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Presentació 

El nou marc europeu en el qual s'insereix l'econ�mia catalana i espanyo
la significa, sens dubte, trencar amb tot un model que, amb les seves virtuds 
i mancances, havia conformat uns determinats sistemes de comportament. El 
problema era, bàsicament, fabricar. Produir una sèrie d'articles sense l'estreta 
vigilància d'una competència exterior i sense gaires problemes en un mercat 
que volia. I això comportava determinats pesos i influències en tota una sèrie 
de factors que intervenen en la complexitat dels sistemes productius. 

L'entrada a la Comunitat Econòmica Europea i, també, els canvis deri
vats de la crisi econòmica de mitjans dels setantes modifiquen, substancialment, 
aquests hàbits i aquestes relacions de factors. 

J a no es tracta de fabricar qualsevol cosa sinó de fabricar productes que 
han de ser comparables en preu i en qualitat amb els que se'ns ofereixen per 
part d'empreses de països que abans no podien estar directament presents a 
Espanya. 

I aqui rau el problema. Fabricar productes, almenys comparables als d'em
preses d'altres països. Comparables en què? En preus, en prestacions tècniques, 
en qualitat, en disseny, etc. Estem parlant, en qualsevol cas, de competitivitat. 
Aquesta és la paraula clau d'aquesta nova etapa de la nostra economia. Una 
paraula complexa que inclou, com abans, temes de formació, de comportament 
de les Administracions Públiques, d'informació econòmica, de comunicacions, 
de tecnologia, de finançament i fiscalitat, de serveis, ... Però, sens dubte, amb 
una incidència molt diferenciada respecte a la que teníem en el sistema anterior. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya, com a institució al servei de la 
nostra societat, va organitzar, els dies 18, 19 i 20 de febrer de 1988, el seu II Con
grés d'Economia de Catalunya per debatre tots aquests temes que giren al vol
tant de l'esmentada paraula clau: competitivitat. 

El nombre de participants al Congrés ( 490) i la riquesa dels debats de les 
diferents sessions de treball són testimoni que s'havia encertat en el tema. 

Presentem aquí les ponències, comunicacions i conclusions de tot el Con
grés, amb la idea de contribuir i de participar en la configuració del nou marc 
competitiu en què ens movem. És una bona mostra -la millor d'un treball que 
creiem ben fet. Hi contribuïren no tan sols al Col·legi d'Economistes de Cata
lunya sinó moltes Institucions que van creure en la iniciativa. 

A ells el nostre agraïment. A tots la nostra resposta: els treballs del II Con
grés d'Economistes de Catalunya. 

FRANCE&_C SANTACANA 

Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya 







l. Conclusions generals del 2n. Congrès
d'Economia

Factors bàsics per enfortir la competitivitat de l'economia catalana 

La reforma de les administracions, l'adequació de les estructures financeres, una nova 
política universitària i de formació professional, l'afavoriment de la innovació tecnològica, 
i una assimilació dels reptes d'una economia oberta, són factors bàsics per enfortir la com
petitivitat de l'economia catalana a les darreries del segle XX. 

D'una forma particular, volem destacar: 

La nostra preocupació per la lenta adequació de les diferents administracions al rit
me que imposa la consecució del Mercat Únic Europeu els propers quatre anys i al ritme 
que exigeix una societat més dinàmica, fruit de la normalització política i social del nostre 
país després de l'any 1977. 

Les especials característiques del sistema financer espanyol i català que dificulta, al
gunes vegades, una revisió en profunditat de les estratègies d'aquest sector. Si hi afegin 
l'abús en la utilització de la política monetària, el resultat es tradueix en uns costos finan
cers molt elevats per a les nostres empreses, la qual cosa resta competitivitat al conjunt 
de l'economia. 

Pel que fa al pes relatiu dels costos de les empreses privades, els costos laborals, mal
grat una certa recuperació al llarg de l'any 1986, han anat perdent importància en el con
junt de les activitats. Els elevats costos del diner han provocat una disminució del recurs 
aliè per les nostres empreses, amb el consegüent augment de l'autofinançament. 

El ritme de les exportacions catalanes s'ha desaccelerat, fet que palesa una pèrdua 
de competitivitat exterior que es podria explicar per una orientació cap al mercat intern 
o per un baix contingut tecnològic de les nostres mercaderies.

El nou marc d'una economia oberta ens ha de fer plantejar les nostres activitats pro
ductives de manera que l'exportació de mercaderies i l'exportació de capital es donin su
port l'una a l'altra. Per unes determinades activitats, els costos de producció no es poden 
minimitzar en un sol país. La millor manera de fomentar la nostra exportació és augmen
tant l'eficiència de les nostres empreses per mitjà de la millora de l'entorn industrial. 

També volem destacar la importància d'una correcta comercialització com a factor 
de competitivitat. Aquest fenomen s'ha estudiat en aquest Congrès en el cas de la indústria 
agroalimentària. És, però, extensible a la immensa majoria dels nostres sectors productius. 

En diferents sessions del Congrès s'ha detectat la importància de les infrastructures 
de transport i comunicacions com a factor de competitivitat. El Mercat Únic Europeu exi
geix un desplaçament eficaç de les mercaderies, que ve imposat també per les formes mo
dernes de l'organització de les activitats econòmiques. Caldria analitzar integralment els 
grans projectes infrastructurals tenint presents les restriccions que suposen determinades 
regulacions per part de les administracions públiques. L'objectiu ha de ser la reducció dels 
costos de transport per fer més competitives les nostres mercaderies. 

Pel que fa als aspectes fiscals cal assenyalar la necessitat d'una major coherència i 
estabilitat en les normes fiscals, assolint una harmonització aprofundida amb les normes 
comunitàries i procurant que l'impost personal i el de societats facilitin la canalització de 
recursos cap a la inversió productiva. 

Caldria superar els aparents baixos nivells de la inversió productiva mitjançant el 
millorament de l'anomenat entorn industrial. Destaquem ara les anomenades infrastructu
res tecnològiques, i les estructures de formació i les d'informació. 

Les infrastructures tecnològiques han de facilitar la innovació i l'assimilació creati
va de les noves tecnologies, superant la manca de coordinació entre les diferents adminis
tracions. Només la conjunció d'un canvi tecnològic, d'un canvi organitzatiu i d'un canvi 
cultural pot propiciar un major dinamisme econòmic. 

En aquest sentit, es considera imprescindible la dignificació i reorientació de la for
mació professional, trencant la inadequació de la mà d'obra als nous procesos productius. 



L'ensenyament universitari ha d'acomplir dues funcions diferents: una educació bàsica í 

sòlida en carreres més curtes i una especialització posterior mitjançant estudis de postgrau 

en coordinació amb les empreses i els col·legis o associacions professionals. 

La informació econòmica -la generació i difusió d'estadístiques- encara no s'ha des

lliurat de les deficiències de temps passats. Pel que fa a Catalunya, fóra bo de tenir present 

l'opinió dels usuaris en l'elaboració del Pla d'Estadístiques, de manera que l'Institut corres

ponent garantís una informació econòmica sistemàtica coordinada i pública, tot millorant 

la cultura estadística dels productors bàsics d'informació econòmica. 



11. Conclusions de les ponències

MARC INSTITUCIONAL 

La Formació dels Economistes i dels Empresaris avui 

Un dels factors més importants per la competitivitat de l'economia catalana resideix 

en la formació dels recursos humans i la formació dels economistes. 
En aquest sentit l'actual procés de reforma i modernització del sistema educatiu té 

una importància cabdal. Malgrat que alguns elements de la reforma ja estan decidits, enca
ra és possible prendre ïniciatives i reconduir-les cap a situacions que permetin dur a terme 

tant els objectius propis dels universitaris economistes com els generals de Catalunya. 

Pel que fa referència a aquests últims cal replantejar-se el principi tan difós d'aco

modació de la Universitat a la societat, ja que la Universitat més que un lloc de formació 
professional ha de ser un lloc de formació general de la persona. En aquest sentit podria 

ser útil un desglossament més clar entre el nivell universitari formatiu, amb matèries gene
rals en un màxim de quatre anys i els nivells de formació professional paral·lels o poste

riors (masters). Aquest nivell universitari amb la col·laboració del Col·legi d'Economistes 

hauria de permetre un millor enllaç entre professionals i societat. 

Així doncs, més que mai cal reivindicar l'autonomia entesa com la voluntat i la ca
pacitat d'endegar la reforma universitària amb la participació dels economistes catalans. 

Marc institucional de l'economista 

Una de les conclusions més destacades de la ponència sobre el marc institucional 

de l'economista és la necessitat de modificar la legislació sobre l'exercici de les professions 
titulades per tal de millorar els nivells de competència entre tots els professionals. Hom 

valora molt positivament el moment actual per endegar la regulació, atès el mínim desen
volupament del marc institucional en què es mou l'economista, les experiències actuals de 

competència d'empreses estrangeres, la versatilitat de coneixements derivats de la forma

ció actual de l'economista, i la necessitat d'adaptar-se, a curt termini, a les exigències de 
la CEE. 

Entre d'altres punts, hom recomana a l'organització col·legial la reconsideració de 

tots els temes referits a publicitat dels professionals, i la necessitat que s'accelerin els siste

mes de formació i reciclatge. 
Atès el baix nivell d'homologacions existent entre els professionals de l'economia a 

Espanya i les diverses especialitats que hi ha en els països de la CEE, es creu necessari 
evitar la proliferació d'associacions professionals i es proposa l'estudi de la possibilitat de 

crear diferents registres especialitzats en el si de l'organització col·legial. 

Finalment, es demana a les Administracions Públiques que adoptin una política des
tinada a potenciar el desenvolupament de firmes de professionals espanyols, exigint que, 

en igualtat de condicions d'eficàcia, hi hagi una utilització molt més gran de les firmes na
cionals. 

El paper de les Administracions Públiques en la competitivitat de l'economia 

catalana 

Les administracions públiques poden contribuir a millores importants dels elements 
de competitivitat de l'economia catalana, especialment mitjançant les condicions de l'ofer
ta productiva. D'entre les polítiques orientades a aquest objectiu destaquen: 

- La creació i promoció de sistemes mixtos ciència-tecnologia-indústria (xarxa de

laboratoris, centres de recerca i desenvolupament, etc.) que afavoreixin l'aparicicJ

d'innovacions tecnològiques i nous processos productius.

- Impulsar un sistema de difusió i assimilació de les noves tecnologies per part de
les empreses i de les institucions.

- Promoure millores de la infrastructura física de l'economia, principalment en la 

vessant dels sistemes de transports i comunicacions.
Fomentar els estudis de formació professional adequats a les necessitats reals de
les empreses davant les noves tecnologies, la qual cosa pot conduir a definir amb



agilitat nous ensenyaments. 
Finalment, les administracions públiques tenen una influència alta per coordinar 
esforços i mobilitzar els recursos de tots els agents econòmics i socials perquè per 
la via de la cooperació es dota l'economia catalana de factors dinamitzadors de 
la nova competitivitat. 

La incorporació a les Comunitats Europees obre noves possibilitats per potenciar 
aquests factors esmentats anteriorment. No obstant això, la reforma regional i de la distri
bució territorial de la inversió pública a Espanya dificulta l'aplicació a Catalunya d'una po
lítica interna de millora d'alguns d'aquests factors de competitivitat. 

En conseqüència, caldrà reformar els mecanismes actuals d'assignació de recursos 
a les Comunitats Autònomes d'acord amb el nivell de competències estatutàriament assu
mides en aquestes matèries. 

Les exigències comunitàries per participar en els fons d'ajut exigeix també incrementar 
els aspectes de programació i coordinació entre els diversos nivells d'administració. 

La Informació Econòmica a Catalunya 

Els economistes han fet palesa la seva preocupació davant l'estat actual de les esta
dístiques a Catalunya en la mesura que no es disposa, per exemple, d'una sèrie d'instru
ments bàsics pel correcte desenvolupament de la seva professió, com ara els censos, les 
taules input-output, etc. Sembla prou clar que el desenvolupament estadístic és en aquests 
moments més elevat a una sèrie de comunitats autònomes que no pas a la nostra. 

Aquesta preocupació es vol fer arribar als responsables del Pla Estadístic de Cata
lunya de manera que s'escolti l'opinió dels usuaris de l'estadística, d'economistes, d'empre
saris i de tota mena de professionals. 

Malgrat els costos elevats per crear una eficient infrastructura d'informació econò
mica, l'Institut Català d'Estadística ha d'assumir la seva responsabilitat i agafar un paper 
protagonista en la seva elaboració, en coordinació amb altres institucions generadores d'es
tadístiques. 

Es veu també la necessitat de crear un centre de documentació de Catalunya que 
disposi d'una important base de dades informatitzada pública capaç de ser accessible a tots 
els usuaris. 

L'estadística que es generi a Catalunya ha de ser homologable a la d'Espanya i a la 
de la Comunitat Econòmica Europea. D'aquesta manera l'aprofitament serà molt més gran. 
Cal també potenciar totes aquelles iniciatives de generació d'estadístiques de qualitat exis
tents de caràcter privat. 

QÜESTIONS ESTRUCTURALS 

Impacte dels nous vectors de comunicació en l'economia catalana 

L'actual xarxa i dotació d'infrastructures de transport a Catalunya és insuficient da
vant les necessitats requerides per les previsions d'increment d'intercanvi de mercaderies. 
La implantació del Mercat Únic Europeu reclama la inserció en una xarxa integrada a ni
vell europeu de transports i comunicacions. Això suposa un esforç suplementari d'adequació. 

L'esforç públic de les diverses administracions actuants s'ha mostrat fins ara insufi
cient per fer front a aquests requeriments. Cal fer constar, a més, que l'actual reforma dels 
reglaments de la CEE dificulta l'accés de Catalunya a les fonts de finançament comunitàries. 

Cal potenciar la nostra situació estratègica respecte a Europa coordinant la política 
de transports amb les regions europees més properes. 

És necessari analitzar integralment els diferents tipus de transport en el moment de 
plantejar-se els grans projectes infrastructurals, de manera que redueixin els costos amb 
la finalitat de millorar la competitivitat de les mercaderies catalanes. Aquesta anàlisi ha 
de contemplar també les restriccions que imposen els sistemes de regulació administrativa 
dels diferents mitjans. 

Per últim es fa necessari fer constar la precarietat de la informació estadística sobre 
aquesta matèria que dificulta l'anàlisi i la presa de decisions. 

Formació i adaptabilitat de la mà d'obra 

Per donar qualsevol pas en la política de creació de llocs de treball és imprescindi
ble dedicar un esforç especial a l'elaboració de fons estadístiques detallades sobre el mer
cat de treball, atesa la gran heterogeneïtat de l'oferta laboral. 

Tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, el nivell d'educació i de formació es re-



flecteix positivament en l'ocupació i els ingressos. 
És per això que cal potenciar el sistema educatiu a tots els nivells i, especialment, 

el de la formació professional, fent un esforç important a redreçar aquest tipus de formació 
que ara com ara es presenta com una opció secundària. S'observa que encara persisteix 
una dinàmica educativa que fa de la Universitat la meta final comuna per tothom. Aquest 
fenomen provoca fracassos i frustracions que es podrien evitar si es definís més clarament 
el paper específic de l'ensenyament superior. 

Per altra banda, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, en comparació amb Euro
pa, es detecta una qualificació insuficient de la mà d'obra, cosa que fa encara més urgent 
la reestructuració del sistema educatiu. 

A més, tenint en compte els condicionants demogràfics actuals, es fa més necessari 
que neixi un procés d'inserció que garanteixi la qualificació a diferents nivells de la mà 
d'obra en la proporció adequada a les necessitats del sistema productiu. 

Els aspectes tecnològics de la competitivitat 

En l'actualitat s'està assistint al desenvolupament d'un nucli tecnològic constituït per 
la microelectrònica, la informàtica, les teleco_municacions, la biotecnologia ... Aquest es ca
racteritza per l'amplitud de les seves aplicacions per la concentració en pocs països i em
preses ja que requereix un esforç important en R + D. Tanmateix, l'ampli ventall d'aplica
cions d'aquest nucli tecnològic configuren les línies de modernització del sistema productiu 
i defineixen, per tant, les condicions de competitivitat de qualsevol economia. 

En aquesta situació cal plantejar-se quina és l'estratègia més adequada a la realitat 
de l'economia catalana i al dinamisme del sistema productiu per tal d'arribar a la genera
ció d'un procés d'assimilació creativa de les noves tecnologies. 

Es constata l'existència d'un gran nombre d'iniciatives i mesures de suport a la in
troducció de la innovació, poc coordinades, moltes d'elles amb recursos reduïts, i fruit d'un 
cert mimetisme respecte del que es fa a altres països i regions europees. Per contra, cal 
establir unes sòlides xarxes de serveis tecnològics, concebudes sota criteris de flexibilitat 
i capacitat d'adaptació a la demanda de la indústria catalana. Així mateix, cal aprofundir 
en l'esforç d'inversió pública en infrastructures tecnològiques (laboratoris d'assaig, control 
de qualitat, etc.). 

L'estudi d'alguns indicadors de la capacitat d'innovació de la indústria a Catalunya 
posa de manifest que la via més utilitzada és la inversió en equips. Sense menysprear la 
importància d'aquest fet, cal posar l'accent també en la necessitat d'acompanyar aquesta 
tendència en inversions intangibles, especialment en la formació professional que perme
trà rejovenir el teixit industrial català. 

Evolució de l'estructura dels costos i el finançament empresarial 

La manca d'informació estadística en l'estudi dels costos i el finançament empresa
rial obliga a utilitzar exclusivament els estudis de la Central de Balanços del Banc d'Espa
nya, clarament esbiaixats cap a la gran empresa, els sectors industrials, etc. Seria desitjable 
que les Cambres de Comerç oferissin estudis sobre els balanços empresarials amb mostres 
representatives. 

Es detecta un pes creixent de les aportacions de capital amb un esforç dels accionis
tes, sobretot de les empreses grans, que augmenten al 1986 el fons propi sobre el patrimoni 
net en un 4,63 %, malgrat que els dividends són només del 2,53 % a les PIME, els dividends 
(escassos encara: 3,79 % a les mitjanes i 4,41 % a les petites, sobre el patrimoni net) són 
superiors a les aportacions de capital. 

Es registra poca inversió en immobilitzat material i, fins i tot, darrerament, disminu
ció en termes absoluts; insuficiència de les quotes d'amortització, tot i que tendeixen a créi
xer, i augment inexplicable darrerament d'aplicacions en el circulant fora d'explotació (d'al
tres deutors, sobretot) tots els fets lligats al fenomen recent del leasing. 

S'observa un augment notable de la rendibilitat econòmica (resultat econòmic net d'ex
plotació) sobre l'actiu (9,41 %) que es va apropant al cost de finançament (11,31 %) la qual 
cosa ens acosta al llindar del palancament positiu que no es produeix des del 1973. 

Darrerament, la reducció de despeses financeres és més significativa a Catalunya 
(7,48 % sobre vendes el 1985 contra un 6,29 % el 1986) que a la resta d'Espanya (6,66 % el 
1985 contra un 6,42 % el 1986) perquè el procés d'intermediació ha estat més acusat. A més, 
en els darrers exercicis s'intensifica més l'autofinançament a Catalunya. 



Els costos de personal del valor afegit passen del 65 % al 56 %. Aquesta tendència 
es trenca el 1986 en créixer lleugerament l'ocupació i el cost per treballador dos punts per 
sobre de l'IPC. 

Els millors indicadors d'eficàcia i rendibilitat es troben en les empreses petites i mit
janes, que també són les que tenen un increment de l'ocupació més alt. 

La taxa d'endeutament (recursos aliens/ recursos propis) és molt més acusada en les 
grans empreses (160 %); les altres es mantenen a nivells inferiors al 100 % i, per tant, res
pecten la tan coneguda regla d'or vertical. 

És clara la millor estructura econòmica-financera de les PIME i, per tant, són més 
competitives i capaces enfront de l'exterior i envers les grans dins el mercat espanyol. 

Important millora en tots els indicadors de gestió de les empreses dels sectors de 
les indústries alimentàries, químiques, manufactureres no alimentàries i comerç, on asso
leixen nivells de palancament positiu i on la situació és en general millor en la mostra d'em
preses catalanes que en les espanyoles. 

En el sector de la construcció les millores no són pas tant importants ja que per sa
tisfer la nova demanda s'ha necessitat un increment substancial dels inputs, a causa del 
fet que es partia d'una estructura productiva adaptada a una situació de crisi. Es preveu 
que si la dinàmica de demanda actual persisteix, el sector realitzarà una arrencada forta 
a partir de la seva nova estructura. 

En el sector de transformació del metall la situació és al llarg de tot el període estu
diat força deficient degut, fonamentalment, a un fort pes dels costos de personal sobre va
lor afegit i, a la vegada, a una baixa rotació de l'immobilitzat. 

Cal, així mateix, tenir en compte la possible internalització en els costos de produc
ció de l'empresa dels derivats tant de noves mesures legislatives com d'una aplicació més 
estricta de les existents en el camp de la gestió de residus industrials i, d'una manera més 
global, en la política de medi ambient. 

El sistema financer 

A Catalunya ha estat tradicional el desajustament entre el sector real i el sector fi
nancer de l'economia, amb clar predomini del primer. 

La influència del sistema financer sobre la competitivitat es produeix, principalment, 
per mitjà de la determinació dels costos financers de les empreses. Es constata que en el 
cas de Catalunya el cost financer suportat és superior a la mitjana dels països europeus. 
En conseqüència, cal fer un esforç per continuar la reducció dels marges d'intermediació 
financera. 

La liberalització del sistema financer depèn en gran part de la política macroeconò
mica del govern i, més concretament, de la necessitat que la política monetària no hagi 
de suportar tot el pes de la regulació econòmica. 

Hi ha condicions cada cop més favorables perquè Barcelona recuperi la funció de 
centre financer significatiu. 

Aportació de l'economista en la millora de la competitivitat empresarial per la 
introducció de noves tècniques de gestió 

Es tracta de veure quin paper juga l'economista en relació amb les característiques 
que es contemplen en la ponència pel que fa als gestors d'empreses modernes. Cal tenir 
en compte que l'eix central de les característiques que han de tenir aquests gestors d'em
presa és el binomi que conformen l'oportunitat i la informació. La informació pot donar 
oportunitats i al mateix temps aquestes oportunitats generen nova informació. 

La direcció de l'empresa moderna necessita capacitat per percebre les oportunitats 
que apareixen en l'entorn i habilitat suficient per situar-se pel davant sense oblidar la ini
ciativa que ens porti a cercar solucions. 

Els elements essencials que poden canviar l'entorn sòcia-econòmic i que en aquests 
moments preocupen són l'atur i la productivitat. Modificar la productivitat pot canviar 
aquests trets negatius, i és aquí on l'economista pot intervenir ajudant a la figura de l'em
presari i assessorant-lo en els processos d'implantació de noves tècniques de gestió empre
sarial. 

La competitivitat fiscal respecte als països europeus 
És necessària una coherència molt més gran i una estabilitat de la normativa fiscal. 
Ambdues necessitats són imprescindibles perquè les empreses puguin fer de forma 

També es pot observar que: 



correcta i positiva la seva planificació fiscal. 
Per altra banda, en uns moments en els quals hi ha una clara tendència a eliminar 

tota mena d'ajuts fiscals a la inversió i a la contractació de mà d'obra, es creu important 
remarcar la necessitat de mantenir aquests ajuts. 

Es va manifestar la necessitat de dur a terme una harmonització ampla, completa 
i ràpida del nostre sistema fiscal a la llum d'allò que estableix l'article 17è. de l'Acta Única 
Europea. 

Un altre aspecte a harmonitzar és el del nivell de costos que suposa la Seguretat So
cial a les empreses, molt per damunt del que hi ha a la resta d'Europa. 

Pel que fa a l'IRPF les conclusions apunten a una modificació radical de l'actual nor
mativa que regula els increments i decrements del patrimoni. 

Cal també plantejar-se seriosament i eliminar o, almenys, reduir la doble imposició 
que ara per ara pateixen els dividends en l'Impost de Societats i en el de la Renda de les 
Persones Físiques. 

Per últim, es va apuntar la necessitat de poder compensar pèrdues amb beneficis en 
l'Impost de Societats dins un període de 3 anys. 

GRAU D'ESPECIALITZACIÓ DELS SECTORS PRODUCTIUS 

La competitivitat exterior i la balança de relacions internacionals de l'economia 
catalana 

La importància del sector exterior de l'economia catalana és prou determinant per
què les administracions i institucions facin un esforç de redefinició de les convencions es
tadístiques que permetin mesurar amb més certesa els intercanvis externs. 

Catalunya presenta un dèficit de divises en el seu intercanvi amb l'estranger que és 
compensat per l'acció exportadora d'altres zones d'Espanya en el si de la unió monetària 
espanyola. 

Això és conseqüència del patró «Catalunya Fàbrica d'Espanya» que s'ha creat en el 
marc proteccionista tradicional espanyol i que s'ha vist modificat a partir dels anys seixan
ta i, en especial, des de l'ingrés a la CEE, amb les perspectives de Mercat Únic Europeu 
per 1993. 

Catalunya haurà d'exportar en el futur més béns i serveis a l'estranger per la qual 
cosa caldria aprofitar els seus elements de competitivitat exterior i potenciar els factors de 
foment a l'exportació mateixa. 

Per això es parteix d'una estructura exportadora que ha vist molt modificada la seva 
base en els últims temps cap a reespecialitzacions de productes més sofisticats tant pel des
envolupament tecnològic com per la presència d'empreses multinacionals que han fet de 
Catalunya un centre d'activitats exportadores. 

L'acció de potenciació de la competitivitat exterior de l'economia catalana no pot 
limitar-se a polítiques de foment de les exportacions sinó a polítiques de foment de la com· 
petitivitat industrial que contemplin el preu del diner, el preu dels salaris, els preus d'altres 
elements de costos per a les empreses amb capacitat de projecció exterior i la necessària 
dotació d'infrastructures per l'actuació de les diferents Administracions Públiques presents 
a Catalunya. 

Cal estimular una presència més gran de les empreses industrials i de serveis de Ca· 
talunya als mercats exteriors per la via de la implantació inversora i de la cessió de tecno· 
logia. El cost relatiu dels factors de producció, capital i treball, i les tendències demogràfi
ques a Europa i fora d'Europa, i els nous lligams que la presència espanyola a la CEE suposen 
respecte als països en desenvolupament associats a la Comunitat, donen base a aquesta lí
nia d'actuació que troba, però, les seves limitacions en el poder econòmic i tecnològic in
ternacional que les empreses catalanes tenen en l'actualitat, atesa la seva dimensió, les fra
gilitats que els anys d'autarquia han introduït com a condicionant estructural per les 
empreses industrials i la feblesa del sector internacionalitzat dels serveis. La recent creació 
de la Corporació Financera pel Desenvolupament s'interpreta com un element positiu en 
aquest aspecte. 

Estructura Industrial i Serveis a Empreses 
D'acord amb les dades disponibles es constata que adoptant una noció restringida 

de les situacions d'oligopoli, és a dir, aquella en la qual intervenen de dos a vuit empreses, 
la meitat dels grups industrials considerats manifesta situacions de mercat en què es regis· 



tra una clara dominació oligopolística. Si afegim estructures escalonades arribarem al 70 % 
del conjunt. Això constitueix la principal conclusió de la ponència. 

Amb el criteri menys restrictiu es pot considerar una estructura oligopolística a 64 
dels 86 grups, és a dir, un 74 %; és possible afirmar que les formes de nuclis oligopolístics 
corresponen a la situació dominant als mercats de productes industrials en l'economia es

panyola. 

Pel que fa a la presència d'empreses catalanes no cal dir que de les 64 branques amb 

nucli oligopolístic a 41 hi ha empreses catalanes. De les 98 empreses catalanes als nuclis 

oligopolístics 57 no tenen participació estrangera, en 30 és majoritària, i inclouen les de 
major rellevància quant a la xifra de vendes. Cal tenir en compte que, pel conjunt, les em
preses amb capital estranger als NO suposen el 54 % de les vendes. 

Es pot afirmar que «existeix una penetració de capital estranger superior en les em
preses oligopolístiques catalanes que en el conjunt d'empreses dels nuclis oligopolístics». 

«La rendibilitat de les empreses catalanes apareix en posicions relativament desfavo

rables» comparat amb el conjunt, durant els darrers anys de forta crisi. No es pot establir 

una relació significativa i clara entre rendibilitat i amplitud del nucli oligopolístic NO, però 
als nuclis estrets i relativament estrets són menys els casos de rendibilitat negativa. 

Pel que fa a l'exportació i capital estranger en surt la tipologia següent: 
- Empreses de mercat interior en nucli oligopolístic i baixa participació de capital

estranger: tèxtil, metalls i mobles ...

- Grups industrials amb obertura exterior i baixa participació: menys empreses en

el cas català que en general (cimenteres, edicions sectors amb pèrdues ... 80).
- Empreses amb alta participació de capital estranger i de mercat interior: hi ha nom

broses empreses catalanes amb important potencial de creixement a alguns grups.
- Grups industrials d'obertura al mercat exterior i amb alta participació estrangera:

tenen avantatges comparatius. Pocs casos en els quals Catalunya està relativament

ben situada (7 grups).
Pel que fa als serveis a empreses, es posa en relleu, per damunt de tot, la necessitat 

de treballar tot el ventall de possibilitats que ofereixen, tant pel que fa a la seva capacitat 

de creixement com per la generació de llocs de treball que això comporta. 

Es constata la dificultat de posar al dia tots els serveis existents i també la d'assolir 

la coneixença de tots ells per part dels usuaris potencials, en especial, petites i mitjanes 

empreses. 

Finalment es posa en relleu que el gran repte urgent era aprofitar els mitjans tecno
lògics en tots els serveis a l'empresa (financers, consultoria, organització, informàtica, etc.). 

La competitivitat del sistema agroalimentari català 

Suprimida la protecció aranzelària enfront de la Comunitat Europea, l'única barrera 

d'entrada que resta és la de les pautes de consum. Aquesta barrera és pràcticament inexis
tent, tota vegada que les pautes de consum a Catalunya són molt semblants a les dels paï

sos europeus capdavanters en el nivell de renda i que, en definitiva, determinen la produc

ció, el consum intern i extern de productes alimentaris. Relacionat amb això cal esmentar 

el sostre assolit en el consum alimentari. Els canvis que cal esperar vindran determinats 
per les variacions en la renda i els preus relatius, i de la demanda en el seu conjunt per 
l'evolució a l'estructura d'edats de la població, per les variacions dietètiques i per la varia

ció de la despesa alimentària fora de la llar. En aquest sentit el mercat potencial que és 

Espanya i Catalunya genera expectatives que esperonen les inversions estrangeres en el 
sector. 

En l'agricultura, la ramaderia ocupa un lloc destacat i això determina en gran part 

les relacions de l'agricultura amb l'agroindústria. Tanmateix la relació entre la producció 
agrària i l'agroindústria és diferent si es tracta de productes agraris mediterranis (vi, oli, 
fruites i hortalisses) que comporten un nivell de transformació més baix, que si es tracta 

de productes de zones temperades (cereals, carn, llet i ous) amb un nivell de transformació 

més elevat. En aquest sentit els impactes negatius de l'adhesió a causa d'una menor com

petitivitat ja s'han fet sentir en alguns productes de zones temperades com el porquí, llet, 
cereals, que no pas en els productes de zones mediterrànies. 

Pel que fa a l'oferta de la indústria agroalimentària, està molt determinada pel vec
tor de la producció-distribució-consum en massa. Això determina un sistema dual de 

distribució-producció. D'una banda la gran empresa de més alt valor afegit, especialitzada 
en productes de qualitat, que busca crear el seu propi espa¡i de producció i distribució. La 



resta d'empreses mitjanes es troben en una situació més compromesa si no poden situar-se 

en aquesta nova dinàmica, dins d'un grup o un altre. 

En aquest sentit, la dualitat del sistema s'imposa com una lògica de l'estratègia de 
tots dos grups d'empreses. La inversió estrangera respon a una situació derivada d'una es
tructura empresarial feble. Els inversors estrangers han cobert un espai no ocupat pels in
versors del país. El control del sector no té més importància que la que pugui tenir en al
tres sectors. Pel que fa a la tendència a igualar les pautes de consum es pot accelerar com 
a conseqüència de la concentració de l'oferta alimentària en grans empreses transnacio
nals catalanes o amb capital estranger. 

Pel que fa a l'actuació pública, a la pràctica es pot induir algun tipus d'acció col·lec

tiva comercial, com per exemple del tipus «denominacions de qualitat», «promotores de pro
ductes», creació de nous espais de distribució, que permetin un reforçament de la indústria 

agroalimentària de Catalunya, perquè sigui compatible amb la del sistema agroindustrial. 
La política econòmica ha de considerar la possibilitat de promoure el diàleg entre produc
tors, distribuïdors i consumidors. 

La ponència constata la importància que pel sistema agroalimentari tenen els siste

mes de distribució actuals i els que es poden imposar en un futur molt proper. 
Quant a la pèrdua de competitivitat, s'han destacat els efectes de l'adhesió. Així, men

tre els productes «no transformats mediterranis» (fruites i verdures) la suporten força bé 
i mantenen la competitivitat, els del sector carn-pinsos s'han vist molt afectats. 

Els «productes transformats mediterranis» (vi, etc.), per la seva banda, la suporten 

millor que altres productes agroindustrials. 
Per últim, cal remarcar que els increments d'importacions i d'exportacions s'han do

nat amb els països de la CEE amb més renda, mentre han restat fora d'aquest flux més 

important, països com Itàlia, Grècia, Portugal i, una mica menys, Dinamarca. 

Barcelona, 18, 19 i 20 de febrer de 1988. 
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«Nacida desde y frente al arbitrismo, de tan rica y tenaz tradición en nuestra historia, la 

economía ha avanzado, en estas tierras, en retraso considerable respecto de otros países. Su arraigo 

es só/o reciente y ni el debate científica ni la discusión pública de los problemas económicos han 

alcanzado aún, entre nosotros, el rigor y el nivel deseab/es.Oue esto pueda también decirse de 

otras areas de conocimiento, no es un alivío; sf /o es, en cambio, la observacíón de que tal estada 

de cosas esta mejorando prevísiblemente». 

(Luis Angel ROJO, fragment del discurs pronunciat en l'acta de recepció del premi Juan Carlos d'Economia, Madrid, 1986). 

l. PREFACI.

El fet d'haver definit com a eix del present Congrés «Els factors de la competitivitat de l'eco

nomia catalana» indica la voluntat de centrar-lo en els aspectes més rellevants de l'evolució recent 

de l'economia catalana i, en particular, en la seva integració a la Comunitat Europea. 

Aquesta evolució ha forçat canvis significatius en els processos de gestió pública i privada 

que han anat exigint l'adaptació de l'exercici professional dels economistes a un entorn més com

petitiu. 

És, per tant, el moment adequat per plantejar l'anàlisi de l'actual procés de formació dels 

economistes; cal plantejar, sempre que sigui possible, els canvis que s'estan operant a nivell pro

fessional en termes d'exigència acadèmica. L'objectiu central de la ponència serà, doncs, el de 

qüestionar, amb la major amplitud possible, l'actual sistema educatiu i analitzar la seva adaptació 

als canvis esmentats. 

Les últimes paraules de la cita del professor Rojo ens porten a buscar els camins que poden 

conduir l'actual sistema educatiu a un nivell homologable amb els països capdavanters en la do

cència i la investigació en el camp de l'economia política. Sabem que és una feina difícil i que 

no depèn només de les discussions d'ordre teòric que puguin tenir lloc en aquest o d'altres con

gressos. 1 Malgrat que tampoc no sigui aquest el moment de fer la crítica de la formació que han

rebut els economistes a casa nostra fins al present, cal assenyalar que els punts nuclears d'aques

ta crítica continuen sent les greus deficiències de recursos humans i materials que ha de suportar 

el nostre sistema educatiu. 

El que sí es pot abordar a continuació són les qüestions referides a la definició d'objectius 

acadèmics i docents que, tradicionalment, eren plantejats des de i pel sistema educatiu. Això no 

vol dir que s'estiguin discutint les prerrogatives dels qui tenen la responsabilitat de planificar l'edu

cació superior. Només es pretén obrir el marc de la discussió, tot oferint una àmplia plataforma 

de diàleg a tots aquells que avui són implicats en la formació d'economistes i d'empresaris. 

li. L'ECONOMISTA: UN PROFESSIONAL D'ARRELAMENT RECENT.

En les últimes dècades, l'expansió de l'estoc de titulats superiors a Espanya ha experimen

tat un fort augment. En aquesta expansió continuada, Ja professió d'economista ha anat envaint 

parcialment l'espai que tradicionalment havia estat ocupat per altres professions. Per això, la d'eco

nomista és una de les titulacions amb més demanda en l'actualitat, i abasta gairebé tots els camps: 

des de la gestió empresarial fins a les activitats polítiques, culturals i educatives. 

La major part de les tasques socials que avui porten a terme els economistes fa segles que 

s'estaven realitzant sense que existís la necessitat de crear aquesta nova professió. A l'estat es

panyol aquesta necessitat no fou sentida fins fa relativament pocs anys. La resposta institucional 

a aquesta demanda social es va concretar amb la creació de la secció de la Facultat de Polítiques 

i Econòmiques al curs 1943-44 i, a Catalunya, amb la creació de la Facultat d'Econòmiques (com 

a facultat independent) l'any 1954. La carrera de Ciències Empresarials d'ESADE s'inicia el curs 

1959-60 i la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona es crea 

l'any 1970. Potser caldria matisar, però, que a Catalunya la tradició en l'ensenyament de l'econo

mia comença una mica més lluny: durant la Segona República, la Universitat Autònoma de Barce

lona disposava, l'any 1933, d'una Facultat de Dret i Ciències Econòmiques que es va convertir, 

l'any 1936, en Facultat de Ciències Polítiques i Socials d'una banda, i en Escola d'Estadística i Eco

nomia, de l'altra. 

Els plantejaments generals dels plans d'estudi d'aquelles primeres facultats d'Econòmiques 
• (les de les universitats de Madrid, Barcelona i Valladolid) eren força unificats entre ells i estaven

centrats fonamentalment en l'ensenyament de l'economia general. En aquests plans, l'economia
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de l'empresa tenia un paper molt poc rellevant. És amb la Llei General d'Educació de 1970 que 
es consolida la proliferació de centres i facultats d'Econòmiques (a Espanya hi ha, en l'actualitat, 
18 facultats de Ciències Econòmiques i 34 Escoles Universitaries d'Estudis Empresarials) i que s'inicia 
un procés de separació dels estudis d'Economia General dels d'Economia de l'Empresa. Això fa 
que els estudis d'Empresarials adquireixin, per primer cop, un caràcter universitari. A partir d'aquest 
moment, els plans d'estudi es van diversificant fins que s'arriba a la configuració, a finals dels se-
tanta, d'una gran diversitat d'especialitzacions i de branques en l'ensenyament universitari de l'eco
nomia. 

Aquest procés de diversificació i d'especialització s'atura precisamente en aquest mateix 
moment (finals de la dècada dels setantes) davant les opcions preses, fonamentalment, per les 
facultats de la Central de Barcelona i la Complutense de Madrid: es fa necessària una reducció 
del nombre d'especialitats que, en molts casos, eren tan sols el reflex de nominacions diferents 
però de continguts pràcticament idèntics. La proposta d'aquestes dues facultats pretén estructu
rar un tronc comú i una especialització centrada principalment en dues o tres àrees. 

D'altra banda, cal insistir que els estudis d'Empresarials s'havien desenvolupat, des de l'any 
1970, a les antigues Escoles de Comerç. Aquestes escoles, creades al segle passat, impartien un 
ensenyament molt professionalitzat que anava dirigit a aconseguir una incorporació immediata en 
el mercat de treball. La Llei General d'Educació (1970) va convertir aquestes Escoles de Comerç 
en Escoles Universitàries d'Estudis Empresarials, amb la qual cosa es va desfigurar en part la finali
tat professional d'aquests centres; es va permetre que els seus plans d'estudi s'anessin transfor-
mant, a poc a poc, en un mimetisme dels plans dels tres primers cursos (o primer cicle) de la lli-
cenciatura de Ciències Econòmiques. Aquest procés va donar lloc al fet que cada cop fos més 
difícil diferenciar amb prou claredat els continguts dels tres cursos de la Diplomatura d'empresa-
rials del primer cicle d'Econòmiques. Aquesta tendència a la confusió ha introduït un cert grau 
de conflicte entre ambdues titulacions. 

L'economia també es troba present, com a assignatura obligatòria o optativa, en els plans 
d'estudis d'un conjunt de carreres (Dret, Arquitectura, Enginyeria, etc.). En aquests centres l'eco
nomia ha tingut quasi sempre un paper de caire introductori i complementari de les materies bàsi
ques que constitueixen els respectius plans d'estudis. 

Finalment, també cal esmentar el fet que, paral·lelament a l'estructura pública de l'ense
nyament superior de l'economia, a Catalunya ja fa anys que funcionen diversos centres privats 
l'ensenyament dels quals se centra en l'àmbit de l'administració i la gestió d'empreses. 

En analitzar els resultats dels centres públics d'ensenyament de l'economia s'observa un 
elevat grau d'insatisfacció. Aquesta insatisfacció es manifesta, en primer lloc, per part dels que 
utilitzen els serveis professionals dels economistes i que assenyala, en termes generals, un excés 
d'aprenentatge teòric desconnectat de l'exercici pràctic de l'activitat de l'economista. Així, per 
exemple, hi ha queixes respecte al llenguatge utilitzat pels economistes, pel que fa a la manca 
de preparació per a la realització de dictàmens i informes amb conclusions adequades per a la pre
sa de decisions com també respecte a la desconnexió tradicional de l'economista de l'aplicació 
de la tecnologia en el procés de decisió econòmica.2 La insatisfacció ve, en segon lloc, dels ma
teixos economistes, i es basa en dos punts principals: primer, insuficiències de la formació a l'hora 
d'exercir com a professional i, segon, dificultats i limitacions de l'aparell teòric i conceptual trans
mès a les aules per interpretar la realitat econòmico-social i recomanar actuacions conseqüents. 

En estreta relació amb aquest últim punt (límits de l'aparell teòric), cal considerar la situació 
de Ja teoria econòmica en l'actualitat. Dir que la ciència econòmica està en crisi no és dir gran 
cosa ja que, com en la resta de ciències socials, és a partir de les crisis que es desenvolupa el 
seu corpus teòric. Així, malgrat la controvèrsia existent en cada un dels àmbits de la teoria econò
mica (fomentada pels diferents corrents post-keynesians) i de l'escepticisme i desacord que aquest 
continu debat provoca, els moments crítics com l'actual acostumen a ser fèrtils en aportacions 
de valor a la ciència econòmica.3 

lli. LA REFORMA DE PLANS D'ESTUDIS.

Els intents de dotar la Universitat d'un nou marc legal topen amb nombrosos projectes frus
trats, i no és fins a l'any 1983 que s'aprova la Llei de Reforma Universitària, que obre noves pers
pectives al funcionament de l'ensenyament superior a l'estat espanyol. 

En la primera fase d'aplicació de la llei s'han elaborat els Estatuts de cada universitat, que 
han permès la introducció d'un cert grau d'autonomia organitzativa i l'inici de la resolució dels 
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problemes del personal docent. La fase actual d'aplicació de la llei està centrda en la reforma de 
l'ensenyament, que s'està discutint en el marc del Consell d'Universitats. L'orientació bàsica pro
posada és la de dirigir els nous ensenyaments cap a una flexibilització més gran dels curricula, 
tot estructurant-los cíclicament i articulant-los en base a un determinat nombre de crèdits. 

Per l'economia, aquesta reforma actual dels plans d'estudis comporta haver-se d'enfrontar 
a la determinació d'un nou catàleg de titulacions i a l'elaboració dels seus respectius plans d'estu
dis. Cal recordar aquí que, en el nostre context legal, les titulacions habiliten professionalment, 
al contrari del que succeeix, per exemple, en l'àmbit anglosaxó, on la Universitat pot desenvolu
par les seves tasques bàsiques (és a dir, crear i difondre cultura) i deixar per a altres instàncies 
tota la problemàtica de la professionalització. 

El procediment establert per a l'elaboració dels nous plans d'estudis s'inicià el febrer de 1985 
amb el nomenament, per part del Consell d'Universitats, de 16 grups d'experts, els quals havien 
de preparar unes propostes de continguts mínims per a les titulacions oficials. 

Aquestes propostes, ja elaborades en aquests moments, seran la base del debat públic que 
es realitzarà pròximament en tots els sectors del món universitari per tal de definir i estructurar 
els nous plans. 

El grup d'experts que va ocupar-se de la reforma de l'ensenyament de l'economia va ser 
el Grup de Treball XII, i era presidit pel Dr. Antoni Serra Ramoneda. A finals del primer trimestre 
d'enguany, aquest grup va completar les seves sessions de treball i va concretar les propostes 

) que es comenten a continuació. En el moment que aquesta ponència passi a debat en el Congrés,
ja s'haurà començat la discussió de les propostes d'aquest grup de treball a nivell univesitari. Per 
tant, més que un resum de les conclusions del grup, el que es presenta tot seguit són alguns as
pectes que poden ser objecte d'atenció especial en el decurs del Congrés; del debat d'aquests 
aspectes se'n poden obtenir una sèrie de propostes i recomanacions. En concret es tractaran els 
aspectes següents: 

1. Titulacions
2. Centralització versus autonomia
3. Troncalitat
4. Durada i organització dels cicles
5. Competències docents (àrees de coneixement).
6. Reciclatge i educació permanent
7. Investigació i docència
8. Pràctiques (docència i formació)
9. Especialització versus generalització.

1. TITULACIONS

En termes generals, i en comparacio amb la resta de països europeus, el ventall espanyol 
de titulacions és força reduït. Pel que fa a la facultat d'Econòmiques, la major part de les opinions 
s'han decantat per una opció clarament malthusiana, amb un projecte inicial d'una sola titulació 
a nivell de llicenciatura que finalment s'ha incrementat a dos: Economia i Direcció d'Empreses. 
L'argument que ha fonamentat aquesta última opció és que si en aquests moments l'ensenya
ment públic no utilitza el terme «Administració d'Empreses» entre les seves titulacions, aquest que
daria emprat exclusivament per part del sector privat de l'ensenyament, i això podria tenir efectes 
negatius en termes de mercat. 

Respecte al primer cicle s'ha optat també per dues titulacions: diplomatura d'Economia i 
diplomatura d'Administració d'Empreses. La primera titulació pretén garantir una formació bàsica 
a partir de la qual es pugui construir una professionalització àmplia, mitjançant l'accés al segon 
cicle i, eventualment, el treball en l'administració pública o sector privat. La diplomatura en Admi
nistració d'Empreses, en canvi, té un major contingut d'especialització de cara al mercat de treball. 

Quant a l'homologació dels títols espanyols amb els dels països de la CEE cal tenir en compte 
la nova situació creada des de la cimera de Fontainebleau (1984) i des del rapport elaborat per 
la Comissió Andonnino (març 1985), aprovat amb pocs canvis significatius pel Parlament Euro
peu. Malgrat el nou sistema de reconeixement de títols sembla efectiu i el camp de titulacions 
afectades és ampli (Economia i Informàtica incloses), encara no està clara la repercussió social 
del text: hi ha una sèrie de garanties previstes per a la homologació de títols (mesures compensa-
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tòries de les diferències importants en les respectives formacions acadèmiques prèvies), i el con
tingut del nou sistema haurà de ser replantejat després de 5 anys de la seva entrada en vigor. Aquests 
dos últims punts condicionen l'apreciació immediata dels possibles avantatges i inconvenients 
d'aquesta norma comunitària, que haurà de ser valorada des de la realitat de la seva aplicació\ 

2. CENTRALITZACIÓ VERSUS AUTONOMIA UNIVERSITÀRIA.

La presa de posició dels responsables educatius de l'Administració sobre la necessitat d'ho
mologar els diferents títols universitaris a nivell estatal, ha posat sobre la taula una de les qüestions 
més complexes del moment. 

Dues actituds clarament contraposades s'enfronten en aquest tema: en primer lloc, l'acti
tud de defensa que cal controlar les universitats, deixant-les-hi poc marge de decisió per a l'elabo
ració dels seus plans d'estudi i així poder verificar les titulacions atorgades, és a dir, que parteix 
d'una desconfiança del rigor i capacitat de cada centre per organitzar la docència a partir de les 
necessitats del seu entorn econòmico-social i de les seves característiques pròpies. Aquesta actitud 
es concreta en la proposició d'alts nivells de troncalitat -sobretot en els primers cicles de les 
carreres-, postura ja present en les directrius generals de plans d'estudi del Consell d'Universitats. 

Una segona actitud partiria de la idea que existeix una gran heterogene't'tat entre cada cen
tre universitari, que la mateixa llei de Reforma Universitària (LRU) s'ha proposat com a objectiu 
la flexibilització dels curricula, i que és necessari l'augment d'opcionalitat a tots els nivells docents; 

) com a conseqüencia, apunta una proposta clarament autonomista per a cada centre, a saber, l'es- ( 
tabliment de troncalitats mínimes a nivell de tot l'Estat, deixant una alta capacitat de decisió a 
cada universitat a l'hora de fixar les matèries optatives. 

Com és prou conegut, el marge que el Consell d'Universitats havia fixat en les directrius 
generals respecte al percentatge de matèries troncals oscil·lava entre un mínim d'un 30 % i un 
màxim d'un 50 %. Doncs bé, l'opció que ha pres el Grup de Treball XII ultra el marge superior 
previst, ja que estableix una troncalitat d'un 53 % en la Diplomatura d'Economia, d'un 60 % en 
la Diplomatura d'Administració d'Empreses, i una troncalitat del 36 % en el segon cicle de les lli
cenciatures d'Economia i de Direcció d'Empreses. Aquesta troncalitat tan elevada podria corregir
se parcialment si la troncalitat pròpia de les universitats pot ser mantinguda en un nivell relativa
ment baix: hi ha encara un cert marge de maniobra per resguardar una mínima autonomia dels 
centres universitaris. 

La discussió a fons d'aquest tema (centralisme vs. autonomia) es realitzarà pròximament, 
quan es passi a debat en el si del món universitari i en la resta d'instàncies socials (sindicats, patro
nals, col·legis professionals, Administració, etc.) el projecte de troncalitat proposat pel Grup de 
Treball XII i aprovat per la Ponència de Reforma dels Ensenyaments Universitaris. 

3. TRONCALITAT

Finalment, doncs, la postura adoptada pel grup de treball encarregat de la reforma dels 
plans d'estudis d'Econòmiques i d'empresarials ha estat, per majoria absoluta dels seus compo
nents, la que defensa una màxima troncalitat. 

Hi havia, però, una altra proposta que optava per l'opció inversa (troncalitat mínima) i que 
era estructurada en base als dos llenguatges fonamentals en la formació de l'economista: el mate
màtic i el de l'anàlisi econòmica. El reconeixement de la disparitat de les diferents facultats d'Eco
nòmiques de l'Estat implicava concedir un màxim d'autonomia per a cada centre universitari i, 
per tant, l'establiment d'una troncalitat baixa: 33 % de matèries troncals, és a dir, 60 crèdits sobre 
els 180 necessaris per a l'obtenció del títol de diplomat en Economia; l'altra opció reclama per a 
la mateixa Diplomatura, 96 crèdits, més d'un 53 % de troncalitat. Com la premsa va fer-se'n ressò 
en el seu moment, la proposta que suggeria una mínima troncalitat fou finalment menystinguda. 

Els quadres que vénen a continuació premeten constatar com han quedat de moment les 
coses en les llicenciatures d'Economia (Quadre 1) i de Direcció de Empreses (Quadre 2), i en la 
Diplomatura d'Administració d'Empreses (Quadre 3). De fet, més que quadres són resums dels 
Informes Teènics fets pel Grup de Treball XII i de les suggerències que la Ponència de Reforma 
va adjuntar-hi. 
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QUADRE 1 a. 
LLICENCIAT EN ECONOMIA 

E structura dels ensenyaments: 1r cicle (amb títol terminal) i 2n cicle. 
Duració estimada: 5 (3+2) anys. 
Total càrrega lectiva: Mínim 

Màxim 300 crèdits (180 a 1r cicle+ 120 a 2n cicle) 

Total càrrega lectiva troncal: 132 crèdits (96 a 1r. cicle+36 a 2n cicle) (44 % sobre el total de càrrega lectiva). 

PRIMER CICLE 

Perfil: Adquisició d'un coneixement suficient dels fonaments de l'Economia (tant Teoria Econòmica com Economia de l'Empresa) que per· 
meti alhora l'accés a segon cicle i una formació professionalitzada que capaciti per entrar en el mercat de treball. En finalitzar el primer 
cicle s'obté el títol de Diploma t en Economia. 

Total càrrega lectiva: 180 crèdits 
Crèdits que corresponen a matèries troncals: 96 (53,3 % de troncalitat). 
Anotacions: 1.· les matèries no troncals (que permeten la concreció del perfil professionall, tant de la Diplomatura con de la Llicenciatura, 

depenen de cada universitat. 

2.· La diferenciació de classes teòriques i pràctiques també és competència de cada centre. 
3.· Es tendeix a no identificar els termes «materia» i «asignatura». 
4.· El Grup de Treball ha proposat dos alternatives a la proposta següent d'adquisició de matèries troncals a les àrees de coneixement. 
5.· La Ponència observa que l'activitat professional dels diplomats en Economia no és suficientment necessària i planteja, per tant, dos op· 

cians: atorgar un major contingut professional a aquest títol, o bé suprimir aquesta titulació intermitja. 

Matèries troncals 

1. • Comptabilitat Financera i Analítica 
2.· Economia de l'Empresa 
3.· Economia Espanyola i Mundial 
4.· Estadística i Introducció a l'Econometria 
5. • Història Econòmica d'Espanya i Mundial 
6.· Macroeconomia 

7.· Matemàtiques 
8.- Microeconomia 

SEGON CICLE 

Total crèdits 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Area coneixement 

E.F.C. 
O.E., E.F.C., D.D. 

E.A. i F.E. 
F.E., M.A .. E.A. 

H.l.E. 
F.E. i E.A. 

F.E., M.A., E.A., E.F.F. 
F.E. i E.A. 

Perfil:' Coneixement dels mecanismes econòmics i tècniques per estudiar-los. Les especialitats es construiran en funció de les matèries no 
troncals que ofereixin les universitats. 
La superació del segon cicle condueix al títol de llicenciat en Economia. 

Total càrrega lectiva: 120 crèdits 
Total càrrega lectiva troncal: 36 crèdits (30 % de troncalitat). 

Matèries troncals 

1.· Econometria 
2.· Economia del Sector Public Espanyol 
3.· Macroeconomia 
4. · Microeconomia 

(Sigles de les Arees de Coneixement) 
D. C. = Direcció Comercial 
E.A.= Economia Aplicada 
E.F.C. = Economia Financera i Comptabilitat 

QUADRE2 
LLICENCIAT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES 

Total crèdits 

9 
9 
9 
9 

F.E. = Fonaments d'Economia 

Area de coneixement 

F.E. i E.A. 
E.A. i F.E. 
F.E. i E.A. 
F.E. i E.A. 

H.l.E.= Història i Institucions Econòmiques 
M.A. = Matemàtica Aplicada 
O.E. = Organització d'Empreses 

Totes les característiques i anotacions fetes en la descripció de la llicenciatura en Economia continuen sent vàlides aquí. Amdues llicenciatures 
comparteixen el mateix primer cicle que, per tant, no tornarà a ser caracteritzat per segona vegada. L'unica cosa que canvia és el segon cicle 

i, òbviament, les matèries optatives que cada centre s'encarregarà de fixar. 

'SEGON CICLE 

Matèries troncals 

1.- Comptabilitat General i Analítica 
2.· Direcció Comercial 
3.· Direcció Estratègica i Política d'Empresa 
4.· Direcció Financera 

Total crèdits 
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9 
9 
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Area de coneixement 

E.F.C. 
D.C. 
O.E. 

E.F.C. 



QUADRE 3a. 
DIPLOMAT EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 

Estructuració dels ensenyaments: 1r cicle i títol terminal. 
Duració estimada: 3 anys (cicle únic) 
Total càrrega lectiva: 180 crèdits (mínim i màxim són idèntics) 
Total càrrega lectiva troncal: 108 crèdits (60 % sobre el màxim de carrega lectiva total) 
Perfil: Predomini del perfil professional per sobre de l'acadèmic. Caràcter fonamentalment aplicat (domini de tècniques d'ús freqüent a empre

ses de tipus mig). Formació d'experts de nivell intermedi en termes de gestió d'empreses públiques i privades. 
Anotacions: 1. L'orientació d'aquesta titulació és, clarament, cap a una professionalització immediata; per aquest motiu el percentatge de 

troncalita¡¡(l6 superior al titol de Diplomat en Economia: les troncals són les matèries que més es dirigeixen carn a questa finalitat. 
2. L'accés a les llicenciatures d'Economia i de Direcció d'Empreses des de la Diplomatura d'Administració d'Empreses serà con

diciona t per cada universitat, que concretarà els requisits que facin referència al cas (proposta del grup de treball). La Ponèn
cia, per la seva banda, sembla veure amb bons ulls la suggerència d'algun membre del grup que el mencionat accés sigui 
automàtic,i demana al grup que concreti un mecanisme que faci efectiu aquest accés. 

• CICLE ÚNIC 

Matèries troncals 

1.· Comptabilitat de Costos 
2.· Comptabilitat Financera 
3.- Dret Empresarial 
4.· Direcció Comercial 
5.- Direcció Financera 
6.· Economia Espanyola i Mundial 
7. · Economia Política 
8.- Estadíslica 
9.- Matemàtiques 

10.· Organització i Administració d'Empreses 

(Sigles noves): D.Cí = Dret Civil 
D.M.= Dret Mercantil 

Total crèdits 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 

12 

D.F.T.= Dret Financer i Tributari 
E.l.O.= Estadistica i Investigació Operativa 

Area de coneixement 

E.F.C. 
E.F.C. 

D.Ci., DM., D.F.T. 
D.C. 

E.F.C. 
E.A. i F.E. 
F.E. i E.A. 

E.l.O., F.E., E.F.C., E.A. 
F.E., E.A., M.A., E.F.C. 

E.E. 

En aquests quadres es mostra el projecte del Ministeri (fet pel Grup de Treball XII, que de
pèn del Consejo de Universidades) que, com ja s'ha assenyalat abans, proposa un percentatge 
de matèries troncals molt elevat. Aquest és un dels punts importants a debatre en la seva totalitat; 
per això, si s'han de fer suggeriments a aquest projecte ha de ser en termes generals, no tindria 
sentit que cadascú comencés a demanar un augment del poder de la seva pròpia parcel·la acadè
mica. 

4. DURACIÓ l ORGANITZACIÓ PER CICLES

) 

Tradicionalment, els plans d'estudi han estat pensats més com la peça clau que permeti ) 
aconseguir el reforçament d'un particular estatus dels diferents cossos docents que com un ele-
ment que respongui a les necessitats de formació integral dels estudiants. De la mateixa manera 
que les diferents regulacions disciplinàries de les universitats (de qualsevol centre docent, de fet) 
són establertes més per procurar la comoditat i el reforçament de l'autoritat dels professors que 
en benefici dels estudiants o, el que és el mateix, en interès de la qualitat de l'ensenyament. El 
contingut d'aquestes afirmacions no solament no suposa cap novetat, sino que compta amb una 
llarga tradició amb membres tan il·lustres com el mateix Adam Smith.5 

Aquesta situació ha provocat que s'acabi primant la quantitat sobre la qualitat: el que im
porta és que es disposi de la major quantitat possible d'hores de docència, com si el rigor acadè
mic es pogués mesurar a pes. Així les coses, una assignatura resulta ser més important si té més 
hores de classes que les altres en el pla d'estudi, si els programes tenen grans continguts i si els 
resultats acadèmics recullen, any rere any, un elevat nombre d'alumnes suspesos. La conseqüèn
cia lògica d'aquest panorama ha estat l'allargament desproporcionat de les carreres i l'estructura
ció dels cursos en base a uns horaris sobrecarregats de classes magistrals que deixen pràctica
ment a l'estudiant sense temps pel treball individualitzat, les pràctiques i els seminaris. 

Tot aquest esquema s'aguanta sobre el pilar bàsic de tota la docència: la realització d'una 
sèrie d'exàmens per obtenir un títol. Caricaturitzant lleument Ja situació, pot afirmar-se que tot 
allò que és bo per l'examen és bo per la docència, i que tot el material que no té una incidència 

P1-8 



immediata en un futur examen no cal que rebi cap atenció per part dels estaments docents i dis

cents. 6 

Les observacions anteriors ens inclinen a pensar que seria adequada una reducció dels anys 

de durada de la carrera. Però és que hi ha encara dos arguments més a favor de l'escurçament 

de la llicenciatura d'Econòmiques: en primer lloc, si es vol homologar el títol espanyol amb el dels 

diferents països de la CEE, cal tenir en compte que en la seva majoria (Anglaterra, França, Itàlia, 

Bèlgica) el grau de llicenciat s'aconsegueix en només quatre anys.7 Aquesta homologació passa 

també per l'estructuració d'un tercer cicle coherent en els estudis d'Economít4. De fet, la necessi

tat d'un tercer cicle ve també forçada per factors interns ja que, donat l'elevat nombre d'estu

diants de les nostres facultats, l'esforç principal hauria d'anar dirigit a consolidar aquest tercer ni

vell, permetent que cada centre pogués decantar-se per les opcions en què es trobés més ben 

preparat de cara a respondre de la manera més adequada a les necessitats del seu medi. 

Aquesta última reflexió ens porta a formular el següent argument: si es té en compte l'es

cassetat de recursos de què disposa la nostra universitat, difícilment es pot endegar un projecte 

seriós de tercer cicle d'Econòmiques. Si a tot això se li afegeix que les previsions d'increment de 

recursos a l'ensenyament superior són clarament pessimistes (avui per avui existeixen altres priori

tats socials més urgents encara no cobertes), només es pot pensar en termes d'utilització dels 

recursos disponibles, és a dir, que cal buscar la manera d'alliberar recursos docents i d'infrastruc

tura per la seva aplicació al tercer cicle. En aquest sentit, un canvi possible seria reduir la docència 

de la llicenciatura a quatre anys. 

Aquesta reducció temporal que es proposa no ha d'implicar en cap cas una disminució en 

termes de qualitat de la docència. Això implica que els nous plans d'estudi haurien de tenir com 

a objectiu prioritari el disseny dels coneixements fonamentals i dels aspectes formatius bàsics. 

D'aquesta manera, podria trencar-se la compartimentació que es donen en moltes de les matè

ries, alhora que es fomenta la interconnexió d'ensenyaments. 

D'altra banda, cal considerar que la titulació per cicles (diplomatura al final del primer cicle, 

llicenciatura en acabar el segon cicle i doctorat si se supera el tercer i últim cicle) té sentit i raó 

de ser sempre que els cicles siguin tancats. La pretensió d'alguns sectors dels estudiants d'elimi

nar la selectivitat intercicles acabaria amb l'estructura cíclica de les carreres universitàries. Per tant, 

o es pren opció per aquesta estructura per cicles, al final de cada un dels quals s'obté un títol,

o bé les carreres tenen una estructura única, sense titulacions intermèdies. Una altra solució pos

sible podria ser la carrera de quatre anys de durada i de cicle únic (amb una sola titulació de llicen

ciat), proposta que va presentar-se el Grup de Treball XII i que no va prosperar. Fora d'aquestes

tres possibilitats, qualsevol altre projecte seria excessivament ambigu.

5. COMPETÈNCIES DOCENTS. (ÀREES DE CONEIXEMENT)

Les discussions pel disseny de nous ensenyaments no poden quedar centrades exclusiva

ment a nivell teòric; cal introduir-hi tots aquells elements que faran possible a llarg termini la seva 

posada en funcionament. Entre aquests elements, el més important, sense cap mena de dubte, 

és el conjunt de recursos docents de què podrien gaudir els centres universitaris. 

Entrar en l'anàlisi de l'adaptació de l'actual estructura docent de les universitat catalanes 

a les exigències dels nous plans d'estudi (en el supòsit que aquests aconsegueixin ser quelcom 

radicalment diferent del que són avui) no és feina fàcil, perquè són molts i molt arrelats els interes

sos que determinen l'actual situació i que dificulten qualsevol transformació. Ara bé, cal afirmar 

amb rotunditat que, per molt que s'estructurin els ensenyaments de bell nou, si no hi ha un ampli 

consens entre l'estament docent per fer efectiva la seva implantació, tot plegat pot quedar en un 

estricte canvi de nom. Per tal d'aconseguir aquest consens, cal elaborar una estratègia de pactes 

que permeti endegar la reforma, sempre que aquesta no quedi distorsionada pels mateixos pactes. 

L'alternativa a aquesta proposta és Ja imposició autoritària dels nous ensenyaments, però 

coneixent l'actual composició de forces en el si de la universitat és evident que tal imposició està 

abocada al fracàs. L'estratègia de pactes pot venir facilitada si s'accepta un enfocament no com

partimentat de l'ensenyament de l'economia (com s'ha comentat en l'apartat anterior), és a dir, 

si es parteix d'una redefinició dels elements d'estudi de l'economia com un tot. 

Qualsevol aspecte de la realitat econòmica que es vulgui estudiar es pot enfocar des de 

, molts punts de vista, però el que no es pot continuar fent és dividir l'ensenyament d'un mateix 

concepte econòmic en diferents compartiments estancs segons les diferents àrees d'estudi tradi-
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cionals: teoria, història, política, estructura, etc.; es fa necessària, doncs, una estreta col·labora
ció entre tots els docents. 

En altres paraules, cal que l'objecte d'estudi sigui, per exemple, el fenomen monetari vist 
des de totes les seves vessants, deixant de ser objectes d'estudi amats la teoria econòmica mone
tària, la política econòmica monetària, l'estructura econòmica monetària, la història econòmica 
monetària, etc. 

Amb aquesta proposta no es pretén treure independència acadèmica a cadascuna d'aquestes 
perspectives, al colfftari, la intenció és presentar-les a l'estudiant de manera conjunta i en estreta 
col·laboració. 

Quant al disseny de les Àrees de Coneixement a les facultats d'Econòmiques i Emprésa
rials, hi ha divisió d'opinions. El problema principal és que les possibilitats d'elecció són excessiva
ment àmplies. Això ha fet que professors de formació i especialitat semblants puguin figurar en 
àrees molt diferents, cosa que complica l'adscripció de les mataries de la proposta del Pla d'Estu
dis a les Àrees de Coneixement. El Grup de Treball considera, en la seva majoria, que s'haurien 
de redissenyar les Àrees de Coneixement que afecten els ensenyaments del seu àmbit o, com a 
mínim, revisar les actuals adscripcions del professorat per tendir a una major racionalitat ja que, 
tal com estan avui les coses, no hi ha possibilitat de trobar una correspondència entre matèries 
i Àrees que presenti una homogeneïtat acceptable. 

(En l'apartat 3, que s'ocupa de la troncalitat, s'inclou en els diferents quadres una proposta 
d'adscripció de les matèries troncals a les diverses Àrees de Coneixement. També es comenta -en 
la nota 4 del Quadre 1- que el Grup de Treball ha proposat dues alternatives a l'adscripció ante- ) 
riorment enumerada en els diferents quadres.) 

6. RECICLATGE l EDUCACIÓ PERMANENT

L'especificitat de l'activitat professional de l'economia en un món de canvi permanent pro
voca la necessitat d'un esforç educatiu per tal d'adaptar-se constantment a aquests canvis. 

Però la universitat mai no s'ha ocupat del reciclatge dels seus llicenciats i és una de les 
iniciatives que hauria d'estar preparada per propiciar. La universitat sempre ha estat, de fet, molt 
lenta a l'hora de perfeccionar especialitats que, almenys teòricament, s'adaptin als nous requeri
ments del mercat. Però hom considera desitjable no solament que la universitat sigui capaç 
d'emmotllar-se ràpidament al mercat, sinó que hi pugui acabar incidint inequívocament. La realit
zació d'aquest reciclatge implicaria una receptivitat del món universitari vers els nous temes que 
afecten el món econòmic (nous materials, noves tecnologies, noves formes de gestió, etc.) per
què, de manera flexible, pugui adaptar-les de cara a la docència. 

Per aquestes raons les facultats d'Econòmiques haurien de contemplar entre els seus ob
jectius el de mantenir les portes obertes a tota nova demanda educativa, creant les condicions 
necessàries perquè existeixi un procés d'incorporació continuat a la docència dels tres cicles. A 
més, la forma del pla d'estudis de segon cicle hauria de permetre un reciclatge fàcil en noves espe
cialitats. Una baixa troncalitat en l'especialització permetria aquest reciclatge en especialitzacions 
gairebé individualitzades. 

El present tema del reciclatge inclou, òbviament, els mateixos professors de les facultats 
d'Econòmiques, perjudicats -de la mateixa manera que els economistes que treballen en altres 
col·locacions- per l'elevat i ràpid grau d'innovació de les societats avançades contemporànies. 
Els professors són especialment susceptibles a aquest procés pel fet de treballar en una universitat 
com Ja d'avui a Espanya, que sembla arnada de la realitat sòcio-econòmica, i perquè són en un 
lloc clau de transmissió de saber, ja que per les seves mans passen molts futurs professionals. 

Malauradament, i com és sabut de tothom, enlloc -ni en la carrera, ni en el procés d'accés 
a la docència- es té en compte que al professorat li cal, abans de poder donar classes, una capa
citació pedagògica prèvia i un rodatge en els aspectes clau de la didàctica de l'economia. En un 
futur proper, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i la Universitat de Barcelona tenen previst 
treballar conjuntament amb altres universitats (Nanterre, Florència) en projectes europeus (Co
met, ajudes del Fons Social Europeu, etc.) per aprofundir en el treball de recerca de noves tecno
logies en el camp de la preparació didàctica en economia. 
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7. INVESTIGACIÓ l DOCÈNCIA

Davant l'escassetat d'infrastructura d'investigació econòmica, les universitats catalanes tenen 
el gran repte d'assumir, conjuntament amb la docència, la funció bàsica d'investigació econòmi
ca. És precisament en aquesta via de confluència de les dues activitats fonamentals assignades 
a la Universitat d'on poden sortir els fruits d'un nou plantejament. 

Un cop suprimida la barrera legal que frenava la dedicació del professorat universitari a la 
investigació, l'article 11 de la LRU obre una nova perspectiva. Així i tot, l'augment de la investiga
ció no hauria de significar una pèrdua de docència, ans al contrari haurien d'anar coordinades. 

Quant a la resolució legal donada al tema de les incompatibilitats, no sembla que suposi 
una solució definitiva; caldria buscar una formulació més adequada, que permetés la incorporació 
a la vida universitària dels resultats i de l'experiència del món de la investigació (tant pública com 
privada). 

Finalment, cal considerar la investigació a la universitat no solament com a font de possi
bles ingressos sinó, fonamentalment, en el marc de les activitats docents. Així, les prioritats en 
matèria investigadora haurien de fixar-se amb la vista posada en la creació i difusió de ciència i 
de cultura. 

8. PRÀCTIQUES (DOCÈNCIA l FORMACIÓ)

És fonamental evitar la separació actual entre teoria i pràctica en l'ensenyament de l'econo
mia. L'ensenyament pràctic o aplicat no ha de ser considerat com un simple apèndix de l'ensenya
ment teòric, i en cap cas no es pot caure en situacions en què les pràctiques són impartides pels 
professors menys experimentats i en hores de classe marginals, com passa sovint a les nostres 
universitats. 

Una mesura que s'ha utilitzat en diferents països per tal d'acostar els estudiants al món 
de ruptura permanent de la realitat econòmica, és la de promoure la presència dels agents econò
mics en les facultats i la dels estudiants en els diferents camps de l'activitat econòmica. 

Precisament, la Universitat de Barcelona, a través de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials, acaba d'enllestir un projecte de Programa i d'Estudis Cooperatius entre la Universi
tat i les empreses. L'objectiu del programa és aconseguir una formació integral de l'alumne uni
versitari a través de la possibilitat de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic. 
S'aconsegueixen, d'aquesta manera, dues qüestions importants: que l'estudiant, després de fina
litzar la carrera, pugui incorporar-se al món professional amb una experiència mínima, i que l'Em
presa col·labori en la formació dels futurs graduats, introduint en la formació universitaria el realis
me que el treball quaotidià exigeix. 

El programa s'implantaria als alumnes de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresa
rials que haguessin escollit l'especialitat d'Economia de l'Empresa i tindria una duració de 2 anys, 
o sigui, durant tot el segon cicle. Es tractaria de formar un grup específic d'alumnes per desenvo
lupar el programa (entre 20 i 40 a quart i la mateixa quantitat a cinquè), que serien seleccionats,
principalment, pel seu expedient acadèmic i per les característiques que millor s'adaptin a cada
lloc de treball. El contingut del programa podria desenrotllar-se en estades alternades a la Univer
sitat i a l'Empresa. El professorat encarregat del programa seria escollit pel Departament correspo
nent a les assignatures impartides, i hauria d'exercir la funció de tutoria als alumnes que li serien
assignats.

Seria convenient establir una organització docent per aquest programa, que podria ser una 
simple adaptació de les assignatures que s'imparteixen actualment. Com que aquesta organitza
ció no suposaria una reforma del pla d'estudis, no hauria de passar pel tràmit reglamentari habi
tual, i així podria aplicar-se el pla de forma immediata com a curs pilot. Les assignatures del pro
grama haurien de complementar-se amb cicles de conferències i seminaris sobre problemes concrets 
de la gestió empresarial. Al final dels seus estudis, l'alumne presentarà un Projecte Professional 
de Fi de Carrera, que podrà ser realitzat durant l'últim curs sota la supervisió del seu tutor. Aquest 
treball monogràfic haurà de ser en equip (2 o 3 alumnes), manera de treballar fonamental en l'àm
bit de l'empresa que no hauria de ser incentivada només des d'aquest programa especial, sinó 
que hauria de constituir la norma en l'educació universitària. Aquestes monografies de final de 
carrera haurien de ser avaluades per un tribunal format per professors de l'especialitat i represen
tants dels empresaris. 
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Les empreses col·laboradores o interessades a participar en aquest programa podrien ser 
contactades a través de les entitats que agrupen les empreses (Cambra de Comerç, Foment Na
cional, etc.). Cada una de les empreses participants elaboraria un pla de treball per a cada alumne 
en el seu període d'estada empresarial, al final de la qual les empreses podrien elaborar un informe 
sobre cada un dels alumnes. En el decurs del temps de permanència de l'alumne a l'empresa, aquesta 
podria abonar-li la quantitat de 50.000 pts. mensuals. 

El Programa hauria de finançar-se amb aportacions de les entitats promotores: Universitat 
de Barcelona (Fundació Bosch i Gimpera), Generalitat de Catalunya, Cambra de Comerç, associa
cions patronals i entitats empresarials. La utilització dels recursos del Programa hauria de centrar
se en els capítols següents: professorat, organització i equipament. El projecte de Programa ha 
previst, fins i tot, un pressupost per a cada un dels dos cursos.8 

9. ESPECIALITZACIÓ VERSUS GENERALITZACIÓ

L'economista ha de ser polifacètic per poder entendre i analitzar l'entorn interdependent 
que l'afecta. L'especialització estricta el pot convertir en inútil pel mercat, ja que de fet està re
duint la seva oferta de serveis. 

El que cal és una especialització fonamentada sobre una base àmplia de coneixements que 
inclogui humanitats i disciplines frontereres amb altres professions. Aquesta proposta parteix, evi
dentment, d'una concepció no compartimentada del saber i comporta el foment d'iniciatives in
terdisciplinàries. 

L'actual bagatge de coneixements és tan gran, que no es pot abraçar tot i en profunditat. 
El que es fa a la universitat és intentar abraçar-ho tot però simplificat, cosa que a fa pràctica no 
serveix de gran cosa. Potser seria més útil adquirir un coneixement de temes generals i, a més, 
dominar perfectament una àrea concreta. 

En realitat, a fa facultat s'hi hauria d'estar poc temps, el suficient per aprendre a conèixer 
la realitat econòmica i per adquirir mètodes de treball que permetin reaccionar davant situacions 
diferents, contínuament noves i irrepetibles. 

La definició dels graus d'especialització és matèria clau en els plans d'estudi, per això aquest 
tema es completa en l'apartat següent (l'Epíleg) que, en forma de conclusions, fa una reflexió so
bre com orientar el debat sobre l'estructuració dels nous plans d'estudi. 

EPÍLEG 

Qui conegui amb profunditat fa realitat universitària actual, tant espanyola com catalana, 
sap perfectament que les transformacions radicals són inviables. Per tant, qualsevol possible ac
tuació en el medi universitari ha de tenir en compte la situació avui existent. Es tracta, doncs, 

) 

d'assenyalar una sèrie d'indicacions que proven de constituir una solució als problemes que avui ) 
planteja la formació dels economistes i que podrien marcar un punt de referència vers el qual fer 
tendir la reforma necessària. 

La formació dels economistes es dóna, bàsicament, en el marc de fa universitat; és per això 
que la forma en què els ensenyaments universitaris són estructurats és un element essencial per 
avaluar aquesta formació. És també aquest el motiu pel qual s'ha parlat contínuament de com 
adaptar l'ensenyament superior de l'economia als requeriments del mercat actual en un Congrés 
que no tracta explícitament sobre la universitat. 

a. Un cop s'ha cobert el primer cicle de la carrera (on predomina l'ensenyament de caire
general), els centres universitaris mantenen durant el segon cicle un pla d'estudis en què l'espe
cialització és poc estandaritzada. Dit d'una altra manera: l'especialització es fa a partir de la tria 
del propi estudiant, i cobreix un continu en què els límits entre les matèries que tradicionalment 
han conformat les facultats d'Econòmiques tendeixen a desaparèixer. 

b. En les pàgines precedents s'ha mostrat un clar desacord amb la troncalitat excessiva
ment elevada proposada en l'actual projecte de reforma dels plans d'estudi de les facultats d'Eco
nòmiques i d'Empresarials. Aquesta divergència amb la postura predominant en el si del Grup de 
Treball Xlf, suposa argumentar l'opció oposada: establir una troncalitat mínima, constituïda per 
matèries realment bàsiques (teoria econòmica i matemàtiques). La resta de matèries quedaria re-
partida entre aquelles troncals de l'especialitat que la universitat ofereix i les de lliure elecció dins ) 
d'un ventall ampli que precisament possibiliten l'especialització individual abans esmentada. 

P1-12 



c. Una troncalitat basada en matèries indispensables i, a més, la reducció de la durada de
la carrera a 4 anys (cicle únic sense titulació intermèdia), són mesures que introdueixen una ne
cessària flexibilitat en la confecció individual de les especialitzacions i permeten, per altra banda, 
l'especialització de les pròpies universitats: com que no tots els centres podran cobrir aleshores 
totes les possibles àrees d'especialització, cada una s'anirà dirigint cap a un nombre determinat 
d'àrees i anirà seleccionant els membres dels seus departaments, de manera que pugui oferir les 
seves especialitats en les millors condicions possibles. Si es té en compte que, a tot l'estat, la 
universitat és pública (excepte casos quantitativament poc significatius), aquesta delimitació dels 
camps d'especialització permetria superar certes falses competències entre diferents centres. 

d. En un món canviant, on la capacitat d'innovació sembla inesgotable, s'ha de permetre
un fàcil reciclatge dels llicenciats a fi que puguin encaminar-se a l'estudi de problemes del mo
ment. És per això que la forma d'especialització individual, en aportar les bases formatives i per
metre l'elecció individual de l'especialització, fa possible, d'una forma ràpida i simple, que sigui 
complementada l'educació que es dirigeix cap a una especialització diferent a l'original. 

e. Quant als plans d'estudis proposats en l'actual projecte de reforma, malgrat tot el que
se n'ha dit amb anterioritat, permeten encara un cert marge de maniobra. A fi d'aprofitar al màxim 
aquest marge, s'avancen tres punts que les nostres facultats podrien assumir. 

1) Ampliar al màxim les possibilitats d'especialització; podria arribar-se a un acord entre
les facultats a fi de no repetir estudis o grans àrees d'especialització (aquesta gestió tindria espe
cial importància en les matèries del tercer cicle i doctorat). 

2) Limitar molt el nombre de matèries troncals de les especialitats proposades per cada centre;
podria donar-se, com a límit orientatiu, un màxim d'un 20 % . D'aquesta manera, l'estudiant pot 
realitzar un 30 % de matèries de lliure elecció. 

3) Per tal de facilitar l'elecció de l'estudiant de les matèries que més s'adiuen amb la seva

especialització, es podria fer un catàleg unificat entre centres afins (dins l'àmbit català) d'aquestes 
matèries de lliure elecció. Per encaminar aquesta elecció d'especialització -i les seves matèries -
podria instaurar-se, en el segon cicle, la figura del tutor. 

Perquè l'oferta de matèries fos variada, el departament hauria d'estructurar els ensenya
ments i el centre organitzar la docència de manera dúctil. A més de les assignatures troncals, les 
específiques haurien d'anar variant segons les necessitats i les prioritats de cada moment. 

Per aconseguir realitzar aquest projecte seria fonamental una coordinació eficient entre les 
diferents àrees de coneixement. L'objectiu d'aquesta actuació conjunta seria el d'assegurar la col·la
boració entre els docents a fi d'oferir una perspectiva totalitzadora de cada fenomen econòmic. 

Es té consciència de les dificultats que un projecte basat en aquests punts pot suposar. 
Hauria de superar moltes de les barreres actuals (en l'àmbit de la docència i l'estudi, en les rela
cions de poder dins cada departament i entre els diferents departaments, en la relació professor
alumne, en la mateixa funció de la universitat, etc.) però, en cas que es poguessin ultrapassar, 

) els beneficis que poden resultar de la correcta aplicació del projecte són clars i arriben a tots els 
' sectors. 

CONCLUSIONS 

Si s'haguessin de trobar els punts que fan de fil conductor a l'argumentació exposada en 
la ponència, podrien escollir-se els tres següents (als quals s'afegeix una consideració final): 

1. La situació actual de la universitat mostra de manera òbvia la necessitat d'efectuar una

sèrie de canvis en els mètodes i els contingut docents. Aquest canvis desitjables han estat enume
rats i explicats en el decurs de la ponència, en cada un dels diferents apartats (troncalitat, durada 
de les carreres, reciclatge, investigació, etc ... ) 

2. La infrastructura docent actual de les diferents universitats pot suposar un fre als canvis
necessaris. 

3. Si no es té un suport pressupostari important per poder tirar endavant les reformes, es
com si no s'estigués fent res. 

Consideració final 

Més que perdre's en polèmiques sobre quantes universitats catalanes fan falta, si se n'ha 
de construir una de nova, etc., el que realment s'hauria de demostrar -per part de tots els 
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ginàriament l'any 1776). lnvestigación so

bre la naturaleza y causas de la riqueza de 

las naciones. Fondo de Cultura Económi· 

ca, Mèxic DF !llibre V, pp. 674-675). 

« La disciplina de los Colegios y de las Uni

versidades no se ha establecido tanta, por 

regla general, en beneficio de los discípu

los, como en interès de los maestros, o ha

blando con m�s propiedad, para la como

didad de quienes enseñan. Su finalidad, en 

la mayor parte de los casos, no es otra que 

robustecer la autoridad del maestro, Y, 

descuide éste o no el cumplimiento de sus 

obligaciones, obligar siempre a los estu

diantes a comportarse como si, en todo, 

procediese aquel con la mayor diligencia 

y saber. Se presume siempre sabidurla y 

virtud en el maestro, e ineptitud e ignoran

cia en el alumna. Pera cuando en realidad 

los maestros cumplen con sus obligacio

nes respectivas, no existe ejemplo de que 

la mayor parte de los estudiantes incum

plan las suyas. Ninguna disciplina es ne

cesaria para asegurar la asistencia a Jas Jec

ciones que valen la pena seguirse, como 

todo el mundo sabe por experiencia pro

pia. La fuerza y la coacción son, sin duda, 

necesarias, para obligar a los niños, o a los 

jóvenes de tierna edad, a asistir a los cur· 

sos de educación que se consideran indis

pensables en aquella època de la vida; pera 

pasados los doce o los trece años, apenas 

se necesíta hacer uso de semejantes arbí

trios para forzarles a estudiar, siempre que 

los maestros no descuiden sus obligacio

nes. Tal es la generosidad de la mayor par

te de la juventud que, en lugar de inclinar

se a despreciar o desoir Jas instrucciones 

de sus maestros1 mtis bien propende, por 

lo común, a excusar una gran parte de sus 

faltas en el cumplimiento de sus oblígacio

nes, o a no divulgarlas, con tal de que 

muestren aquelles una intención seria de 

series realmente útil es.>) 

6. Andrés Ollera lassara, 11985). 

¿Qué hacemos con la Universidad? Insti

tuta de Estudies Económicos. Madrid. 
7. Vegeu l'obra Las enseñanzas uni

versitarias en España y en la Comunidad 

Económica Europea. Editada por la Secre

taria General del Consejo de Universida

des. Madrid, 1986. 



8. « Proyecto de Estudios Cooperati

vos Universidad-Empresa». Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Bar

celona. Barcelona 87. 

implicats- és que existeix la capacitat d'administrar el que ja existeix i de fer-ho créixer raonable

ment, en la mesura requerida per la societat. Resumint, el que cal no és més burocràcia, sino més 

simplificació, coordinació i eficiència. 
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INTRODUCCIÓ 

La integració d'Espanya a les Comunitats Europees, efectuada 

ara fa dos anys, està tenint repercussions importants en la 

societat espanyola. 

Des d'aquesta data i amb major intensitat a mesura que s'endin

sa en el procés d'adaptació a la CEE, la societat espanyola ens 

descobreix una imperiosa necessitat de modernitzar les estruc

tures. 

A més la perspectiva fixada per a 1992, que la Comunitat euro

pea sigui un gran mercat únic sense fronteres, està agilitzant 

en tots els Estats membres el procés de liberalització de les 

seves estructures buscant optimitzar la competitivitat. 

Aquest repte afecta de forma especial les professions liberals 

i molt particularment els economistes espanyols. 

Aquesta ponència pretén, en primer lloc, dibuixar el marc en el 

qual haurà d'actuar un ciutadà comunitari com a exercitant 

lliure d'una professió i, en segon lloc, posar en evidència 

algunes de les deficiències que té l'actual marc institucional 

dels economistes a Catalunya i a Espanya i que podria ser motiu 

d'impediment perquè els exercitants lliures de la professió 

poguessin accedir en les mateixes condicions que els profes-

sionals dels altres Estats membres al mercat comunitari en el 

seu conjunt. 

Per tant, una característica essencial d'aquesta ponència és la 

delimitació estricta cap a les activitats d'exercici lliure de 

la professió sobre la base que els economistes que treballen a 

les empreses són treballadors assalariats i aquesta caracterís

tica és fonamental quant a diferenciar-los dels professionals 

liberals. 
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Els redactors dels tractats constitutius de les Comunitats 

europees van fer una clara distinció entre treballadors assa

lariats i no assalariats que va comportar diferents actuacions 

legislatives pel que fa referència a la llibertat de circula-

ció. 

Definirem prèviament quins requisits són necessaris per afirmar 

que un economista exerceix lliurement la professió: 

a) Que estigui en possessió de la llicenciatura en Ciències

Econòmiques i Empresarials, títol d'Intendent Mercantil o

Doctor en Ciències Econòmiques.

b) Que desenvolupi una activitat organitzada i conforme a un

pla, defugint, per tant, 

poràdiques.

les actuacions professionals es-

c) Que la retribució obtinguda, sense que intervingui relació 

laboral o administrativa, es consideri com a mitjà de vida. 

d) Que exterioritzi d'alguna manera davant la Societat els 

requisits anteriors. 

e) Que desenvolupi alguna de les activitats que es consideren

en l'Estatut professional dels economistes.

I en consequència, no com a causa, de l'exercici lliure de la 

professió, l'economista cal que: 

a) Estigui col.legiat

b) Estigui en situació d'alta de Llicència Fiscal

c) Estigui en situació d'alta del règim especial d'autònoms de

la Seguretat Social.

Un cop definit el concepte d'economista en exercici lliure i a 

Espanya, és necessari destacar que a l'Europa comunitària 

aquesta professió és totalment inexistent i desconeguda en la 

forma que nosaltres coneixem. 
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Als Estats membres de les Comunitats europees existeixen pro-

fessions com las d'auditor, tècnic comercial, expert fiscal, 

etc., però no hi figura la d'economista. 

Sobre això i sobre la coordinació d'aquesta professió amb les 

diferents activitats existents en la Comunitat Europea parlarem 

més endavant. 

Convé doncs, aprofitant l'obligada adaptació al marc comunita-

ri, dissenyar quines haurien de ser1 les característiques fona

mentals que haurien de regir l'exercici lliure de la professió 

en un espai sense restriccions ni barreres corno ha de ser la 

Comunitat Europea a partir de la consecució del Mercat únic. 

LA LLIURE CIRCULACIÓ A LA CEE 

La lliure circulació de les persones ha estat un dels objectius 

fonamentals del Tractat de Roma pel qual es va crear la Comuni

tat Econòmica Europea. La llibertat de circulació es realitza 

per la posada en vigor del dret d'establiment i de la lliure 

prestació de serveis. L'estructura jurídica general del dret 

d'establiment és la creació pel Tractat d'un nou dret per a 

tots els natius dels Estats membres: el dret de "circular" 

llliurement per exercir una activitat professional en el si de 

les Comunitats. 

Es tracta d'un nou dret ja 

membres incloïen, abans del 

que les legislacions dels Estats 

tractat, obstacles difícils de 

superar (nacionalitat, formació, etc.). Nou dret q�e implica un 

doble aspecte: la possibilitat d'escollir el país per esta

blir-se i la llibertat d'exercir temporalment en el conjunt de 

les Comunitats, romanent "establert" al seu país d'origen. 

D'aquesta estructura general participa encara el principi en 

q�è es fonamenta, la regla d'or del dret d'establiment: situar 
l 
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en la mateixa igualtat el professional emigrant que el profes- ) 

sional del país d'acollida pel que fa a l'exercici de l'acti

vitat professional. 

Aquesta estructura general es recull en el Títol III del Trac

tat de Roma. El Capítol 2 es refereix específicament al dret 

d'establiment, és a dir a la lliure circulació dels professio

nals que exerceixen una activitat no assalariada. 

Els termes "Dret d'establiment" només s'utilitzen en el títol 

del capítol. Al seu interior es parla de "llibertat <l'establi-

ment". Es tracta de l'establiment d'un natural. d 1 un Estat mem-

bre en un altre Estat membre. 

El 1960, la Comissió de les Comunitats Europees en el "Comen

tari sobre el programa general de liberalització de l'establi

ment" precisava:"El dret d'establiment, gràcies a la idea 

d'igualtat de tracte amb els natius d'un Estat membre, insti

tueix en el Mercat comú una llibertat d'iniciativa de les per

sones que constitueix, potser, la característica més original". 

Així mateix en el comunicat final de la cimera de Caps d'Estat 

i de govern de París, el 1972, es reafirmava només la voluntat 

de fonamentar el desenvolupament de la Comunitat principalment 

en la lliure circulació de les persones. 

L'activitat de les professions liberals es caracteritza per una 

relació de persona a persona en un clima de llibertat i respon

sabilitat. Aquesta relació és un factor determinant d'humanit

zació de les relacions socials. Per això, les professions libe

rals contribueixen de forma molt especial a la realització d'un 

dels objectius essencials del tractat: la millora constant de 

les condicions de vida. 

No obstant això, la llibertat de circulació dels professionals 
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,no pot realitzar-se plenament sense una certa harmonització de 

les condicions d'exercici de la professió. Aquesta exigència és 

molt més important donada l'estreta reglamentació a què estan 

sotmeses les professions liberals en tots els Estats membres de 

les Comunitats Europees. En efecte, si és cert que no pot rea-

litzar-se una plena llibertat de circulació sense una certa 

harmonització, aquesta s'enfronta a reglamentacions de diferent 

naturalesa davant les quals cal escollir. Almenys, diu el Trac-

tat, no es pot harmonitzar o coordinar si no és orientant-les 

cap a allò que, fent comparació, sembla que correspon millor a 

l'interès de la població de la Comunitat. 

Així mateix, en el moment de la realització d'aquesta llibertat 

de circulació, apareix una tasca encara més profunda i de cara 

al futur: el canvi de les estructures de la professió que li 

permetin respondre més adequadament a les necessitats reals 

de la societat actual i particularment de la nostra societat 

europea. 

És indubtable que l'entorn sòcio-econòmic de nombroses profes-

sions liberals adquireix molta importància i difereix d'un país 

a l'altre. La professió liberal s'insereix en un teixit de tra-

dicions, de disciplina, d'usos i costums que seria imperdonable 

descompondre. Seria nefast que una acció tecnocràtica, amb 

l'excusa de coordinar, uniformés brutalment i es desentengués 

de les característiques pròpies de la professió en cada Estat 

membre. 

� 

L'harmonització ha de efectuar-se de forma progressiva. Es sig-

nificatiu que el Tractat en els capítols relatius al Dret d'es-

tabliment empra la paraula "progressivament" cinc vegades i són 

nombroses les disposicions d'aquests capítols que precisen les 
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etapes a realitzar. 

Tot i que la Comunitat certament ha avançat en fer efectiva la 

llibertat de circulaci6 de les persones, aquesta é� encara 

incompleta i es troba lluny de la materialitzaci6 total. 

És tan sols a partir de 1975 quan apareixen les primeres direc

tives relatives a la llibertat de circulaci6 de certes profes

sions liberals totes pertanyents al sector de la sanitat (met

ges, infermeres, dentistes, veterinaris i llevadores). 

En quina situaci6 ens trobem avui?. En principi, i des de la 

perspectiva teòrica, sabem, per algunes sentències del Tribunal 

de Justícia el 1974, que tot professional que pertany a un 

Estat membre té el dret d'establir-se en un altre Estat membre 

per exercir la seva activitat. En consequència existeix des 

d'aquesta data la llibertat de circulació. S'observa,tanmateix, 

que aquesta situaci6 s'ha adquirit gràcies a les decisions del 

Tribunal de Justícia i no per les accions de la Comissi6 o del 

Consell de Ministres. A més és necessari subratllar que aquesta 

llibertat s'exerceix dins del respecte a les legislacions na

cionals no discriminatòries, és a dir,complint les condicions 

que s'apliquen indistintament als natius i als súbdits d'altres 

Estats membres. Per tant, la realitzaci6 efectiva d'aquesta 

llibertat difereix molt de l'estat de dret: la divergència de 

les legislacions nacionals pot constituir freqüentment un fre a 

la llibertat de circulaci6. Per comprovar-ho n'hi ha prou amb 

l'exigència d'un diploma nacional. S6n aquests frens a la lli

bertat de circulaci6 els que les directives del Consell han de 

superar mentre constatem que les decisions comunitàries en 

aquesta matèria porten un considerable retar�. 

Són nombroses les causes d'aquest retard però ens interessa 
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, destacar les seguents: 

l.Dificultats tècniques a nivell jurídic. Les directives que

han de decidir-se es dirigeixen, d'una banda, cap al reconeixe

ment mutu de diplomes i, de l'altra, cap a una certa coordi

nació de les altres condicions d'accés a l'activitat professio

nal i al seu exercici. 

Pel que fa referència al reconeixement mutu de diplomes, cal 

destacar que no existeix cap experiència internacional en la 

qual la Comunitat es pugui inspirar. En efecte, les decisions 

sobre reconeixement mutu de diplomes tal com es�à previst en el 

Tractat de Roma difereixen considerablement dels acords bila

terals o multilaterals que es determinen en el si de les grans 

organitzacions internacionals como el Consell d.' Europa o la 

UNESCO. 

Quant a l'estatut dels professionals, el treball ha esta molt 

més complex i encara ho és. Per evitar més grans retards, la 

Comissió intenta disposar el més indispensable per evitar dis-

torsions i desordres majors . No obstant això, aquestes dis-

posicions no constitueixen veritables actes de coordinació en 

el sentit del Tractat. 

2.Per entendre aquest retard, també s'ha de tenir en compte 

l'evolució de les idees. Des de 1958 els conceptes en matè-

ria de llibertat de circulació dels professionals lliures i 

particularment les nocions de coordinació i reconeixement mutu 

de diplomes han evolucionat considerablement. Al començament es 

posava molt d'èmfasi en la coordinació. A mesura que es presen

taven dificultats, les opinions divergien sobre l'amplitud que 

s'havia d'atribuir. Cal destacar que no és fins al 1974, 16 

anys després del començament d'aquests treballs, que el Con-
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sell dicta una recomanació establint les línies directrius per ) 

al reconeixement mutu de diplomes amb l'agreujant que aquest no 

aportava res original. 

EXERCICI DE LA PROFESSIÓ LIBERAL A LA CEE 

La total realització de la llibertat de circulació per a les 

professions liberals representa, com ja hem vist, una certa 

harmonització dels estatuts d'aquestes professions en el si de 

la Comunitat europea. Aquesta harmonització només es pot efec

tuar progressivament en la mesura en què es disposa de cri

teris d'elecció per retenir entre les reglamentacions existents 

aquelles que sembla que responen millor a les condicions de la 

societat actual, salvaguardant els valors que justifiquen la 

pròpia existència d'aquestes professions. 

Abans de tot, cal dir que és necessari en aquest esforç d'har

monització, tenir una concepció clara del paper que aquestes 

professions han de jugar en la nostra societat, 

classe de serveis que s'han d'efectuar. 

així com tota 

¿És necessari, doncs, donar una estricta definició jurídica de 

la professió liberal?. El Tractat de Roma no expressa cap defi-

nició. Utilitza termes com "activitats no assalariades". Les 

legislacions nacionals generalment no estableixen cap definició 

de la professió liberal: una professió haurà de pertànyer al 

grup de les professions liberals segons les disposicions a què 

se sotmeti per les legislacions fiscals i socials. Les organit

zacions interprofessionals de dret privat que agrupen les pro

fessions liberals accepten entre els seus membres o, al contra

ri, rebutgen una professió segons uns criteris que no sempre 

tenen una precisió rigorosa, l'elecció pot dependre, de vega-

des, dels usos i les afinitats, o, més senzillament, de les 
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, circumstàncies. 

Una definició molt precisa s'enfrontaria infaliblement a les 

diferents concepcions existents entre els Estats membres. Més 

que basar-se en una definició sembla més correcte, si es vol 

acostar i coordinar les diferents opcions nacionals, prendre 

com a fonament harmonitzador algunes de les característiques 

que més ressalten de la professió liberal i que, sens dubte, 

estiguin unànimement acceptades. 

Característiques de la professió liberal 

El professional liberal ha de: a) tenir una formació superior, 

b) assegurar un estricte sentit ètic i c) prestar un servei en

el marc d'una relació personal. 

L'anàlisi breu d'aquestes característiques ens permet aprofun-

dir sobre el paper de la professió liberal a la nostra sacie-

tat, fonament de l'article 57 del Tractat de Roma que estableix 

la lliure circulació de les professions liberals. 

l. Formació

El professional liberal ha d'adquirir una formació de nivell 

superior. Les organitzacions professionals en el curs dels tre-

balls sobre reconeixement mutu de diplomes han insistit a si-

tuar el criteri de formació al nivell més elevat possible. 

No obstant aixÒ,l'avaluació planteja problemes importants i

difícils. Durant molt temps, el professional liberal, consi-

derant els seus estudis i coneixements, representava un grup 

minoritari. Això li concedia un cert poder. Les coses han can-

viat. La massificació dels estudis universitaris i l'expansió 

de les fonts del saber han fet perdre part del prestigi que 

tenia per la sèva formació. En l'actualit�t, el sistema de 

diplomes és criticat com a font de privilegis, encara que, fins 
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ara, no se sap amb precisió quin sera el control de coneixe- ) 

ments que regirà en el futur. 

Una anàlisi d'aquesta evolució ens demostra que, a més d'un 

coneixement tècnic indispensable i d'una sòlida experiència 

professional, és un cert coneixement de les necessitats socials 

allò que fa efectiu l'exercici de la professió. 

2. Deontologia

Si la formació és important, ho és més el respecte d'una deon

tologia que constitueix una de les característiques essencials

del professional liberal. S'hi fonamenta el que és sens dubte

l'aportació més preciosa a la societat: la relació personal

entre el professional i el seu client.

La deontologia pot ser considerada com l'ètica .aplicada als

drets i deures de la professió.

Aquesta deontologia pot derivar-se d'un codi establert per la

llei o ser formulada per una organització professional de dret

p6blic o ser l'efecte d'un consens lliurement acceptat pels

membres de la professió. Normalment, als Estats membres de la

C.E., l'organització professional de dret póblic és guard�ana

de l'aplicació de la deontologia sense ser-ne la mateixa font.

Un cop més intervé l'evolució del temps. Sovint la deontologia

i les regles disciplinàries van ser establertes en una època 

quan la professió liberal tenia una imatge distinta de la 

d'avui i s'inseria en un context social molt diferent. 

En l'actualitat és fonamental assegurar entre els principis 

deontològics la dimensió social de l'activitat professional. 

Una actualització de la deontologia és necessària per dues 

raons i en dues direccions: 

el desenvolupament tecnològic enfronta el professional libe-
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) ral a problemes que li són totalment nous. El caràcter benè

fic que comportin les noves tecnologies dependrà de la uti

lització que hom en faci. És aquí on la deontologia pot 

intervenir-hi, i ha de fer-ho. 

L'evolució de la nostra societat crea noves necessitats; per 

això fa que neixin nous deures. Sovint els professionals es 

queixen, justament, de la competència deslleial que les 

diferents administracions públiques plantegen en oferir-li 

"serveis públics" de menys cost que neixen per a pal.liar 

noves necessitats socials. La deontologia hauria de prepa

rar millor el professional individualment o com a membre 

d'una comunitat de manera que pogués preveure amb anticipa

ció la creació d'aquestes noves necessitats. 

La comparació de les diverses situacions nacionals, de les 

legislacions i dels usos ofereix una ocasió excepcional per a 

procedir a una renovació en aquesta direcció. El treball és 

particularment complex i s'ha de precisar que no és questió 

d'uniformar allò que haurà de quedar conforme als temperaments 

nacionals. És a dir, que una harmonització d'aquest estil ha de 

recollir els preceptes més 

això, hi ha una dificultat 

importants i generals. No obstant 

més 

fessió, si es desenvolupa en la 

gran: la deontologia d'una pro

dimensió social, participa de 

l'ètica de la societat en la qual s'insireix aquesta professió. 

La deontologia de les professions liberals hauria de fer-se 

ressò de les reaccions que avui en dia concorren a crear una 

consciència més sensible a determinats valors: dignitat humana, 

preocupació pel medi ambient i l'ecologia, el desig d'una vida 

menys dominada pels imperatius de la producció i el consum, 

atenció a les classes més desfavorides, etc. 
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Una harmonització en aquesta dir�cció seria, sens dubte, una 

ocasió meravellosa per a reafirmar allò que és específicament 

europeu. 

De tots els principis deontològics en retindrem tres que desta

quen per la importància que tenen: la independència, la respon

sabilitat i el secret professional. 

a) Una de les característiques que sobresurten de la professió

liberal és la independència. El professional lliure no depèn 

d'un cap d'empresa, ni d'una administració pública. El més 

important és la garantia que aquesta independència aporta al 

client. 

No obstant això, actualment aquesta independència, dia a dia, 

es veu reduïda com a consequència de la dependència cap al 

context econòmico-social i a les reglamentacions que comporta 

així com al desenvolupament de les ciències i la tecnologia. A 

més cada dia existeix una major interdependència: interdepen

dència de les diferents disciplines a escala de l'activitat 

professional i interdependència de les professions a nivell 

d'acció social i política. 

En els medis professionals s'observa una certa diferència d'ac

titud en relació amb aquesta noció d'independència. Certament 

per a tothom representa una importància determinant, però uns 

veuen simplement en una associació de professionals liberals 

l'agrupació de professionals en el sentit més estricte, en 

canvi, d'altres acolliran també en aquesta mateixa associació 

tots els professionals que abans haguessin treballat indivi

dualment i que actualment exerceixen com a quadres assalariats, 

però que reinvidiquen igualment la seva independència profes

sional. Aquesta situació potser és preferible ja que concedeix 

P2-14 

) 



,a la independència professional el més ampli assentament so-

cial. 

Per això alguns preceptes deontològics haurien d'estendre's a 

tots els professionals; en aquesta dimensió la noció de profes-

sió prevaldria per damaunt de la de l'estatut sota el qual 

s'exerceix. 

b) La responsabilitat personal de l'activitat professional és

una de les bases essencials de la professió liberal. Indepen-

dència i responsabilitat estan estretament relacionades; l'una 

i l'altra constitueixen un valor molt més preciós en un món on 

les responsabilitats es dilueixen i es converteixen en imper-

ceptibles. 

Aquesta característica diferencia clarament el �rofessional 

liberal del quadre assalariat ja que, el primer no solament és. 

responsable dels seus actes professionals, sinó també de la 

ma tei xa creació de 11 l'empresa 11 •

La responsabilitat del professional independent ara també té 

una nova imatge. 

En l'actualitat el professional liberal no és només aque11·que 

sap i que fa ell sol allò que creu que ha de fer; avui és, a .

més, qui ajuda el client a recuperar la identitat, els mitjans 

i les llibertats. 

c) Finalment, el secret professional és una de les garanties

més segures que el client espera del professional liberal. I es 

aquesta garantia la que avui pren un valor molt superior al 

que tenia a causa del caràcter impersonal i cada cop més ad-

ministratiu dels contactes socials. A més, en l'actualitat, el 

desenvolupament de les tecnologies a vegades fa molt difícil 

mantenir el respecte absolut del secret professional. 
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3. La relació personal

La relació personal del professional liberal amb el seu client 

és una de les característiques essencials de la professió li

beral, la qual pren importància real quan les regles d'indepen

dència, responsabilitat i secret professional es respecten 

fidelment. L'existència d'aquesta relació personal converteix 

el professional liberal en el mediador natural entre la persona 

que es dirigeix a ell -el client- i les estructures de qualse

vol naturalesa, i en particular les administracions públiques. 

No obstant això, aquí també hi ha hagut canvis els darrers 

anys, l'estrangulació de les administracions públiques, el 

creixement de la població als nuclis urbans, l'evolució de les 

mentalitats, etc., tots aquests elements concorren en la crea

ció de noves situacions i necessitats que no troben resposta ni 

en les disposicions de la legislació social, ni en el mecanisme 

tradicional de la professió liberal. El paper que ha de jugar 

avui el professional liberal ha de tendir cap a la creació, en 

el marc de les pròpies estructures, de nous serveis al públic. 

Es a dir, allò que la professió liberal ha de prendre a càrrec 

seu són les situacions humanes que escapen, per la seva esèn

cia, a l'organització impersonal de les noves tecnologies in

formàtiques. 

Reglamentació i organització 

El professional liberal generalment és hostil a la reglamenta

ció i paradoxalment, la seva professió és una de les més re

glamentades. 

A més es diu que la defensa de la llibertat exigeix una bona 

organització. Si analitzem els estatuts de diferents profes

sions liberals als països de la Comunitat es constata que estan 
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fets de realitats molt diferents. Ónes poden tenir com a objec

tiu assegurar als professionals un alt nivell de competència, 

de responsabilitat i de disciplina. Aquestes reglamentacions 

donen a la professió el marc que assegura el màxim d'eficàcia 

en el paper que assumeix en la societat. No obstant això, les 

reglamentacions poden tenir per objecte declarar o amagar un 

aspecte de protecció i per tant la instauració d'un privilegi. 

En aquest cas seran nocives, a curt i a mitjà termini, tant 

per als clients com per als mateixos professionals. 

En l'actualitat hi ha una clara tendència cap a la reglamenta

ció. Aquesta tendència s'accentua més entre les noves profes

sions nascudes del desenvolupament de les noves tecnologies i 

de l'evolució de les activitats socials. 

Cap a aquestes reglamentacions que centren una major sensi

bilitat en les condicions d'accés i d'exercici de l'activitat 

el tractat demana més coordinació. Aquestes ens han de portar 

principalment cap a les matèries seguents: 

condicions de formació 

condicions de moralitat i honorabilitat en l'accés i deonto

logies i regles disciplinàries de l'exercici de la profes-

sió. 

disposicions que regulen el camp d'activitat 

fessió. 

de la pro-

mesures pel que concerneix la demografia professional i 

especialment les diferents formas de "numerus clausus". 

disposicions relatives a la creació d'organismes professio

nals 

Aquests organismes són de tres classes: 

. organismes de dret públic d'obligatòria permanència i encar-
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regats fonamentalment d'assegurar el respecte· de la deon- ) 

tologia . 

. organismes representatius semipúblics professionals i in

terprofessionals dotats per la llei d'un poder consultiu. 

organitzacions sindicals de dret privat i més específicament 

encarregades dels interessos materials i morals dels membres 

de la professió. 

La comparació de les tasques desenvolupades en cadascuna 

d'aquestes classes d'organismes en els diferents Estats memb-

res permetria progressar en dues direccions: d'una banda, una 

major eficàcia en l'organització disciplinària i, d'una altra, 

una participació més activa de la professió en l'elaboració de 

polítiques generals en las quals estan implicadeq les profes

sions liberals. 

Quant a l'organització se l'ha d'entendre como tot allò que 

la professió en conjunt o grup realitza lliurement. 

En aquest sentit hi ha d'haver un interès particular en: 

a)la informació: la complexitat i l'embolic de les legisla

cions i reglamentacions en els nivells local, autonòmic, nacio

nal, europeu i internacional, el desenvolupament dels coneixe

ments i les tecnologies obliguen el professional a disposar en

l'organització d'una sòlida informació. Les agrupacions o asso

ciacions professionals estan obligades a facilitar als seus

membres gran part de la informació que els és necessària per a

desenvolupar la professió.

b) la formació. Aquesta és una de les responsabilitats més im

portants de les organitzacions professionals. que han de crear

els òrgans necessaris per a desenvolupar l'aspecte pràctic de

la formació i en particular la formació permanent. Possible-
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ment l'Estat o les Administracions autonòmiques haurien de 

subvencionar aquestes actuacions. 

c) el "servei públic". A conseqüència del desenvolupament de 

les legislacions socials i de la millora del nivell general 

de vida, una part important de la població s'enfronta a enormes 

dificultats econòmiques i socials, que no saben cap on s'han 

de dirigir o no tenen els mitjans econòmics per a pagar un 

assessor que pugui ajudar-los. Aquesta situació és l'origen 

d'una forta contestació de les professions liberals i de la 

tendència de certs medis de l'administració pública a crear 

serveis públics que competexin amb els professionals. 

Les professions liberals han de prendre consciència d'aquest 

estat de coses i organitzar-se en conseqüència. El paper que 

juguen els professionals liberals en la societat actual és el 

paper que juga en la liberalització de l'home. 

d) la consulta a nivell polític. Tradicionalment la professió 

liberal es mantenia allunyada de la vida política encara que, 

com a ciutadà, el professional freqüentment estava compromès en 

política. Aquesta dicotomia no plantejava gaires inconvenients 

mentre que la vida política es desenvolupés fora del camp pro-

fessional. No obstant això, les coses han anat canviant. La 

multiplicació de reglamentacions ha envaït tots els aspectes 

de la vida social. La sanitat, el dret, la utilització de noves 

tecnologies, l'economia, l'urbanisme, l'arquitectura, l'en-

senyament, la cultura, etc.,tot comporta avui una bona càrrega 

de "política", mentre que es constata que la professió com a 

tal no té gran influència en l'evolució de les polítiques gen e-

rals. 

Tot i ser contrari a un sistema que donés a la professió un 
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nou corporativisme, drets de 
f • , 

gesti o en sectors de la vida 

pública, crec, malgrat això, que hauria de tenir un cert dret 

consultiu més elaborat i més sistemàtic en aquells sedtors de 

la vida pública en la qual desenvolupa l'activitat. 

L'ECONOMISTA DAVANT LA LLIURE CIRCULACIÓ 

Fins ara s'han anat desenvolupant una sèrie de directives que 

han permès concretar la llibertat de circulació i l'establiment 

per a determinades professions. Aquest és el cas d'algunes 

professions de la sanitat (metges, veterinaris, dentistes, 

farmacèutics, infermers, lle�adores), advocats, arquitectes i 

enginyers. No obstant això, els professionals inclosos en el 

sector de l'economia no han pogut veure avançar cap norma comu-

nitària que coordini les diferents activitats professionals en 

el marc de les Comunitats europees. 

Són nombroses les dificultats que la nostra representació pro-

fessional ha de superar perquè s'estableixi en el seu àmbit 

alguna directiva que reguli el dret d'establiment. La primera 

dificultat la trobem en el procediment per a l'elaboració d'una 

proposta de directiva: un cop redactat un avantprojecte de 

directiva per a una classe d'activitat determinada com a resul-

tat dels treballs efectuats per la Comissió de la CEE i un grup 

d'experts governamentals, els serveis de la Comissió han de 

prendre contacte amb les corresponents organitzacions profes-

sionals dels diferents Estats membres. Llavors es constituirà 

un Comitè d'enllaç que agrupi lliurement les associacions re-

presentatives de la professió a nivell europeu. Aquí comencen 

les dificultats. La nostra professió en virtud de les múltiples 

activitats en què pot disgregar-se, i que.en alguns casos fa 

impossible relacionar, s'engloba dins d'una organització que no 
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té correspondència a nivell europeu. Existeixen, àixò sí, asso

ciacions europees de determinades activitats professionals 

relacionades amb el sector econòmic que han pres contacte amb 

la Comissió i han creat comitès d'enllaç, com per exemeple el 

Grup consultiu de les Associacions d'actuaris dels països de 

les Comunitats Europees, el Grup d'estudi d'experts comptables 

de la CEE, la Confederació fiscal europea, el Comitè d'enllaç 

entre la CEE i els urbanistes, etc. No obstant això, el sistema 

espanyol de representativitat professional dels economistes ha 

dificultat que hi hagi un corrent natural de r�lacions amb al

tres organitzacions europees. Com ja sabem no existeix cap 

Òrgan representatiu en cap Estat membre de la CEE que agrupi 

tots els professionals de l'economia, com és el cas dels 

Col.legis d'economistes espanyols. 

Els darrers anys aquestes dificultats s'han posat de manifest 

davant els nombrosos problemes que han sorgit en l'intent 

d'adscripció del Col.legi a diverses organitzacions i associa

cions europees d'algunes activitats específiques que a Espanya 

efectua l'economista. 

, Per exemple les gestions d'adscripció del Col.legi d'Economis

tes a l'EUROFABE presenten problemes en la manera de definir 

quins economistes espanyols poden integrar-se en una associació 

que representa els economistes d'empresa o el cas més contro

vertit d'associació a les organitzacions europees d'auditors. 

Convé, potser, exposar aquí l'exemple de com està estructurada 

la representativitat dels economistes en dos Estats membres de 

la CEE seleccionats per la proximitat cultural i geogràfica: 

Itàlia i Portugal. 

A Itàlia els economistes poden associar-se, segons especialit-
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zació professional i acadèmica, a l'entorn d'alguna de les se-
)

güents organitzacions: 

l. Ordine professionale dei Dottori Commercialisti (per inte

grar-se en aquesta associació és necessari superar un examen

d'accés).

2. Ordine dei Revisori officiali dei conti (per accedir en

aquesta associació és necessari ser Dottori Commercialisti i

posseir cinc anys d'experiència com a Dottore Commercialista

revisore)

3. Ordine degli Analisti Finanziari

4. Ordine Sindaci (es requereix ser Dottori Commercialisti)

A Portugal hi ha, entre d'altres, les seguen t s organitzacions:

l. Associaçao Portuguesa de Economia Agraria.

2. Associaçao Portuguesa de Economistas.

3. Associaçao Portuguesa de Contabilistas.

4. Associaçao Portuguesa dos Gestores e Técnicos.

s. Associaçao Portuguesa de Management.

6. Associaçao Portuguesa de Técnicos de Contes.

Podem doncs concloure aquest comentari dient que amb l'actual

sistema de representació professional és molt difícil que hi

hagi interlocutors que puguin representar-nos davant les ins

titucions comunitàries. Aquesta dificultat, que no és específi

ca dels economistes, obliga a analitzar la situació com a part

integrant d'un conjunt de professions liberals que la Comunitat

està tractant globalment mitjançant una coordinació molt gene

ral, però que facilita la integració en una Comunitat sense

fronteres.

ELEMENTS PER A UNA POLÍTICA DE LLIURE CIRCULACIÓ

Una de les primeres realitzacions va ser la constitució, el
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, 19 75, d'un "Secretariat
l 

europeu de professions liberals, 

intelectuals i socials" (SEPLIS) que agrupa d'una banda els 

comitès professionals europeus i, de l'altra, les organitza

cions interprofessionals nacionals dels Estats membres. Aquest 

secretariat té per objectiu essencial assegurar un diàleg per-

manent entre el grup sòcia-professional q�e representa i les 

instàncies comunitàries. Permet a aquests professionals con-

tribuir no solament a l'establiment de reglamentacions comuni-

tàries que li concerneixen directament,sinó, també a l'elabora-

ció de polítiques generals comunes. 

El retard que actualment existeix en l'acompliment de la plena 

llibertat de circulació per a les professions liberals és con

siderable. No obstant això, s'ha fet alguna cosa, i actualment 

els treballs encaminats cap a aconseguir, el 1992, l'anomenat 

mercat únic europeu, estàn accelerant els treballs de coordina-

ció al si de les institucions comunitàries. 

A continuació veurem alguns dels elements adoptats en el marc 

d'una "política" relativa a la llibertat de circulació. 

I) Reconeixement mutu de diplomes

a) El fonament del reconeixement mutu de diplomes està consti-

tuït per un conjunt de criteris alhora quantitatius i quali-

tatius. La qualitat de l'ensenyament és un element prioritari. 

b) Una atenció 

de la formació i 

professional. 

especial 

en les 

s'efectua en els aspectes pràctics 

disposicions relatives a l'aptitud 

Pel que fa al reconeixement de titulacions l' Última reglamen-

tació comunitària,es recull en la Directiva del Consell relati-

va a un sistema general de reconeixement dels .títols d'ensenya-

ment superior que sancionen les formacions professionals d'una 
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durada mínima de tres anys (COM (85) 355 final) i (COM (86) 

257 final). 

Veurem, doncs, que no es tracta d'una directiva específica per 

als llicenciats en Ciències Econòmiques, sinó que es refereix 

a tot el conjunt de llicenciats i diplomats que �o han pogut 

ser tractats específicament, com es dedueix del redactat del 

considerant 2 de l'esmentada directiva. 

Aquesta directiva és fonamental a l'efecte de la lliure cir

culació de professionals ja que la proposta s'encamina al 

reconeixement de diplomes amb finalitats professionals i no 

acadèmiques. (Considerant 4 i articles l i 12). 

Aquesta proposta de directiva ambiciona poder respondre ràpi

dament a les necessitats individuals i immediates.de tots els 

que són diplomats en ensenyament superior i volen exercir una 

activitat professional en un Estat membre diferent d'aquell on 

es va formar (arts.2,3 i 5). El sistema es fonamenta en la 

comparació de formacions professionals, sense que aquesta com

paració exclogui particularitats i diferències. Aquestes afec

ten essencialment la durada dels cicles de formació, el con

tingut de les assignatures, el camp d'activitat de les profes-. 

sions per les quals aquests cicles preparen i l'exigència d'un 

curset d'adaptació professional. Per això, un cop demostra-

des per l'Estat membre d'acolliment les particularitats i 

diferències, es preveu establir mesures de compensació (art.4) 

és a dir, la possessió d'una experiència professional o efec

tuar un curset d'adaptació al país d'acollida. El sistema com

porta dues classes de garanties per als ciutadans europeus que 

hi recorrin, i que són els següents: 

a) en el nivell del procediment, ja que al poder d'apreciació
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de l'Estat membre d 1 acollida li correspon en contrapartida 

l'obligació d'estatuir en un curt termini i motivar-ne la 

decisió, és a dir, explicar i justificar el contingut (art. 8 

par. 2); b) En el pla individual, un cop resolt positivament 

el procediment, utilitzar el títol professional en vigor a 

l'Estat membre d'acollida (art. 7 par. 2). 

Finalment, el sistema és evolutiu ja que preveu que s'efectuI 

un balanç, transcorreguts cinc anys com a màxim des de la posa

da en vigor de la directiva, del camp d'aplicació i les moda

litats de funcionament. 

L 1 aprovació d'aquesta directiva s'ha de dur a terme durant 

aquest any a fi i efecte de no retardar més l'aplicació del 

"Llibre blanc" sobre la consecució del mercat interior. 

II. Autorització a exercir, inscripció en una organització de

dret públic, afiliació en una organització de dret privat. 

És important destacar que en opinió dels responsables comuni

taris, disposicions d'aquesta mena poden subsistir en les le

gislacions nacionals sempre que no siguin discriminatòries. 

En les primeres propostes de la Comissió, s'explicava el dret 

del professiosnal a incriure's o associar-se, fins i tot es 

precisava que podia arribar a càrrecs directius de l'organisme 

o de l'organització sempre que aquests llocs no participessin

en l'exercici de l'autoritat pública. Aquest dret d'afiliació 

o inscripció es considerava quan la participació en aquesta

organització era una condició d'accés a l'activitat o a 

l'exercici de l'activitat. 

El principi d'igualtat del professional emigrant amb el natiu 

en aquest punt anava molt lluny, ja que una associació pri-

vada no podia rebutjar l'afiliació del beneficiari de la direc-
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tiva, per motius de nacionalitat. 

Aquestes disposicions ja es troben en el "Programa general per 

a la supressió de les restriccions a la llibertat d'establi

ment" (D.O. 15.1.62) i també en la Directiva de 16.6.75 relati

va a "les mesures destinades a afavorir l'exercici efectiu de 

la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis 

per a diverses activitats" (D.O. 30.6. 75). 

En definitiva, doncs, la Comunitat no posa objeccions a l'exis

tència de qualsevol tipus d'associació i organització profes-

sional i, a més, incideix en el fet que tant si s'hi pertany 

com si no, segons les reglamentacions particulars de cada Estat 

membre, això no ha de ser causa de restriccions a la llibertat 

d'establiment dels professionals lliures. 

Finalment, vegem-ne com a exemple del que pensa la Comunitat la 

resposta donada per la Comissió a una interpel.lació d'un dipu

tat europeu sobre "Competència en les professions liberals" 

(Pregunta núm. 61, de M. Wedekind (H-81/86): 

"Als Estats membres, l'exercici de les professisons liberals 

se sotmet generalment a regles professionals obligatòries el 

respecte a les quals està controlat per associacions profes� 

sionals, i en nombrosos Estats membres l'adhesió a aquestes 

associacions és obligatòria . Aquest.s "cartels" obligatoris no 

tenen present els interessos dels consumidors. Al contrari, en 

alguns Estats membres, les regles professionals imposades pels 

col.legis d'advocats, les associacions d'assessors fiscals i 

experts comptables són perjudicials per al consumidor i obsta

culitzen la lliure competència. 

¿Cons{dera la Comissió que aquestes reglamentacions professio

nals, en particular les que regulen en matèria d'honoraris, són 
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) compatibles amb les disposicions del tractat CEE relatives a 

la competència i considera la necessitat d'alinear sobre la 

base d'un model comunitari aquestes -regles que difereixen con

siderablement d'un Estat a l'altre? 

l 

Dit d'una altra manera ¿pensa examinar les r�gles aplicables a 

les professions liberals dels Estats membres i, eventualment, 

efectuar la reforma en cas d'incompatibilitat amb les disposi

cions del Tractat CEE?. 11 

- Resposta de la Comissió:

l. Regles de la competència

"La Comissió considera que les persones que exerceixen una 

professió liberal es consideren empreses d'acord amb l'article 

85 del tractat CEE ja que persegueixen un interès econòmic a 

llarg termini. Sobre això, les regles de conducta fixades per 

les organitzacions professionals poden ser considerades com 

"decisions d'organitzacions empresarials" partint d'aquest 

article. Únicament cas a cas es pot determinar si aquestes 

regles tenen per objecte o efecte restringir el joc de la com

petència en el si del Mercat Comú. No obstant això, tenint 

en compte l'estat actual d'integració del Mercat Comú i pel' 

que fa a les professions liberals, l'èfecte apreciable en el 

comerç entre els Estats membres serà generalment inapreciable. 

Resulta doncs que el problema abordat per l'honorable diputat 

ha de ser tractat per les administracions nacionals i no a 

nivell comunitari. 

2. Harmonització de la legislació, dret d'establi

ment i llibertat de prestació de serveis DG III

A més a més, actualment, no creu necessari proposar mesures 

tendents a coordinar o harmonitzar les regles de deontologia 
) 
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ció de professionals i, molt especialment, al perfil que, en el 

context d'una comunitat europea que avança en el projecte in

tegratori, hauria de tenir un professional en l'exercici lliu

re. Aquesta concepció ha de presidir el procés de transfor

mació. 

Insisteixo, finalment, que, pensant en el benefici propi i 

també en la solidaritat a què ens obliga la pertinença a l'Eu

ropa comunitària hem de readequar el marc representatiu segons 

la realitat existent a la CEE, sense que per això hàgim d'ome

tre els propis trets d'identitat i singularitat� 

Així mateix, crec que aquesta nova regulació professional que 

permet la creació de diferents organitzacions i/o associacions 

d'acord amb l'especialització adquirida pels economistes no ha 

de ser incompatible amb l'existència dels Col.legis d'Economis

tes que en aquesta nova situació haurien de continuar exercint 

fonamentalment funcions coordinadores. 
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INTRODUCCIÓ 

La competitivitat és, en darrer terme, una qualitat de les empreses. Són les empreses i no 

els estudis que han de competir en un ampli camp de productivitat i de mercats de tot el món. 

No obstant això, les Administracions Públiques poden influir en els resultats del procés com

petitiu en diverses direccions, i poden amb les seves accions facilitar o obstaculitzar l'aclimatació 

d'indústries noves com també afavorir la recuperació o, per contra, sancionar el declivi del teixit 

industrial afectat pels intensos canvis econòmics i tecnològics dels dos últims decennis. 

La intervenció pública en l'estructura productiva espanyola ha estat dominada per la lògica 

de sector, encaminat a incentivar les inversions més que no pas a fomentar la competitivitat de 

les empreses. La situació de relatiu a"rllament en què es desenvolupava l'economia espanyola per

metia compensar els costos laborals per treballadors més baixos i amb una política comercial i 

de tipus de canvi adequat la menor productivitat de les nostres empreses. 

Tanmateix, una sèrie de circumstàncies han trencat aquell marc proteccionista i exigeixen 

una atenció preferent de la política pública a l'objectiu de millora de competitivitat de les empre

ses. És a dir, l'orientació de les polítiques públiques segons una lògica d'empresa més que no pas 

de sector. 

En primer lloc, Ja crisi ha estat precedida d'un deteriorament de Ja productivitat que s'ha 

accentuat amb la ralentització del creixement econòmic i amb els profunds canvis experimentats 

en les estructures de cost i de demanda. Aquest deteriorament ha afectat d'una manera particu

larment intensa les indústries de productes madurs, que constitueixen una part important del nos

tre teixit industrial. La recuperació d'aquell teixit industrial passa per la millora de la seva producti

vitat i per la seva viabilitat en condició de competitivitat. 

En segon lloc, la integració d'Espanya a les Comunitat Europees afecta la competitivitat 

de les empreses espanyoles en una doble direcció: d'una banda significa una major exposició a 

Ja competència exterior; de l'altra, exigeix una homogeneïtzació de les polítiques instrumentals 

i sectorials que en el passat van permetre compensar la menor productivitat de les nostres empreses. 

Aquests dos fets -deteriorament productiu i major competència introduïda per la 

integració- exigeixen ara una atenció preferent a la millora de la competitivitat. Com a conse

qüència les Administracions Públiques, tant l'estatal com l'autonòmica i Ja local, han d'intentar 

influir en aquells factors que en major mesura determinen la competitivitat de les empreses en 

una economia oberta. 

En la part J d'aquesta ponència estudiem el paper estratègic que la innovació tecnològica 

té en la recuperació de la productivitat i en la millora de la competitivitat. D'ací que les polítiques 
de promoció de la innovació tecnològica constitueixin un camp racional per a la intervenció pública. 

En la part 11, s'estudia la distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat per al dis

seny de polítiques de promoció industrial i de canvi tecnològic. Avançant la conclusió, veurem 

com l'actuació de les Administracions Públiques orientada a la millora de les condicions d'oferta 

de l'economia obre un camp important i, en general, no conflictiu a la intervenció de la Generali

tat, i encara dels mateixos organismes locals. 

Finalment, en la part JII s'aborda l'estudi dels diferents programes estatals i autonòmics di

rigits a la recuperació del teixit empresarial i a la promoció industrial i del canvi tecnològic en les 

empreses catalanes. 

l. LA POLfTICA D'INNOVACIÓ TECNOLOGICA COM A NUCLI ESTRATÈGIC DE LA

PROMOCIÓ INDUSTRIAL

En els governs dels països de l'OCDE i en Ja mateixa opinió pública existeix la convicció 

creixent que la sortida de la crisi, encara que sigui parcialment, tan sols es produirà en la mesura 

que es produeixi un estímul a Ja innovació tecnològica. 

Aquella convicció és el resultat d'una idea que s'ha anat obrint pas i guanyant acceptació: 

allò que anomenem crisi no és sinó un procés de «destrucció creadora», d'efectes a llarg termini, 

en el nucli del qual hi ha la dinàmica de les mutacions tecnològiques que acompanyen el creixe

ment de l'economia industrial. Hem de tornar a J.A. Schumpeter. 

Ens havíem oblidat dels cicles schumpeterians de la innovació. És a dir, de Ja forma natural 

de creixement del capitalisme industrial. Acostumats a l'expansió econòmica dels anys seixanta 

i dels primers setanta, els economistes, sense gaires excepcions d'escoles, van atribuir la ralentit-

P3a-3 



zació del creixement i els epifenòmens macroeconòmics que sempre acompanyen el declivi eco
nòmic a la inadequació de les polítiques econòmiques i als shocks.

Però, després de més de deu anys de transitar sense un rumb clar enmig de la crisi i d' expe- )
rimentar tota mena d'estratègies (keynesianes, monetaristes, neoclàssiques), les explicacions ba
sades en la inadequació de les polítiques no són capaces d'adonar-se de la profunditat i duració
de l'estancament i de la profunda mutació estructural que s'ha produït en l'economia. La raó és
que l'origen de la crisi està més enllà del shock del petroli de 1973.

QUADRE1 
CREIXEMENT DE LA PRODUCTIVITAT DEL TREBALL EN ALGUNS PAYsos DE L'OCDE: 1955-1980

País 
Conjunt de l'economia 

últims primers últims primers últims 
50 60 60 70 70 

Estats Units 1,8 3,0 1,0 1,4 0.4 
Canadà 1,7 2,5 2,0 2,8 0,2 
Gran Bretanya 2,2 3,1 2,8 3,1 1,1 
Suècia n.a. 4,5 3,1 2,0 0.4 
Dinamarca 5,2 3,7 3,3 2,8 1,3 
Noruega 3,8 4,5 3,5 1,5 2,5 
Finlandia 3,6 4,7 5,1 4,7 2,5 
Països Baixos (Holanda) 4,0 3,1 4,4 4.4 1,9 
Bèlgica 2,5 5,2 3,9 4,4 2,4 
Alemanya 4,6 4,9 4,6 4, 1 3,2 
Austria 5,0 4,6 6,4 5,2 2,8 
França 4,3 5,0 4,5 4,7 2,9 
Itàlia 4,6 5,0 6,2 4,2 1.7 
Japó 8.4 12,5 8,6 6,3 3,0 

Font: GIERSCH Y WOLTER. 1983 

Cap a final dels anys seixanta, com es reflecteix al Quadre 1, va començar a aparèixer un
decreixement de la productivitat en els països de l'OCDE (Linbeck, H. 1983; Giersch i Wolter, 1983;
o menys simultàniament, en les fases de maduresa del cicle de producte i de saturació del mercat
(Rothwell, 1981 ). Simultàniament es va produir una pobresa d'innovacions radicals de producte
que regeneraren l'estructura de demanda de mercat.

Coincidint amb aquest procés de ralentització de la innovació tecnològica i de caiguda de
fa productivitat, els països industrials occidentals es van veure sotmesos a dos tipus de successos,
convergents en els seus efectes sobre la seva competitivitat. Per una banda es va generalitzar la
frustració d'amplis grups socials contra el sistema capitalista («maig francès»), i van créixer fes
pressions distributives. Per altra part, s'intensificà fa competéncia dels nous països industrialitzats,
especialment dins del segment de productes madurs.

La crisi del petroli i fes polítiques econòmiques que la van acompanyar exacerbaren aquella
situació prèvia i introduïren una tendència a l'estancament amb inflació.

Però el que aquí ens interessa és que fa caiguda de la productivitat, la condició de sectors
madurs de moltes de fes activitats industrials que havien protagonitzat el creixement de postguer
ra, fa caiguda de fa demanda i la major competència internacional en aquelles mateixes activitats,
generaren un fort pessimisme sobre fa viabilitat d'aquells sectors madurs.

D'altra banda, l'emergència cap a finals dels 70 d'un conjunt de noves tecnologies va gene
ralitzar fa idea que el futur estava en aquelles noves activitats de tecnologia punta. La dicotomia
«sectors madurs» vers us «sectors de futur» va bloquejar, en molts casos, fes polítiques industrials,
que dubtaven entre abandonar els sectors en declivi a l'atzar o dedicar recursos públics impor
tants per regenerar-los i posar-los novament en condicions de viabilitat.

El dilema es va anar resolent a mesura que es va percebre que algunes de fes noves tecno
logies (tecnologia de la informació, robòtica, biotecnologia) tenien una gran potència regenerado
ra dels sectors considerats madurs, a causa que fa seva naturalesa intersticial els permet incorporar-se
als processos productius, als béns intermedis, a la comercialització i a la gestió, tot generant im
portants increments de productivitat.

La dicotomia «sectors en declivi» versus «sectors de futur» ha anat cedint pas a una con
cepció del reajustament que posa el seu accent en el binomi obsolescència versus modernització
dels processos productius, de comercialització i gestió. El concepte que, dins del debat econòmic
i de la política pública, expressa aquella nova orientació és el de reindustrialització.
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Reindustrialització entesa (Rothwell and Zeeveld, 1985) com la transformació estructural 

de la indústria en una altra de major valor afegit, amb sectors i productes tecnològico-intensius, 

i la creació d'una infrastructura de productes d'innovació tecnològica i d'activitats i productes ca

paços de satisfer nous mercats. 

La concepció del que ha de ser la intervenció pública en la promoció industrial s'està modi

ficant paral·lelament amb els objectius de la reindustrialització. El protagonisme públic en la defi

nició de les grans opcions estratègiques de política industrial i les accions directes de tipus secto

rial o regional estan deixant pas a una intervenció orientada a crear les condicions infrastructurals 

i el clima sòcia-econòmic adequat perquè es generi i difongui el canvi tecnològic dintre del sistema 

econòmic. 

D'altra banda, la percepció de les relacions entre canvi tecnològic i desenvolupament eco

nòmic regional està produint un creixement activisme dels govers regionals i locals. 

MODELS SCHUMPETERIANS DE LA INNOVACIÓ 

L'accent en la política tecnològica com a instrument de la política de promoció industrial 

recolza en un millor coneixement dels processos d'innovació tecnològica i en els seus efectes so

bre el dinamisme i la competitivitat empresarial. A. Philips (1971) distingeix dos models schumpe

terians de la innovació: 

- Schumpeter l, amb innovacions científiques i tecnològiques exògenes generadores de nom

broses «oportunitats tecnològiques».

- Schumpeter 11, amb un procés d'innovació endògena en les empreses que reforça i a la vegada

és reforçat per la puixança econòmica.

Aquest models han inspirat un gran nombre de ,verificacions empíriques. Els seus resultats

(Fontela, 1987) podrien sintetizar-se en una sèrie d'hipòtesis que són recollides en el Quadre 2. 

QUADRE2 

MODELS SCHUMPETERIANS DE LA INNOVACIÓ 

Schumpeter l 

Les innovacions de procés estan més directament vinculades amb 

les «oportunitats tecnològiques» disponibles i en particular de les 

innovacions incorporades dintre dels equips i dels béns intermedis. 

Aquestes innovacions responen millor al model Schumpeter l. 

Les innovacions de processos es concentren durant la fase de 

decreixement del cicle durant la qual la concurrència entre 

empreses es. reforça, i les petites empreses troben possibilitat de 

competir a causa de la seva flexibilitat. 

En períodes d'estanflació és el model d'innovació exògena el que 

adquireix tot el seu significat, en particular per la via de processos 

de difusió de les tecnologies incorporades als béns d'equipament i 

als béns intermedis 

Schumpeter li 

Les innovacions del producte dins de cada indústria estan 

relacionades amb els esforços interns en l+ D de les empreses. 

Aquestes innovacions responen millor al model Schumpeter 11. 

Les innovacions de productes es concentren durant la fase de 

creixement del cicle, durant el quals s'observa un augment de la 

dimensió de les empreses i del seu poder monopolístic i un 

reforçament de la seva capacitat d' endogenització del progrés 

tècnic. 

En períodes de creixement ràpid el model d'innovació endògena 

sembla el més adequat, sobretot en els sectors caracteritzats per 

tecnologies i mercats que recolzen en grans economies d'escala. 

La pertinença del model de difusió d'innovació de processos en una fase del cicle com la 

dels darrrs anys i els seus beneficiosos efectes sobre la competivitat de les empreses, en particular 

de les mitjanes i petites, està fent de les polítiques d'innovació el nucli estratègic de les accions 

públiques orientades a la regeneració del teixit industrial i de la millora de productivitat. 

Tots els governs dels països industrials estan formulant i participant en programes conjunts 

orientats a crear «oportunitats tecnològiques». L'exemple de la CEE, amb els programes Brite, 

Esprite, Eureka, etc., és paradigmàtic. A més, els governs estan formulant polítiques explícites 

d'innovació, orientades a crear una adequada infrastructura científica-tècnica i xarxes de difusió 

de la innovació tecnològica entre les empreses i les institucions .. 

Tradicionalment els poders públics han fomentat l'avanç científic i tecnològic i la inversió 

industrial. Les polítiques explícites d'innovació recullen aquests instruments, però els integren, jun

tament amb altres polítiques instrumentals i sectorials, en una nova concepció del paper de les 

administracions públiques en la promoció del desenvolupament econòmic. De fet, les polítiques 

d'innovació tecnològica estan actuant com un element o principi integrador i racionalitzador de 

les polítiques econòmiques actuals. Si en el passat fou la idea de desenvolupament que va racio-
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nalitzar la intervenció pública, aquell paper el juga ara Ja innovació tecnofógica. El Quadre 3 recull 

alguns exemples d'instruments que són emprats per les actuals polítiques d'innovació tecnològica 

dels països industrialitzats. 

QUADRE3 

INSTRUMENTS DE LES POLíTIQUES D'INNOVACIÓ 

Instrument 

1. Empresa pública 

2. Política científica i 
tecnològica 

3. Política educativa 

4. Informació 

5. Política financera 

6. Política fiscal 

Impostos 

7. Política d'ordenament. 

Regulació. 

8. Política industrial i 

regional 

9. Política d'adquisicions 

públiques 

1 O. Serveis públics 

11. Comercial 

12. Foment exportacions 

Font: Rothwell i Zegreld, 1981 

Exemples 

Innovació d'indústries públiques, establiment de noves indústries, utilització pionera de noves tècniques 

per part de corporacions públiques, participació en l'empresa privada. 

Laboratoris d'investigació, Associacions de suport a la investigació, Associacions professionals, Beques 

d'investigació, Laboratoris d'assaig i control de qualitat. 

Ensenyament general, universitats, ensenyament tècnic, esquemes d'aprenentatge, formació continuada, 
reciclatge. 

Centres i xarxes d'informació, Biblioteques, Serveis d'assessoria i consuíting, Bases de dades, Serveis 

d'enllaç. 

Beques, préstecs, subvencions, acords de finançament compartit, provisió d'equipament, ubicació 
serveis, avals, crèdits a l'exportació, capital-risc. 

Impostos indirectes, sobre salaris, rendiment personal i de societats, avantatges fiscals. 

Patents, legislació sanitària i del medi ambient, legislació monopolística. 

Planificació, política regional, premis i reconeixement a ía innovació; Foment de les fusions i consorcis, 

consulting públic; parcs-tecnològics. 

Contractes i compres de l'administració local o central. Corporacions públiques, contractes d'i+ D, 

compres de prototipus. 

Compres, manteniment, supervisió i innovació en Serveis sanitaris; Telecomunièacions, construccions, 
transport i obres públiques. 

Acords comercials, aranzels, regulacions de tipus de canvi. 

Organitzacions de foment a l'exportació; Xarxa de promoció. 

DESCENTRALITZACIÓ DE LES POLfTIQUES D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

L'anàlisi comparada de fes polítiques d'innovació (OCDE, 1982; Liouville, 1986) ens permet 

extreure algunes tendències. En primer lloc, fes polítiques d'innovació signifiquen, enfront de les 

tradicionals polítiques industrials, passar d'una lògica de sector a una lògica d'agent econòmic. 

D'aquí que les accions directes sobre l'estructura sectorial de l'economia tinguin tendència a ser 

substituïdes per actuacions orientades a crear la infrastructura i les condicions que incentiven el 

dinamisme empresarial, tant en fa creació d'empreses noves com en la regeneració de les actual

ment existents. 

Relacionada amb aquesta tendència, apareix una segona orientació a associar l'esforç pú

blic amb el de les empreses en la promoció d'i+ D i vincular les empreses en l'augment d'i+ D. 

Aquesta participació pública és, de fet, un incentiu de reducció del risc d'activitats d'i+ D per a 

fes empreses. Aquest tipus d'incentius sembla ser de major eficàcia que els tradicionals incentius 

de rendibilitat, orientats a reduir el cost financer de les inversions empresarials d'i+ D (Townroe, 

1983). 

En tercer lloc, al costat d'aquella tendència a descentralitzar la intervenció pública en l+ D 

associant-fa a la de les empreses, apareix un altre component descentralitzador que té tendència 

a ubicar en les administracions regionals i focals importants estímuls a fa promoció de la innovació. 

FACTORS DEL DINAMISME ECONÒMIC REGIONAL 

El creixent protagonisme dels governs regionals i locals en la formulació de polítiques de 

promoció del canvi tecnològica-industrial està recolzat en dos tipus de causes bàsiques. En primer 

lloc, en el deteriorament econòmic derivat de fa crisi, especialment en aquelles regions i ciutats 

d'antiga industrialització o amb concentració de sectors madurs (siderúrgia, mineria, construcció 

naval, tèxtil). 

Però, en segon lloc, aquell activisme respon a una percepció creixent que el canvi tecnolò

gic influeix decisivament en fa superació del declivi econòmic i en el desenvolupament econòmic 

regional. La revisió de la literatura sobre el canvi tecnofógic i el desenvolupament econòmic regio

nal (Malecki 1981, Bollinger 1983) confirma aquella percepció. D'altra banda, els resultats sobre 

fa capacitat de regeneració de fes diferents regions i ciutats europees davant la crisi (Gudgin et 

al, 1982) no són explicables en termes de la teoria tradicional de la localització industrial i requerei-
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xen recórrer a una explicació més schumpeteriana relacionada amb la capacitat d'innovació d'unes 
economies enfront d'altres. 

) Morison (1987) ha assenyalat una sèrie de factors que poden explicar aquella diferència de 
resultats entre economies regionals. En primer lloc, la indústria continua sent el principal motor 
del creixement, malgrat la caiguda de l'ocupació industrial dintre del PlB. D'altra banda, el creixe
ment dels serveis es deu en una bona part als serveis a les empreses. 

En segon lloc, l'herència industrial de les diferents regions està afectant la seva regenera
ció. Els canvis en la demanda i la caiguda de productivitat han estat més intensos en sectors ma
durs que en la resta, i han afectat de manera diferencial les regionals. 

En tercer lloc, la diferent capacitat de regeneració de les economies regionals i locals està 
relacionada amb l'entorn urbano-rural i sòcio-cultural. Les zones metropolitanes més poblades de 
Europa exhibeixen les taxes més altes de creació de noves empreses. Taxes també altes encara 
que de volum més modest, estan experimentant zones rurals sense gran industrialització però amb 
un bon entorn sòcio-cultural. En canvi, les més baixes taxes es donen en regions d'antiga especia
lització industrial o amb concentració en sectors d'indústries madures. 

En quart lloc, el control de l'economia regional sembla influir en el dinamisme empresarial 
autòcton. El control exterior de les decisions empresarials fa que l'economia regional depengui 
de les estratègies nacionals o internacionals dels grups respectius i pot invalidar els esforços de 
la política regional. Però, per altra part, la inversió directa de les grans empreses multinacionals 
continua sent el principal vector d'especialització industrial en països com el nostre. D'aquí l'inte
rès dels poders públics per captar aquelles inversions. 

Les dimensions de l'empresa i la concentració és el cinquè factor citat per explicar el dina
misme versus declivi de les regions. La formació de nous empresaris es veu influenciada per l'es
tructura dels sectors dominants i per la grandària de les empreses instal·lades (Keeble i Weyer, 
1986). Els nous empresaris sorgeixen majoritàriament de les petites i mitjar.ies empreses on adqui
reixen una formació molt més adequada per a la seva aventura empresarial. 

Probablement, una combinació d'aquests factors pugui explicar el diferent comportament 
industrial de les Comunitats Autònomes a Espanya (Giraldez, E. 1986). Sense entrar en una anàlisi 
més profunda del comportament diferencial que mostra la regionalització de les inversions en no
ves indústries en el període 1957-1983, el quadre suggereix que algunes comunitats autònomes 
subministren un avantatge comparatiu a les inversions en noves indústries i, en particular, a les 
indústries relacionades amb activitats tecnològiques. 

QUADRE4 

COMUNITATS QUE HAN OCUPAT ELS CINC PRIMERS LLOCS PER LES SEVES INVERSIONS EN NOVES INDÚSTRIES 

1975 1976 1977 1978 1979 

Comunitat % Comunitat % Comunitat % Comunitat % Comunitat % 

Andalusia 18,84 Catalunya 40,94 València 23,76 C. Lleó 20,53 Andalusia 25,51 

Catalunya 17,04 Andalusia 14,20 Catalunya 19,11 Catalunya 14,67 Catalunya 9,54 

València 13,36 València 13,60 Andalusia 16,00 Andalusia 11,45 Aragó 9,17 

Madrid 8,76 Aragó 6,43 P. Basc 7,13 València 9,79 Madrid 9,07 

C. Lleó 7,69 P. Basc 5,65 Madrid 6,48 P. Basc 9,70 València 8,01 

Total 65,69 80,82 72,38 66,14 61,30 

1980 1981 1982 1983 

Comunitat % Comunitat % Comunitat % Comunitat % 

Andalusia 15,49 Catalunya 19,28 Aragó 70,04 Catalunya 50,81 

Gallcia 15,10 València 18,26 Andalusia 6,29 Andalusia 18,28 

Catalunya 12,03 Andalusia 15,73 Catalunya 4,32 Madrid 5,61 

Madrid 10,30 Galícia 9,57 València 4,03 C. Lleó 5,12 

Cana ries 10,14 Madrid 7,85 Madrid 3,37 València 4,70 

Total 63,06 70,69 88,05 84,52 

Font: E. GIRALDEZ, 1987 

P3a-7 



CONCLUSIÓ: UN CAMP RACIONAL PER A POLITIQUES D'INNOVACIÓ 

TECNOLÒGICA 

La conclusió que es pot extreure d'aquesta primera part de la ponència és que existeix un 

espai racional per a la formulació de polítiques d'innovació orientades a regenerar el teixit indus

trial afectat per fa crisi i a millorar la seva competitivitat. 

La política de difusió d'innovacions de processos sembla el més pertinent, donada la fase 

del cicle econòmic en què ens trobem i la situació tecnològico-industrial d'Espanya. El model és 

particularment adequat per impulsar la competitivitat d'una estructura productiva basada en peti

tes i mitjanes empreses. 

La relació entre inversions en activitats d'innovacions tecnològica i productivitat és molt 

elevada en l'economia espanyola. Lafuente, Salas i Yagüe (1985) han estimat que més del 90 per 

cent de la caiguda de productivitat que es va produir en l'economia espanyola entre 1974 i 1980 

(2,72 % de creixement mig anual, enfront del 3,87 % entre 1965 i 1980) és atribu"ible al descens 

en la taxa d'inversió neta en capital tecnològic. Del seu estudi es dedueix, així mateix, que la ren

dibilitat social del capital tecnològic és del 600 per cent. És a dir, de cada 100 pessetes invertides 

en capital tecnològic s'obté un excedent superior a fes 600 pessetes en forma d'output. 

Tanmateix, la combinació de la introducció del canvi tècnic amb una situació d'estanca

ment de fa producció tindrà, com ja ha passat des de 1975 (Jaumandreu, J. 1987), un efecte dra

màtic sobre l'ocupació. D'aquí que les polítiques orientades a la innovació tecnofógica i a fa millo

ra de fa productivitat vagin acompanyades d'una política econòmica general que sàpiga preferir 

el creixement a llarg termini enfront de l'equilibri a curt termini. 

11. El MARC INSTITUCIONAL PER A LA FORMULACIÓ DE POLÍTIQUES DE

PROMOCIÓ INDUSTRIAL l INNOVACIÓ TECNOLÒGICA ENTRE L'ESTAT l LA

GENERALITAT

La formulació de polítiques de promoció industrial i del canvi tecnològic opera en el nostre 

país en un marc institucional complex. El nombre d'agents públics amb capacitat per incidir en 

la formulació d'aquelles polítiques ha augmentat com a conseqüència de tres fets. En primer floc, 

fa constitucionalització de fes Comunitats Autònomes com un nou agent amb autonomia política 

i econòmica. En segon floc, la integració d'Espanya a les Comunitats Europees va introduir un nou 

nivell de disseny de polítiques. En tercer floc, el deteriorament de les economies locals ha generat 

l'activisme promocional d'alguns governs locals. En aquesta ponència ens referirem al paper de 

fes Comunitats Autònomes i, en particular, al de fa Generalitat de Catalunya. 

La distribució de competències entre l'Estat i fes CC.AA. no respon a un esquema simple 

en què cada administració tingui assignat un tipus de competències que exclogui la intervenció 

d'una altra. D'aquí que, com ha assenyalat José M? Serrana (1987) no respon, almenys de mane

ra mimètica, a Ja distribució de funcionals per la teoria del federalisme fiscal, que, per altra banda, 

presenta serioses clivelles a l'hora de fonamentar amb caràcter general la superior eficàcia assig

nativa de les estructures polítiques descentralitzades (Casahuga, 1982). En el nostre cas, l'Estat 

conserva competències importants en el camp de la política regional i les CC.AA. han assumit, 

per altra part, competències de regulació econòmica i de promoció de tots els sectors econòmics. 

De fet, les Comunitats Autònomes han rebut, com veurem més endavant en el cas de Ca

talunya, un tipus de competències molt adequades per influir en el desenvolupament econòmic 

regional, però no tant amb les tècniques d'incentivació tradicional, sinó amb fa promoció de l'eco

nomia autonòmica des del costat de l'oferta. 

Aquest tipus de competències autonòmiques des del costat de l'oferta obre perspectives 

al vell dilema entre eficiència versus equitat al qual estaven sotmeses fes polítiques regionals esta

tals; dilema en què se suposava que els objectius de política general milloraven l'eficiència econò

mica i els objectius de política regional l'equitat, i en què l'augment d'intensitat en un d'ells anava 

en contra de l'altre objectiu .. 

La Constitució i els Estatuts no han produït un sistema de distribució en què els objectius 

d'eficiència econòmica siguin competència de l'Estat i els d'equitat de la Comunitat Autònoma. 

Per contra, l'equitat continua sent objectiu bàsic de l'Estat, tant a través del finançament condi

cionat com del Fons de Compensació lnterterritorial. A la vegada, les Comunitats Autònomes han 

rebut un bloc de competències orientades a la moernització i millora de l'eficiència productiva de 
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l'economia autonòmica. Això obre nous enfocaments a l'anàlisi de l'eficiència comparada entre 
estructures polítiques centralitzades i descentralitzades en el camp de les polítiques de promoció 

) industrial i del canvi tecnològic. Donades les tendències de les polítiques de promoció a orientar
se al foment del canvi tecnològic en les empreses i les institucions, el paper promocional de les 
Comunitats Autònomes és important i, en molt casos, probablement de major eficàcia que el de 
l'Administració Central. 

AUTONOMIA ECONÒMICA l CONFLICTE 

En l'existència del conflicte s'ha volgut veure un nucli de potencial trencament de l'Estat 
Autonòmic. Sens dubte, és una presumpció exagerada per la preeminència que les qüestions 
jurídica-formals han tingut en la fase de rodatge del nou Estat. 

Però és lògic que es produeixin conflictes en una economia oberta amb un sistema descen
tralitzat de formulació de polítiques. Convé distingir, no obstant això, el conflicte competencial 
del conflicte econòmic que planteja la descentralització de la política econòmica. 

La majoria dels conflictes de competències plantejats davant el Tribunal Constitucional res
pon al primer tipus. No ha de sorprendre la relativa intensitat d'aquest tipus de conflictes, en la 
mesura que, a través de l'activitat interpretativa del Tribunal Constitucional, actuen com a meca
nisme d'aprenentatge del contingut concret de les competències de cada Administració i de les 
relacions entre elles. 

El conflicte de naturalesa econòmica és el que resulta de la incidència disfuncional o con
tradictòria que les polítiques autonòmiques poden tenir sobre els objectius de les polítiques esta
tals o d'altres Comunitats Autònomes. Com ha assenyalat el professor Ros Hombravella (1984), 
la innocuïtat o irrellevància total d'una actuació de política autonòmica sobre altres autonomies 
i sobre els objectius de la política estatal és un supòsit massa abstracte, encara volgut per la lògica 
jurídica-constitucional, però poc relacionat amb la realitat. 

En una economia oberta en la qual existeixen diferents nivells de governs amb capacitat 
per formular polítiques, el lògic és que es presentin aquells tipus de conflictes tant en sentit ascen
dent (polítiques autonòmiques sobre objectius del govern central) com descendents. A aquest ti
pus de conflictes s'hi ha prestat poca atenció, fins i tot quan la literatura recent comença a ser-ne 
sensible (Trullén, 1984). 

Seguint Mennes i Tinbergen (1969), el professor Ros assenyala que el criteri operatiu no 
pot ser d'eliminar el conflicte, sinó de reduir al mínim possible els costos de col·lisió; és a dir, les 
externalitats negatives. Un criteri d'aquest tipus el porta, en el treball esmentat, a establir una gra
duació quantitativa dels efectes externs d'accions autonòmiques que, a partir de la definició d'«es
glaons de sensibilitat de conflicte», permet realitzar un balanç cost-benefici per a cada actuació. 
Balanç que es considera també positiu en aquelles accions amb efectes externs negatius raona
bles o relativament petits. 

Raonaments implícits d'aquest tipus provenen en bona part de la jurisprudència del Tribu
nal Constitucional sobre alguns dels conflictes plantejats contra actuacions autonòmiques que, 
en sentit estricte, incidiran sobre el principi constitucional d'unicitat de l'ordenament econòmic 
nacional, en les seves manifestacions d'unicitat de la política econòmica general, i d'unicitat del 
mercat interior (Estapé, Costas, Serrana i Piqué, 1986). 

Per contra, una interpretació restrictiva d'aquesta col·lisió acabaria per buidar de contingut 
las competències autonòmiques en matèria de regulació i promoció econòmica. 

En els epígrafs següents estudiarem el marc de distribució de competències per a l'ajust 
i la promoció industrial entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya. El Quadre 5 recull de manera 
esquemàtica aquella distribució. 

DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE RECONVERSIÓ INDUSTRIAL 

La modificació de les condicions de cost i demandes relatives i els canvis tecnològics que 
estan en les arrels de la crisi han afectat més intensament, com vam veure en el capítol 1, els sec
tors de productes madurs. Com a conseqüència, tots els governs han acabat per instrumentar 
polítiques d'ajust d'aquells sectors que persegueixen adaptar les dimensions, la capacitat produc
tiva, les característiques tècniques, l'estructura financera i les estructures de costos per recuperar 
els nivells de productivitat i la viabilitat empresarial en les noves condicions dels mercats nacionals 
i internacionals. 
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L'instrument d'aquella política d'ajust a Espanya són els Plans de Reconversió. És un ins

trument típic d'economia concertada amb contingut coercitiu però d'adscripció voluntària per a 

fes empreses. No són sinó la continuació de les accions concertades dels anys seixanta i primers 

setanta, però actuant ara en un sentit invers, és a dir, destruint capacitat instal·lada. 

La competència de l'Estat en aquesta matèria ve justificada per exigències d'unitat econò

mica en el tractament dels sectors en reconversió. En la formulació dels plans de Reconversió, 
l'Estat ha recolzat en les competències d'ordenament de l'activitat econòmica general i no en Ja 

competència de planificació. L'elecció no és neutral respecte a les CC.AA. Si l'elaboració del marc 

legal de Ja reconversió hagués recolzat en Ja competència de planificació, hauria estat necessària 

la participació de les CC.AA. Així ho va entendre la Xunta de Galicia en el seu Recurs d'Inconstitu

cionalitat al D-llei 8/ 1983, de 30-XI, i a Ja llei 27 l 1984, de 26-VIJ, de Reconversió i Reindustriafitza

ció. El Tribunal Constitucional (STC, 29/1986, de 20 de febrer) ha assenyalat que la reconversió, 

és a dir, la planificació de caràcter parcial o sectorial, és un supòsit diferent a la planificació gene

ral, que entra en les competències d'ordenament econòmic que té atribuïdes l'Estat i que no preci

sa constitucionalment el mecanisme de consulta a les CC.AA. 

Qüestió diferent és la conveniència de forçar aquesta participació de les CC.AA. per garan

tir l'encert en l'elaboració. Aquell fou el camí seguit per Ja Generalitat de Catalunya i el Govern 

Basc contra el D-llei 8/1983, aconseguint que la posterior llei 27 /1984 incorporés Ja intervenció 

de les CC.AA. afectades en el procés d'elaboració i aprovació dels plans de Reconversió. 

La competència d'execució dels plans de reconversió correspon a la Generalitat. Tanma

teix, Ja presència de l'Estat en aquesta fase és també necessària, ja sigui perquè algunes d'aque

lles competències d'execució formen part de les bases de l'ordenació (p. ex. el tonatge dels bucs 

en la reconversió del sector pesquer) o perquè l'execució implica l'ús d'instrument de titularitat 

estatal (p. ex. bonificació d'impostos estatal, deducció per inversions, fraccionament deute tribu

tari i de la Seguretat Social, accés preferent crèdit oficial, etc.). 

La participació de les CC.AA. en el procés d'elaboració i aprovació dels plans i la participa

ció de l'Estat en els òrgans d'execució, vigilància i control han anat configurant la reconversió com 

una competència compartida, en què la major intensitat competencial correspon a l'Estat. 

En un pla més general, l'autonomia de les autoritats espanyoles per disenyar polítiques de 

reestructuració sectorial ve ara condicionada a l'autorització i vigilància de Ja CEE. En Ja part I l l, 

en estudiar els plans de reconversió, farem una referència més precisa a aquesta intervenció co

munitària. 

La Generalitat, com Ja resta de CC.AA., pot portar a terme actuacions específiques de rees

tructuració sectorial. Aquelles actuacions poden ser de caràcter complementari a les mesures con

tingudes en els plans de reestructuració estatal, o dirigides a subsectors específics de l'economia 

regional. Però, en qualsevol cas, estan ja més a prop de l'economia d'incentivació que de l'econo

mia concertada. Les competències de foment econòmic donen suport legal a aquelles accions. 

Així mateix, la competència per a la intervenció d'empreses podria, en casos límits emparar Ja in

tervenció autonòmica. En termes generals, els instruments d'aquelles actuacions autonòmiques 

poden ser: a) Incentius a Ja reestructuració (avals, crèdits a curt i llarg termini en condicions prefe

rents, subvencions, etc.); b) Actuacions directes mitjançant organismes (Societats de Reconver

sió) o empreses públiques autonòmiques. 

Els incentius autonòmics tenen dos tipus de límits en el marc de les polítiques de reconver

sió. En primer lloc, la restricció pressupostària de Ja pròpia Comunitat Autònoma. En aquest sen

tit, Ja major intensitat i amplitud dels incentius de les Comunitats Autònomes Basca i Navarra sembla 

estar en funció del major marge d'autonomia que li permet el seu sistema de finançament. En se

gon lloc, els incentius autonòmics de foment no poden trencar el marc d'ordenament sectorial 

de Ja reestructuració estatal. Així ho ha confirmat el Tribunal Constitucional (Cfr. TC. Sentència 

33/1984). 
Les actuacions directes autonòmiques en Ja reconversió d'empreses o subsectors no aco

llits a plans de reconversió estatals s'està instrumentant a través de diverses fórmules de capital 

risc i de l'estímul a actuacions col·lectives d'empreses abocades a Ja reconversió. En aquests ca

sos, l'ocupació de recursos públics no semblen ser important. Però no deixen de suscitar alguna 

temença sobre Ja seva evolució en Ja mesura que les empreses participades no aconsegueixin Ja 

viabilitat esperada. 
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QUADRE 5 
DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATl:RIA DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL l DEL CANVI TECNOLOGIC 

' 

Competències 

Planificació 
al Estatal 

b) Autonòmica 

Reconversió 
(planificació sectorial) 

Indústria, mineria
1 

energia 

Foment del 
desenvolupament econòmic 

Sector públic estatal 

Sector públic autonòmic 

Empreses 

Investigació l+ D 

Estadística 

Educació 

Estat 

El Govern, mitjançant la 
llei, podrà planificar 
l'activitat econòmica 

general... (C.E. 131.1) 
d'acord amb les previsions 
que li siguin subministrades 
per la CC.AA. (C.E. 131.2) 
Bases i ordenació de 
l'activitat econòmica 
general i la política 
monetària de l'Estat 
l dem 

Bases i Ordenació de 
l'activitat econòmica 
general i de la política 
monetària. 
Legislació s. propietat 
industrial. Legislació sobre 
transferència tecnològica 

estrangera. 

l dem 

l dem 

Legislació mercantil i 
expropiació 

Foment i coordinació 
general de la investigació 
científica i tècnica (C.E. 
149.1.15) 
Legislació s. Transferència 
de tecnologia estrangera 
Estadística per a fins 
estatals (C.E. 149.1.311 
Regulació de les condicions 

d'obtenció i homologació 
de tltols acadèmics i 
professionals (E. C. l 

Exclusives 

Artesania (E.C. 9.181 

La Generalitat podrà 
constituir empreses 

públiques com a mitja 
d'execució de les funcions 
que siguin de la seva 
competència (E.C. 54) 

Estadística d'interès, de la 
Generalitat (E.C.9.331 
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Intensitat Competències Generaltat 

Exclusives matisades 

Planificació de l'activitat 
econòmica a Catalunya 
(E.C. 12.1.1) 

Indústria, sense perjudici 

del que determinin les 
normes de l'Estat per raons 
de seguretat, sanitàries o 
d'interès militar i les 
normes relacionades amb 

indústries que estiguin 
subjectes a la legislació de 
mines, hidrocarburs i 
energia nuclear (E.C. 12.21 
La Generalitat queda 
facultada per constituir 
institucions que fomentin la 
plena ocupació i el 
desenvolupament econòmic 
i social en el marc de les 
seves competències. (E.C. 
52) 
Els poders públics atendran 
la modernització i 
desenvolupament de tots 
els sectors econòmics (C.E. 
130.1) 
La Generalitat participaré 
en la gestió del sector 
públic estatal, en els casos 
i activitats que procedeixi 
(E.C. 12.2) 
Sector Públic econòmic de 
Ja Generalita (E.C. 12.7) 

Cooperatius ... (E.C. 9.21 i 
551 

Investigació sense perjudici 
del que disposa art. 
149.1.15 de la Constitució 
IE.C.9.7) 

Desenvolupament 
legislatiu i executiu 

Desenvolupament i 
execució a Catalunya dels 
plans establerts per l'Estat 
per a la reestructuració de 
sector industrial (E.C. 
12.1.3) 
Régim miner i energètic. 

Recursos geotèrmics. 

Reserva al Sector Públic de 
recursos o serveis 

essencials, especialment en 

el cas de monopoli (E.C. 
11.2.b) 

Intervenció d'empreses 
quan ho exigeixi l'interès 
general (E.C. 11.2.b) 

D'execució 

Subministrar previsions per 
la planificació econòmica 
general de l'Estat (C.E. 
131.2) 

Propietat Industrial (E.e. 
11.31 

La Generalitat, d'acord 
amb el que estableixen les 
lleis de l'Estat, designarà 
els seus propis 
representants en els 

organismes, les institucions 

financeres i les empreses 
públiques de l'Estat, la 
competència del qual 
s'estengui al territori català 
i que per la seva naturalesa 
no siguin objecte de 
traspàs (E.C. 53) 



DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL l DEL 

CANVI TECNOLÚGIC 

El foment del desenvolupament i la modernització dels sectors econòmics troben en la Cons

titució i en els Estatuts d'Autonomia una formulació que més sembla un mandat que una habilita

ció legal. Sens dubte, l'entorn de deteriorament econòmic en què es va redactar la Constitució 

va influir en aquell activisme encarregat als poders públics en el foment del desenvolupament i 

de la modernització econòmica. 

Les polítiques de foment i modernització econòmica troben unió tant en les competències 

estatals com en fes de la Generalitat. Per comprendre l'abast i les limitacions de la intervenció pro

mocional autonòmica distingirem dues grans línies d'acció de les polítiques de foment, segons 

que facin servir: a) tècniques d'incentivació tradicional; o b) tècniques promocionals d'incentiva

ció a través d'una millora de la vessant de l'oferta de l'economia autonòmica. 

A) Polítiques d'incentivació tradicional

Les polítiques d'incentivació tradicional (incentivació de la rendibilitat de les inversions a 

través de la reducció del seu cost, especialment les d'instal·lació) manegen com a instruments 

més freqüents els crediticis, fiscals, aranzelaris i laborals. La titularitat estatal de la majoria d'aquells 

instruments fa que la ubicació més adequada d'aquelles polítiques sigui l'estatal. No obstant això, 

la Generalitat, igual com la resta de les Comunitats Autònomes, pot, i de fet ho està fent, manejar 

incentius de tipus financer i, residualment, fiscal amb la mateixa finalitat. 

Els trets diferencials d'aquelles polítiques deuen ser la seva selectivitat tant sectorial com 

regional i la seva temporalitat. Al component sectorial responen els programes de modernització 

de sectors que per la seva condició d'estratègics o per la seva importància en el conjunt de l'eco

nomia requereixin del suport públic. Al component regional/local responen les actuacions orien

tades a la regeneració d'economies locals especialment afectades per la crisi (Zones d'Urgent Rein

dustrialització) i les actuacions orientades a promoure el desenvolupament econòmic d'àrees 

deprimides. 

Dos tipus de qüestions es plantegen en relació amb aquestes polítiques d'incentivació sec

torial o regional. La primera, en relació amb el paper que la Comunitat Autònoma ha de jugar en 

el desenvolupament i l'execució de les polítiques estatals. La segona, en relació amb els efectes 

d'aquelles polítiques i amb la necessitat de disciplinar-les. 

Les polítiques estatals de foment i modernització sectorial deuen ser posades en relació amb 

la distribució de competències que opera en cada sector. En general, l'Estat té les competències 

sobre Bases i Ordenació de l'activitat econòmica general, però la Generalitat, igual com la majoria 

de CC.AA., té competències exclusives (encara que matisades per la seva referència a la compe

tència estatal de Bases i Ordenació) i de desenvolupament legislatiu i execució en Agricultura, Ra

maderia i Pesca, Indústria, Mineria, Energia i Turisme. La descentralització sectorial que s'ha pro

duït sembla recomanar una descentralització paral·lela de l'execució de les polítiques estatals de 

foment. En cas contrari assistirem a una duplicitat d'òrgans i d'incentius sobre un mateix sector. 

Així ha succeït amb el pla estatal d'ajuts a joves agricultors per a fa millora de l'explotació 

familiar i la seva instal·lació professional (R. Dt. 1932/1983, de 22 de juny). Plantejat conflicte de 

competència per la Generalitat, el Tribunal Constitucional (Sentència 95/1986) ha assenyalat la 

competència estatal per destinar fons del seu propi pressupost als agricultors de Catalunya, en 

funció de la tècnica de subvenció elegida, per mantenir dins de la pròpia administració de l'Estat 

la gestió d'aquelles mesures de foment, que d'altra forma caurien dins les competències de gestió 

de la Generaltat. Però, acceptant com a constitucional aquella situació, el Tribunal Constitucional 

es qüestiona si té sentit i és eficaç un sistema de subvencions centralitzades en un sector econò

mic que ha estat descentralitzat i atribuït a la competència exclusiva de les Comunitats Autòno

mes. Avançant en la resposta, el mateix Tribunal ha assenyalat que la tècnica de repartiment terri

torial de les subvencions, d'acord amb criteris objectius, per a la seva gestió descentralitzada resulta 

la més ajustada al model d'Estat dissenyat per la Constitució. 

La segona qüestió en relació amb les polítiques d'incentivació tradicionals fa referència als 

seus efectes i a la necessitat de disciplinar-les. Per ell mateix, aquest tipus de polítiques té una 

gran capacitat expansiva, que li fa perdre la seva naturalesa selectiva, tant sectorial com espacial, 

i també la seva vigència temporal limitada. D'altra banda té externalitats negatives evidents. L'ac

tual duplicació d'administracions, central i autonòmica, no fa sinó agrupar aquest perill. Respecte 
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dels seus efectes en el comportament inversor, tant sectorial com espacial, l'evidència disponible 
obliga a ser escèptics, tal com veurem en la part lli d'aquesta ponència. 

, 
b) Polítiques d'incentivació a través d'una millora de la vessant d'oferta de 
l'economia regional i local 

Un enfocament promocional diferent al dels incentius de rendibilitat és la millora de la ves
sant d'oferta de l'economia regional i local que permeti una millora de l'eficiència productiva i de 
la competitivitat de les empreses ja existents, com també fa provisió d'avantatges comparatius 
per a la localització de noves inversions. 

Dintre d'aquest enfocament de les polítiques de foment entren actuacions com l'organitza
ció d'una adequada infrastructura científica i tècnica regional, la formació professional, la millora 
de l'ensenyament, la creació d'organismes d'informació, consulta i assessorament a les empre
ses, l'oferta de capital-risc, la promoció d'Associacions de Cooperació entre les empreses, la pro
visió de locals adequats per a fa incubació de noves iniciatives empresarials, la promoció d'àrees 
dotades de serveis adequats per a la localització d'empreses, la rehabilitació del medi urbà, o la 
creació d'un medi ambient cultural i social favorable a les iniciatives empresarials. 

L'experiència europea i nord-americana mostra que aquest tipus d'incentius pel costat de 
l'oferta genera uns avantatges comparatius importants per a la localització de noves empreses, 
en especial per a les relacionades amb les activitats d'innovació tecnològica. 

La Generalitat, com la majoria de CC.AA., ha rebut un bloc important de competències 
que donen l'habilitació competencial necessària per formular aquest tipus d'accions d'oferta (ve
geu Quadre 5). Així, les competències exclusives en matèria d'educació i d'investigació, fa facul
tat de constituir institucions de foment del desenvolupament econòmic i de crear empreses públi
ques, les competències en matèria d'indústria i de promoció de les Pimes, entre d'altres, obre un 
ampli i eficaç camp de promoció econòmica, especialment en relació amb les petites i mitjanes 
empreses. De fet, la promoció d'una estructura sana i eficient de Pimes es configura com el camp 
natural d'actuació econòmica de les CC.AA. 

Aquest enfocament d'oferta per a la política promocional de les CC.AA. té clars avantat
ges respecte dels instruments d'incentivació tradicional. Les seves externalitats negatives són me
nors o nul·les. No estan afectades tan intensament per la limitació de recursos pressupostaris de 
les CC.AA. i la seva eficàcia en la promoció de canvi tecnològic i en la competivitat de les empre
ses és més gran. 

Conclusió: el paper de la Generalitat en fa promoció de la innovació tecnològica 
Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya estan especialment indicades 

per a la formulació de polítiques de promoció des del costat de l'oferta de l'economia regional. 
Aquest tipus d'actuacions són de major eficàcia en fa promoció del canvi tecnològic regional i en 
la incentivació de noves inversions que els tradicionals incentius de foment d'inversions a través 

) de la reducció del seu cost. En la mesura que, com vam veure en la part l, les inversions en activi
tats d'innovació tecnològica té un paper fonamental en la millora de la productivitat, l' Administra
ció autònoma constitueix un factor important en la millora de la competitivitat de l'economia cata
lana. 

Ill. PRINCIPALS PROGRAMES l INSTRUMENTS DE RECONVERSIÓ 
l PROGRAMACIÓ INDUSTRIAL l TECNOLÓGICA DE L'ESTAT l DE LA GENERALITAT 

Estudiem en aquesta tercera part de la ponència els principals programes i instruments de 
política pública orientats a l'adaptació productiva i a la promoció tecnològica, agrupant-los en tres 
grans línies d'acció: 1) Programes de reconversió, 2) Programes de promoció d'inversions, 3) Pro
grames de promoció tecnològica. 

1. Programes de Reconversió
Les modificacions en l'estructura de costos i demanda i el canvi tècnic han incidit de forma 

més directa i intensa en els denominats sectors industrials madurs (construcció naval, siderúrgia, 
tèxtil, etc.) Aquests sectors constitueixen una part important del nostre teixit industrial. 

En un primer moment, a finals dels anys setanta, la intervenció pública en aquells sectors 
va quedar bloquejada per la creença que aquells sectors en declivi no tenien futur en condicions 
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d'economia oberta i de competitivitat i que la política industrial havia d'orientar-se a la promoció 

dels sectors de futur. 

Tanmateix, una sèrie de factors van contribuir a modificar aquell pessimisme i l'actitud dels 

poders públics. Per una banda, l'avaluació dels cost econòmic d'abandonar alguna d'aquelles ac

tivitats mostrava que era més alt que el de mantenir-les amb ajudes públiques orientades a la seva 

regeneració. Per altra banda, enfront d'aquella actitud inicial de deixar que el mercat sentenciés 

la sortida de les empreses en declivi, s'aixecà la veu dels sectors socials afectats i també la de 

les autoritats locals i autonòmiques en defensa del teixit empresarial. Aquesta voluntat, tant social 

com política, de defensar el teixit productiu existent ha estat un mecanisme important per a la 

seva regeneració, en la mesura que els sectors socials han arribat a acceptar les mesures d'ajust 

necessàries i els poders públics s'han compromès en el seu recolzament. 

Però, en un pla més doctrinal, el factor que més ha contribuït a comprometre el recolza

ment públic a la reconversió ha estat la percepció que un dels trets més importants de l'actual 

revolució tecnològica és que els seus efectes són de naturalesa intersticial, amb incidència major 

en els processos que en els productes. Aquesta característica permet la seva incorporació als pro

cessos productius dels sectors madurs en declivi, permetent Ja seva regeneració. 

El marc institucional i legislatiu de les polítiques de reconversió ha estat estudiat en la part 

11. Els organismes i incentius, tant estatals com autonòmics, es recullen sintetitzats en el Quadre 6.

QUADRE 6 

INCENTIUS A LA RECONVERSIÓ 

Organisme 

Ministeri d'Indústria i Energia 

C.A.R.l.C. 

(Comissió lnlerdepartamental d'Ajut a la 

Reconversió Industrial a Catalunya) 

C.O.P.R.E.C. 

( Consell per a la Reindustrialització de 

Catalunya) 

Incentius 

-Bonificacions Tributàries 

- Possibilitat d'acollir-se a plans 

d'amortització especials 

- Accés preferent crèdit oficial 

- Avals 

- Incentius laborals 

- Incentius regionals 

- Avals 

- Finançament especial 

Font: Manual de Incentives, Consorcj Zona Franca. Barcelona, 1987 

Objectius 

- Facilitar a mig i llarg termini la viabilitat 

de sectors bàsics de la indústria. 

- Ajudar a la Reconversió, especialment 

de Petites i Mitjanes empreses en 

Catalunya 

- Completar la política industrial del 

Ministeri d'lndustria i Energia 

El nous instruments introduïts per la Llei de Reconversió i Reindustrialització de 1984 han 

impulsat el procés de reestructuració. Així, mentre que les inversions realitzades en els sectors 

en reconversió en el període 1982-84 no aconseguien el 30 per cent de les ajudes rebudes, el 1985-

86 superaren el 60 % . 

Però els resultats en termes de viabilitat futura d'aquests sectors en absència d'ajudes pú

bliques és encara incert. Els resultats que presenta el Quadre 7 mostren que malgrat una millora 

de la productivitat el cash-flow continua sent negatiu en la majoria. 

En aquest sentit, cal tenir present que Ja majoria dels actuals sectors en reconversió són 

els mateixos que durant els anys seixantes i primers setantes es van beneficiar de les copioses 

ajudes públiques canalitzades a través de les «accions concertades» (Sanromà, 1987) i que ante

riorment s'havien beneficiat de la protecció comercial. A la vista de la continuïtat del recolzament 

públic, les ajudes semblen ser més un recolzament permanent que una intervenció temporal per 

aconseguir la seva viabilitat (cfr. Sebastian, C., 1985). 

La integració en les Comunitats Europees i la consegüent exigència de viabilitat futura en 

condicions de competitivitat fa necessari incrementar les ajudes públiques, almenys en alguns sectors 

(construcció naval i siderúrgica). A partir de la integració, i prèviament a un període transitori, els 

programes de reconversió estan condicionats a l'aprovació per la CEE. 

Les actuacions de reconversió de la Generalitat són, en general, de caràcter complementari 

a les estatals i s'instrumenten a través del COPREC (abaratiment dels costos financers a través 

de subvencions de 3 o 5 punts als tipus d'interès dels préstecs i de crèdits i avals de l'lCF) i de 

la CARlC (avals). Existeixen també algunes actuacions específiques sobre empreses en crisi (Pi

her, La Farga, Piera, etc.) portades a terme a través de diferents fórmules de capital-risc (així, 

GLIBSA societat controlada per la Generalitat i que gestiona els plans de reconversió de Corberó 

i Damar). 
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QUADRE 7 

)
Finançament públic (milions Pts.l Inversions (Ml Pts.l 

Sectors en reconversió 

Construcció Naval 

Siderúrgia integral 
Acers especials 

Electrodomèstics (línia blancal 
ERT 

Tèxtil 

Fertilizants 
Standard-lTT 

Components electrònics 

Equip. elec. automoció 

Semitransformadors de coure 
Forja pesada 

Total 

Sectors en reconversió 

Construcció Naval 

Siderúrgia integral 

Acers especials 
Electrodomèstics (linea blanca) 

ERT 

Tèxtil 
Fertilitzants 

Standard-lTT 

Componentes electrònics 

Equip. elec. automoció 

Semitransformadors de coure 
Forja pesada 

Total 

Crèdits i avals B Cl 

Concedits Previstos 

fins a des de 

31112186 31/12/86 

a 31112188 

2.209 1.246 

125.488 34.620 

10.240 4.465 

11.074 2.743 

19.595 6.000 
300 20.879 

4.600 (f) 6.000 

738 

10.150 
3.750 
1.462 

190.306 75.953 

Productividad 

1981 1986 

(Facturació/empleat en 

M. de Pts. de 1981) 

2,20 (g) 1,70 

5,10 6,30 

3,04 (ni 5,50 

3,20 6,50 

16,00 1í1 14,30 

3,60 4,22 

10,80 (il 16,80 

2,40 2,40 

3,10 9,04 

2,60 3,50 (j) 

2,20 2,50 (j) 
3,80 5,10 (j) 

Crèdits participatius 

Concedits 
fins a 

31/12186 

18.500 
21.453 

17.863 

57.816 

Previstos 
des de 

31/12/86 

a 31/12188 

1.246 

5.821 

1.270 

8.337 

Realitzats de 

31/12/82 
a 

31112/86 

(al 

9.908 

105.487 

17.502 

12.955 
18.084 (bl 

188.205 
9.189 (dl 

20.770 {el 

1.285 

13.034 

1.262 

3.048 

399.729 

Cash-Flow 

1981 1986 

(Abans de Subvencions i 
Impostos en M. Pts de 1981l 

-23.972 (gl -21.532 (g) 

-35.258 -7.552 

-4.815 -2.319 

-6.659 1.058 

-33.997 (i) 9.224 

-8.528 31.104 (hl 

-12.226 (il -1.559 

-1.425 -3.831 

-4.449 1.177 

-1.222 (i) 

-2.713 

420 

Previstos de 

01101/87 

a 
31112/89 

11.417 

113.327 

1.748 
22.601 

3.629 

39.995 

15.850 

208.567 

Ocupació 

Plantilla 

60,4 

53,1 
36,5 

45,7 

78,0 

90,9 
82,1 

41,5 
80,0 

59,5 

76, 1 

75,9 

70,9 

al Els corresponents a siderúrgia integral I ERT solament inclouen efs realitzats a partir de 1984 En síderúrgia Integral les inversions ja contractades a 31-12�86 as· 
cendien a 168.059 M. Pts. 

bl S'inclouen 3.124 M. Pts. d'inversió en l+ D 
cl 143.881 M. Pts. es destinen a actius materials i 44 .324 M. Pts a intangibles. 
dl S'inclouen 3.231 M. Pts. d'inversions en l+ D 
e) S'mclouen 8. 701 M. Pts. d'inversions en l + D 
fi En els anys 1990-91 hi ha previstes altres 13.541 M. Pts d'inversions 
g) Grans Drassanes. La xifra per a Petites i Mitjanes Drassanes és 3.50 (1981) 2.90 (1980) 
hl Xifra provisk>nal 
il Xifra corresponent a 1982 
jl Xifra corresponent a 1985 
Font: Elaboració pròpfa. Informe AnWJf sobre la Indústria Espanyola. Ministeri d'indústria i Energia. Secre1ana General Tècnica, 1987 

Els resultats d'aquestes actuacions autonòmiques no poden, encara, ser valorats de mane

ra definitiva. En qualsevol cas, el volum de recursos compromesos, almenys inicialment, no és 

elevat, encara que existeix el risc que acabin per generar una implicació creixent de la Generalitat 

en aquelles empreses, amb risc de reproduir a escala autonòmica el que s'ha esdevingut en l'àmbit 

estatal. 

2. Programes de promoció industrial: del foment de les inversions a la promoció

industrial pel costat de l'oferta de l'economia

Els programes de promoció industrial tenen el seu nucli bàsic en els tradicionals incentius 

de rendibilitat de les inversions. Aquest programes d'incentius constitueixen una veritable jungla, 

en l'oferta de la qual participen tots els poders públics (comunitaris, estatals, autonòmics i locals). 

Tanmateix, la capacitat d'aquest tipus d'incentius per millorar el funcionament del sistema econò

mic és, com veurem, dubtosa. 

Degut a aquesta ineficiència dels incentius de rendibilitat i a la importància que ha adquirit 

fa millora de competitivitat de les empreses, l'objectiu de promoció industrial s'està desplaçant 

del foment de la inversió al foment de la competivitat. Paral·lelament, les actuacions de promoció 

i els instruments s'orienten a la millora de les condicions d'oferta de l'economia regional o autonò

mica. Enfront dels simples incentius estan sorgint altres instruments de menor cost i major eficiència 
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2.a. Incentius tradicionals de promoció industrial
Les polítiques de promoció industrial a través d'incentius es despleguen en el marc de tres

tipus de programes: 1 l programes de caràcter general, 2) programes de caràcter sectorial, i 3) pro- )
grames de caràcter regional i local.

Els incentius de caràcter general, tant estatals com autonòmics, amb aplicació a Catalunya
estan recollits de manera sintètica en el Quadre 8. Els incentius estatals es desenvolupen en el
marc dels objectius de política econòmica general (mesures de llibertat d'amortització de 1985,
correccions monetàries de variacions patrimonials) i dels objectius d'incentivació o protecció de
la indústria nacional en el context d'adaptació a la CEE (simplificació de tràmits administratius,
alliberament d'inversions estrangeres, normalització i homologació, llei de patents, llei de la cièn
cia i llei de contractes de l'Estat. Dintre d'aquest mateix marc d'adaptació a la CEE, la Generalitat
està portant a terme accions com el Laboratori General d'Assaigs o les mesures de foment com
preses en el Programa de Política Industrial per a 1987.

QUADRE 8 

INCENTIUS DE CARÀCTER GENERAL 

Institució 

Ministeri d'Indústria i Energia 

Departament d'Indústria i Energia 

Incentius Objectius 

- Simplificació de tràmits administratius a Creixement estable i durador de l'economia 
empreses i supressió de reintegraments. 

- Correcció monetaria variacions 

patrimonials. 

- Societat i fons de capital risc. 

- Avantatges fiscals. 

- Incentius fiscals. 

- Alliberament d'inversions estrangeres. 

- Subvencions 

- Reducció cost salarial 

- Premis 

com condició necessaria per crear llocs de 

!reball. 

Impulsar el progrés ind. de Catalunya, la 

modernització i implantació de noves 

empreses amb nivells tecnològics 

compe1itius. 

Font: Manual de incentives, Consorci Zona Franca Barcelona, 1987 

Els incentius de caràcter sectorial són bàsicament estatals i estan recollits esquemàticament
en el Quadre 9. Es desenvolupen en el marc de programes dirigits a sectors industrials d'«interès
preferent» i de Plans Generals d'Acció (Pla Electrònic i Informàtic Nacional i Pla d'Automatització
Industrial Avançada).

QUADRE9 

INCENTIUS DE CARÀCTER SECTORIAL 

Institució 

Ministeri d'Indústria i Energia 

Font: Manuar de fncentivos. C.l.F. Barcelona, 1987 

Incentius 

- Facilitats per a l'expropiació forçosa. 

- Accés preferent crèdit oficial. 

- Beneficis fiscals. 

- Plans especials d'amortització. 

- Concessió subvencions. 

- Compres públiques. 

Objectius 

- Promoció sectors que cobreixen 

adequadament els objec1ius del Govern. 

Als incentius de caràcter general i sectorial cal afegir els compresos en els programes regio
nals i locals. En l'oferta d'aquest tipus d'incentius participen tots els poders públics: comunitaris,
estatals, autonòmics i locals. Els instruments d'aquests programes regionals són, per una banda,
el producte de l'arrossegament històric de la política regional estatal i, per altra, dels nous instru
ments vinculats a les polítiques de reindustrialització (ZUR i ZUR IT AS) i de la política regional co
munitària (programes FEDER). A aquests cal afegir l'activisme de les Corporacions locals.

Els incentius regionals són de difícil disciplina i donen lloc, amb freqüència, a conflictes de
rivats de la competència d'incentius. La multiplicitat d'òrgans de disseny i gestió d'aquests incen
tius i l'absència de coordinació entre ells fa difícil el seu coneixement i control.

D'altra banda, l'interès de tots els públics, sigui quin sigui el seu nivell i la seva ideologia
política, en ofertar ajudes els dóna una gran capacitat expansiva, que els fa perdre la raó de ser:
la discriminació o selectivitat de les zones a incentivar.

La llei d'incentius regionals de desembre de 1985 ha introduït una certa disciplina en esta
blir uns límits màxims als incentius a aplicar en les zones amb menor nivell de desenvolupament
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o les zones industrialitzades que es trobin en declivi (vegeu Quadre 10). Tanmateix, queda encara
un llarg camí per simplificar, racionalitzar i donar transparència al sistema d'incentivació. És ne

, cessari crear un marc de col·laboració entre l'Estat i les Comunitats Autònomes i instaurar un sis
tema de control i seguiment que permeti preveure les repercussions i el seguiment dels programes. 

No disposem d'una avaluació de la quantia total de les ajudes compromeses en els dife
rents programes a Catalunya. Tampoc no existeixen fins ara estudis de naturalesa econòmico
empresarial que ens permetin algun judici objectiu sobre la capacitat d'aquells incentius per esti
mular iniciatives empresarials noves que no haurien sorgit en absència d'aquelles ajudes. 

Per a la ZUR de Barcelona les subvencions s'eleven al 17,4 per cent de les inversions. Les 
ajudes en forma de crèdit oficial i altres aportacions signifiquen el vint per cent de les inversions. 
Quant a la procedència de les inversions, gairebé el vuitanta per cent dels projectes aprovats són 

QUADRE 10 
INCENTIUS DE CARÀCTER REGIONAL l LOCAL 

Organisme 

M. Economia i Hisenda 

M. Economia i Hisenda 
Departament d'Indústria i Energia 

Departament Indústria i Energia 

Corporacions i Organismes 

F.E.D.E.R. 

Font: Manual de lncentivos C.S.F. de Barcelona, 1987 

QUADRE 11 

Incentius 

- Subvencions 
- Bonificació quota empresarial a la S.S. 
- Subvencions 
- Preferència en l'obtenció del Crèdit 
Oficial 

- Bonificació en els drets aranzelaris. 
- Bonificació arbitris o taxes de les 
corporacions locals. 
- Possibilitat d'acollir-se a plans especials 
d'amortització. 
- Subvencions 
- Preferència en l'obtenció de crèdit 
oficial 

- Subvencions 

- Subvencions 

- Subvencions 

TIPUS l SOSTRES DELS INCENTIUS REGIONALS 

Incentius GAEI PD ZPLI 

Subvenció a fons perdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fins 30 % fins 15 % fins 30 % 

Preferència en l'obtenció de crèdit oficial . . . . . . . fins 70 % fins 70 % fins 70 % 
Indemnització per despeses de trasllat 
(desmuntatge, trasllat, muntatge) •. .•... . .... fins 100 % fins 100 % fins 100 % 
Bonificacions fiscals de fins al 95 per 100 dels 
següents impostos: 
4.1. Llicència fiscal durant el període 
d'instal·lació ... ················· ············ Si Si Si 
4.2. Drets aranzelaris i imp. com. grav. interiors . Si si SI 
4.3. IGTE sobre importacions béns d'equip i 
utillatge . . . . . . . . . . . . . . Sí SÍ Si 
4.4. Arbitris taxes de corp. locals ......... SI SÍ Si 

Objectius 

- Distribució renda regional més equitativa 
- Foment activitat econòmica. 
- Z.U.R. 
- Desenvolupament econòmic. Augment 
inversió. 
Afavorir determinades zones més. afectades 
per la crisi. 

- Z.U.R.I.T.A.S. 
Afavorir la creació d'empreses, serveis a la 
indústria, ampliació i modernització de les 
ja existents. 
Desenvolupament industrial en sectors i 
àrees d'atenció preferent. 
- Regeneració d'economies locals 
afectades de processos de 
desindustrialització. 
- Desenvolupament regions menys 
afavorides. 

PPLI ZPLIA ZUR 

fins 20 % fins 20 % fins 30 % 

fins 70 % fins 70 % fins 70 % 

fins 100 % NO 

si Si 
si Si si !'l 

si Sí Sí (') 
Sí SI SÍ (') 

GAEI = Gran Area d'Expansió Industrial; PD= Pols de Desenvolupament; ZPLI""' Zones de Prelocalització lndusttíal; PPLI = Polígons de Preferent Localització Industrial; 
ZPLIA = Zones de Preferent Localitzact6 Industrial Agraria; ZUR= Zones d'Urgent Reíndustrialització. (•) Fins al 99 per 100. 

QUADRE 12 
RESULTATS DE LA ZUR BARCELONA 

Origen Nombre Inversió 
capital empr. M. pesset. 

Espanyol 91 24.009,4 
Estranger 23 31.276,0 

Total 11 4 45.285,4 

Font: Oficfna Executiva ZUR de Barcelona. Elaboració pròpia 

Ocupació 

2.241 
1.492 

3.733 

Subvenció 

Import 
M. pess. 

7.867,9 

PJa-17 

% Subv/ 
Inv. 

17,4 

Crèdit 
Oficial 

7.712,0 

Ajudes 

COTI 

9 46,3 

Altres 

288,0 



d'origen espanyol, percentatge que coincideix amb l'assenyalat per R. Velasco (1986) per al con

junt de les ZUR, que oscil·la entre el 80 i el 95 per cent. El percentatge que representen els projec

tes d'origen nacional en el total de la inversió baixa al 53 per cent; però tanmateix, la seva capaci

tat de generació de llocs de treball és superior al de les inversions estrangeres. 

Ara bé, aquells percentatges no ens diuen res sobre la capacitat dels incentius de foment 

de les inversions per estimular projectes que no haguessin estat creats en absència d'aquells in

centius. Per contra, existeix una convicció generalitzada en la creença que les subvencions i aju

des no creen idees empresarials noves. Investigacions recents confirmen aquella convicció. Així, 

C. Cuervo (1985) ha assenyalat que les empreses privades desenvoluparien els mateixos compor

taments inversors si les subvencions no existissin, encara que les aprofiten ja que existeixen.

No obstant això, cal assenyalar, com fa Cuervo, que la relació entre subvenció i inversió 

es fa més perceptible el 1983 i com a conseqüència pot haver augmentat els darrers anys la millor 

situació financera de les empreses. 

Però, en qualsevol cas, l'evidència disponible, tant la internacional com la referida a Espan

ya, mostra l'escassa eficàcia incentivadora dels instruments fiscals, financers i crediticis 

2.b La promoció industrial pel costat de l'oferta de l'economia 

La limitada eficàcia dels incentius de rendibilitat de les inversions revaloritza la importància 

que per elles mateixes tenen les mesures de promoció orientades a millorar el costat de l'oferta 

de l'economia catalana. Dins d'aquest tipus d'actuació hi ha les accions com la creació d'una xar

xa adequada d'informació (Registres i Bases de dades), la captació d'inversions a través de la pro

moció dejoint-ventures, o convenis de col·laboració entre empreses, la promoció a través de fór

mules de capital-risc, la promoció exterior de l'economia orientada a la captació d'inversions. Aquest 

tipus d'actuacions, juntament amb les orientades d'una forma més específica a la promoció de 

la innovació tecnològica que veurem en el següent epígraf, atorgaran a la respectiva economia 

un avantatge comparatiu per a la captació d'inversions i per a la promoció de noves iniciatives 

empresarials. 

A més, el volum de recursos que manegen és menor que en el cas de les subvencions i 

ajudes i no donen lloc, en general, a competències d'incentius entre comunitats autònomes. Per 

altra banda, el nivell d'ubicació més adequat per a aquest tipus d'instruments és l'autonòmic, tant 

pel tipus de competències rebudes per la Generalitat (vegeu part li de la ponència) com per la 

vinculació que aquest tipus d'accions ha de tenir amb les economies concretes. 

A través del CIDEM, la Generalitat està impulsant programes d'actuació en aquesta línia. 

La seva valoració és encara prematura. Però l'impuls donat últimament a aquest organisme pot 

impulsar de forma adequada aquest enfocament promocional pel costat de l'oferta. 

Un enfocament d'aquest tipus permet a més la intervenció local en les activitats promocio

nals sense reticències especials. La posada a disposició dels nous empresaris de sòl industrial o 

d'instal·lacions en condicions avantatjoses, la facilitació de les gestions administratives necessà

ries per a la primera instal·lació o la mateixa participació local en la promoció empresarial a través 

de fórmules de capital-risc estan sent ja mesures empreses pels Ajuntaments més afectats per la 

crisi industrial. 

En aquest sentit, cal remarcar la receptivitat de les Comunitats Autònomes i de les Corpo

racions locals a l'instrument del capital-risc. El Quadre 13 permet observar l'origen majoritàriament 

públic (90 per cent) dels fons disponibles de capital risc a Espanya. 

QUADRE 13 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CAPITAL-RISC 

Institució 

l. Entitats privades ...... ....... 
2. SODIS ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Entitats públiques estatals 

(excloses Sodis), autonòmiques i locals) 

· · · · · · - · ......... 
. ................ 

4. CDTI ...................................•.................... 

Total 

Font: PEAR MARWICK. El Capftal-Ríesgo en España, Maig 1987 
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1985 

Import 
(M. Pts) 

4.63 3,20 
13.3 55,75 

9.414,55 
18.8 02,00 

% 

10,0 3 
2 8,91 

2 0,38 
4 0,70 

1986 

Import 
(M. Pts) 

5.374,3 0 
14.602,75 

11.542,56 
27.4 60,00 

% 

9,11 
24,75 

19,56 
46,5 5 

46.19 5,50 100,00 58.979,61 10 0,00 

) 



, 

Dins les Entitats Públiques la distribució dels recursos disponibles per a capital-risc és la 

següent: 

- Comunitats Autònomes

- Ens estatals (INI, ICO)

75 % 

14 % 

- Administracions locals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 % 

La receptivitat de les Comunitats Autònomes a l'instrument del capital-risc es deu a diver

sos factors. En primer lloc, és un instrument promocional que no troba limitacions en el marc de 

competències autonòmiques. 

Per contra es conforma com un instrument adequat al camp natural d'actuació econòmica 

de les Comunitats Autònomes (vegeu part 11). En segon lloc, el capital-risc no té les limitacions, 

tant pressupostàries com competencials, que té el maneig d'incentius de rendibilitat per les CC.AA. 

Per la seva part les Corporacions Locals, trencant els límits de la prestació en què tradicio

nalment s'han mogut les seves activitats empresarials, han entrat també en el camp de la promo

ció empresarial a través del capital-risc, en un intent de contribuir a la regeneració de les econo

mies locals. 

En els quadres números 14 i 15 es recullen les activitats de capital-risc portades a terme 

per la Generalitat, a través del CIDEM, i per l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'empresa Ini

ciatives S.A. Així mateix, la Generalitat acaba de constituir la Societat de Capital a Risc, S.A., 

que encara no ha començat a operar. 

QUADRE 14 
SOCIETATS PARTICIPADES PEL CIDEM 

Capital 
Societats participades Social % CIDEM Desemborsament 

(M. Ptsl 

- Societat d'inversió minera: Lluís Maria Vidal, S.A. . . • . . . • . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . . . . 8.650 43,93 Gener 1987 
- Empresa d'investigacions i Prospecció Geotèrmica, S.A. . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . 75.000 44,00 
- Petrolis de Catalunya . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 100.000 36,00 

Font: CJDEM, Memoris Actuacions, Primer Semestre 1987 

Les activitats de capital-risc estatal a Catalunya a través del COTI estan recollides en el Quadre 

16. Com es pot observar, Catalunya és la Comunitat Autònoma que mostra un major dinamisme,

amb 132 projectes aprovats pel COTI, seguida de Madrid amb 11 O i ja a major distància altres Co

munitats Autònomes.

QUADRE 16 
I PROJECTES CDTI PER COMUNITATS AUTÓNOMES (Des de 1-1-1984 a 30-9-1986} 

Nombre 
Inversió lnversio 

projectes 
total COTI 

Comunitat autònoma (M. Pts.) (M. Pts.) 

- Andalusia 18 1.921 782 
- Aragó 19 1.814 1.005 
- Asturies 14 1.397 592 
- Castella-Lleó 6 1.364 609 

- Catalunya 132 13.873 6.784 
- Galícia 17 4.051 1.835 
- Madrid 110 16.802 7.502 
- Pals Basc 14 1.733 795 
- C. Valenciana 16 1.947 1.1001 
- Altes CC.AA. 

Font COTI. Memoria? Diversos anys 

Mitjançant la participació minoritària i temporal en el capital d'empreses ja existents o de 

nova creació, el capital-risc pot aportar a les empreses participades una millora de les fonts de 

finançament i dels mecanismes d'intermediació financera com també Ja prestació de serveis i as

sistència tècnica orientada a la millora de la competitivitat. Pot així mateix desenvolupar una fun

ció important en la promoció de l'acció col·lectiva empresarial per abordar en comú activitats de 

gestió, expansió comercial, disseny, investigació i innovació tecnològica. 
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Tanmateix, Ja diversitat d'administracions públiques titulars de societats de capital-risc que
actuen de forma no coordinada i amb objectius similars planteja dubtes sobre l'eficiència d'aque-
lles accions descoordinades. Així mateix, el probable de les activitats de capital-risc no deixa de )
plantejar incerteses sobre els seus resultats. El caràcter de societats mercantils hauria de significar
que el seu compte de resultats ha de ser un indicador d'eficiència. Tanmateix, la presència d'ob-
jectius socials enfront dels seus objectius pot deixar aquelles societats sense criteri clar de la bon-
dat de la gestió. No existeix, d'altra banda, un criteri clar sobre quins tipus d'inversions han de
portar a terme. J, encara que en principi la participació en el capital de les societats participades
ha de ser minoritari i temporal, hi ha la possibilitat d'una participació permanent, que pot arribar
a ser inevitable si els resultats no permeten la recuperació del capital invertit. En tot cas, serà el
seguiment del comportament de les empreses participades pel capital-risc públic i els percentat-
ges de recuperació del capital els indicadors que ens permetran emetre un judici objectiu sobre
alguna d'aquestes incerteses.

3. Programa de promoció de la innovació tecnologica 

La importància del canvi tècnic en la millora de la productivitat de l'economia, tal com hem
vist en la part J, està transformant les polítiques tecnològiques en el nucli estratègic de les actua
cions de les administracions públiques orientades a la promoció industrial i a la millora de Ja pro
ductivitat.

La percepció de la relació entre canvi tècnc i productivitat està portant a tots els governs
dels països industrials a dissenyar programes i instrumentar mesures de recolzament a la innova
ció (vegeu Quadre 3) que signifiquen una ampliació dels objectius i instruments de les polítiques
industrials i tecnològiques tradicionals. En aquest sentit, les polítiques d'innovació tecnològica res
ponen menys a una lògica de sector (com succeeix amb les polítiques industrials tradicionals) que
a una lògica d'agent (empreses).

La ja assenyalada (vegeu part l) elevada rendibilitat social de les inversions en capital tec
nològic a Espanya i Ja quantia de les inversions en l + D de les empreses privades en el nostre país
obre un camp racional a les polítiques de promoció tecnològica.

L'oferta actual d'incentius públics a la innovació tecnològica es recull de manera sintètica
en el Quadre 17.

QUADRE 17 
INCENTIUS A LA INNOVACIÓ TECNOLÓGICA 

Institució 

COTI 

CAICYT 
MINER 
CIRIT 
Departament d'lnd. i Energia 
Programa INTE 
CIDEM 

IMPI 
BEI 
NIC 
Prog. Tec. CEE 

Jncentius. 

- Finançament 
- Crèdits privilegiats 
- Subvencions 

- Beques 
- Subsidis 
- Subvencions 
- Subvencions 
- Informació, orientació i assessorament 

- Subvencions 
- Préstec 

- Coop., Subv. i préstecs 

Objectius 

- Promoció activitats d'innovació i investigació 

tecnològica 

- Entrenament en el estranger de técnics 
- Impulsar el desenvolupament industrial de 
Catalunya 
- Adequació tec. PIMES 
- Modernització empreses 
- Difusiónoves tecno. 

- Promoció d' l + D 

El conjunt d'incentius actuals, tant estatals com autonòmics, no constitueix un sistema co
herent i harmoniós ni suficient de promoció del canvi tecnològic. Respon a una certa actitud com
pulsiva dels poders públics que porta a imitar mesures o institucions de promoció que existeixen
en altres països. Però no existeix una clara definició d'objectius. Es desconeix la funció d'innova
ció de les empreses i les mesures més adequades per incentivar-la. D'altra banda, les activitats
dels centres públics d'i+ D estan allunyades de les necessitats socials i econòmiques. Existeix du
plicitat de funcions i mesures entre les diferents administracions i òrgans públics encarregats de
Ja promoció tecnològica.

Per abordar d'una forma més sistemàtica l'estudi d'aquelles limitacions podem agrupar els
diferents programes susceptibles d'incidir en l'augment de capital tecnològic de l'economia cata
lana al voltant dels que semblen ser, d'acord amb l'experiència internacional (Castell, M, 1987),
els objectius prioritaris d'una adequada política tecnològica:
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A) Intervenció directa de les administracions públiques en l'articulació d'un sistema Ciència

Tecnologia-Indústria. 

B) Promoció d'un teixit industrial de productors de noves tecnologies i de les activitats d'i+ D

en les empreses 

C) Organització d'un sistema de difusió i assimilació de les noves tecnologies per part de 

les empreses. 

D) Gestió dels processos de canvi social i cultural que han d'anar paral·lels a la difusió del

canvi tècnic en el teixit social. 

La formulació de polítiques d'innovació tecnològica específiques que integrin aquells qua

tre objectius ha de tenir en compte les competències i recursos de la institució que dissenyi aque

lles polítiques i Ja situació tecnològica-industrial de l'economia sobre la que han d'operar. 

En el quadre 18 hem posat en relació aquells quatre objectius amb els actuals programes 

de promoció tecnològica de Ja CEE, de l'Estat i de la Generalitat. Recolzant-nos en ell anem a fer 

una breu anàlisi d'aquells programes. 

QUADRE 18 

OBJECTIUS, PROGRAMES l INSTRUMENTS D'ACCIÓ l ORGANITZACIONS RELACIONADES AMB LA PROMOCIÓ DEL 

CANVI TECNOLÓGIC 

Objectius 

Articulació d'un sistema de ciència

tecnologia·lndústria 

Creació d'un teixit industrial de productors 

de noves tecnologies i foment de l'i + D en 

les empreses 

Organització d'un sistema de difusió i 

assimilació de les noves tecnologies per 

part de les empreses i les institucions 

Programes i instruments 

- Programes Nacionals d'i+ D (PEIN; 

PAUTA; Pla de Promoció i moda indústria 

tèxtil; Programes d'i+ D en nous materials, 

Agroenergia; Aqüicultura; microelectrònica, 

Biotecnologia i Física de l'Estat Sòlid 

- Programes autonòmics d'i+ D 

- Programes europeus i internacionals 

- Programes de reestructuració sectorial 

(PEIN, PAUTA, PEN, etc. l Programes 

autonòmics 

- Regulació de la competència en els 

mercats 

- Legislació sobre Transferència 

Tecnològica 

- Captació d'inversions estrangeres amb 

alt contingut tecnològic 

- Empreses públiques 
- Plans concertats d'investigació 

- Associacions d'Investigació 

- Centres d'Investigació aplicada 

- Subvencions per a creació de 

Departament d'i+ D 

- Capital-Risc 

- Parcs-Tecnològics i altres iniciatives 

d'incubació d'empresa 

- Compres públiques 

- Organismes públics d'informació i 
assesorament tecnològic 

- Organismes públics de control de 

Qualitat i normalització 

- -Programes de formació i reciclatge 
professional 

- Programes d'intercanvi per facilitar la 

movilita t de cientlfics i enginyers 

- Centres d'investigació, Tecnologia 

Aplicada i Centres de disseny 

Organismes 

- Ministeri d'Indústria i Energia 

- Mínísteri d'Educació i Ciència 

antiga CAYCIT) 

- CJRIT; IRTA 
- CEE 

- Ministeri de Defensa (OTANI 

- Ministeri d'Indústria i Departament 
d'Indústria i Energia 

- Estat 

- Estat 

- Estat; Generalitat i Corporacions locals 

- Estat i Generalitat (IRTAI 

- Estat i Generalitat (IRTAJ 

- Estat i Generalitat (IRTA) 

- Estat i Generalitat (IRTA) 

- Ministeri d'Hisenda; Generalitat 

- COTI, Generalitat, Corporacions locals 

- Estat; Generalitat i Corporacions locals 

- Estat; Generalitat; Corporacions locals 

- COTI 

- CIDEM 

- Estat, Generalitat 

- Estat, Generalitat 

- Estat, Generalitat 

- Estat, Generalitat 

Gestió de processos de canvi social i - Reforma plans d'estudi - Estat, Generalitat. 

cultural necessaris per a l'assimilació de les - Estímuls al canvi cultural - Estat, Generalitat. 

noves tecnologies - Creació d'un clima social favorable a les 
noves tecnologies - Estat, Generalitat. 

3.a. Intervenció directa de les Administracions Públiques en l'articulació d'un

sistema Ciència-Tecnologia-Indústria

La intervenció directa de les administracions públiques en les activitats d'i+ D s'articula en 

la majoria dels països de l'OCDE a través de programes específics en determinats sectors o activi

tats en què participen organismes públics i empreses. L'objectiu és aconseguir una oferta d'opor

tunitats tecnològiques en aquells sectors o activitats. 

l El Ministeri d'Indústria i Energia, a través del PEJN, del PAUTA, del PEN i del Pla de promo-

ció i moda de la indústria tèxtil, està desenvolupant programes d'aquest tipus. Així mateix el Mi-
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nisteri d'Educació i Ciència, a través de la CAICYT i del CSIC, porta a terme activitats d'Investiga

ció i DesenvolupamE:nt tecnològic en el marc d'una sèrie de programes que són recollits en el quadre 

18. Tanmateix, els resultats no són del tot satisfactoris. En primer lloc, existeix una gran descoor

dinació entre els diferents centres d'investigació. En segon lloc, la investigació en centres públics

està poc connectada amb les necessitats socials i econòmiques. En tercer lloc, la distribució regio

nal del pressupost públic en l+ D no es correspon ni amb la distribució regional del producte in

dustrial ni amb el dinamisme empresarial, reflectit en el nombre de projectes aprovats del COTI 

per Comunitats Autònomes (vegeu quadre 16).

QUADRE 18 

DISTRIBUCIÓ REGIONAL DEL PRESSUPOST DEL CSIC, CAYCIT l UNIVERSITATS PÚBLIQUES EN 1984 

Universitats 
CAICYT 

CC.AA. CSIC Públiques 

% total 
o/o Total 

Andalusia 13,7 15,1 9,4 

Aragó 3,0 3,9 2.4 
Astúries 2,6 3,2 2,2 

Castella-Lleó 2,4 7,3 3,5 

Catalunya 8,3 15,5 18,5 

Galícia 3,2 4,1 2,9 

Madrid 58,4 28,3 39,0 

Pars Basc 3,8 5,4 

C. Valenciana 3,3 8,1 6,9 

Altres CC.AA. 

Aquelles limitacions assenyalades apunten ja una sèrie d'actuacions. En primer lloc és ne

cessària una major coordinació entre els Centres i les polítiques d'investigació de l'Estat i de Ja 

Generalitat. La recent llei de la Ciència, per un costat, i la reestructuració de la CIRJT com a orga

nisme autonòmic encarregat de la definició de la política d'investigació de la Generalitat i de la 

coordinació amb la política científica i tecnològica de l'Estat, en el marc de la nova llei de la Cièn

cia, apunten en aquell sentit. 

En segon lloc, és necessari establir canals institucionals d'informació a les empreses sobre 

els recursos de capital humà i de material amb què compten els centres d'investigació així com 

sobre els resultats aconseguits en els programes d'investigació. Aquesta línia d'acció no implica 

grans recursos sinó desplegament de capacitat d'iniciativa i gerencial per part dels Centres d'in

vestigació. La Llei de Reforma Universitaria possibilita aquesta relació Universitat-Empresa. 

En tercer lloc, és necessari aconseguir un compromís entre els objectius generals de la polí

tica d'innovació i la regionalització de les despeses estatals en investigació. Solament d'aquella 

forma les economies autonòmiques podran comptar amb una infrastructura científica i tecnològi

ca adequada per impulsar la seva modernització i desenvolupament. 

La creació d'aquella infrastructura científico-tecnològica autonòmica (Universitats, Centres 

d'Investigació, Escoles d'Administració d'Empreses, Centres de Tecnologia Aplicada, Xarxa de 

Laboratoris, etc.} i l'existència de científics, enginyers i personal amb bona qualificació professio

nal és un dels factors més importants per dinamitzar el potencial de creixement regional. Existeix 

una àmplia evidència sobre la reduïda eficàcia dels incentius financers regionals en absència d'aquella 

infrastructura. Per contra, la seva existència ofereix un avantatge comparatiu important per a la 

localització de laboratoris de les empreses multinacionals ja instal·lades i la captació de noves in

versions amb alt contingut tecnològic. 

La responsabilitat en la creació d'aquella infrastructura és tant de la Generalitat com de l'Estat. 

El camí ha de ser, per part de l'Estat, la descentralització dels centres i de les activitats d'investiga

ció i desenvolupament tecnològic estatals. Descentralització que pot operar-se en el marc de les 

previsions d'increment de despeses públiques per a investigació i desenvolupament tecnològic con

tingudes en el projecte del Pla Nacional d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic 

que contempla un increment anual del 12 % en les esmentades despeses els propers anys, per 

aconseguir 1'1,2, per cent del PIB al final de 1991. 

Solament mitjançant aquell procés de descentralització poden crear-se masses crítiques en 

l + D a les Comunitats Autònomes que permetin generar i mantenir un procés continu de canvi 

tècnic de les seves economies. La creació del Centre Nacional de Micra-electrònica en el campus

de Bellaterra és un exemple d'aquell procés de descentralització. 
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Però la Generalitat té, així mateix, un paper essencial en l'articulació d'aquella infrastructu

ra científica. Les seves competències en matèria d'investigació i d'educació obren un camp impor

tant d'actuació, almenys en tres línies: 1r) La definició d'una política d'investigació específica de 

la Generalitat que contempli aquelles línies d'investigació importants per a l'economia catalana 

i no compreses en els programes estatals o comunitaris; 2n) La formació i perfeccionament dels 

recursos humans necessaris per a les activitats d'i+ D. El dèficit espanyol en aquest camp és enor

me (2,3 % sobre població activa a Espanya, enfront d'un 4,3 a Irlanda, un 4,5 % a Itàlia o un 

10,7 a França); i 3r) La creació o participació en centres d'investigació i de tecnologia aplicada. 

3.b. Promoció d'un teixit industrial de productors de noves tecnologies i foment

d'i+ D a les empreses

Les actuacions orientades a aquest objectiu de les polítiques d'innovació tecnològica s'ins

trumenten tant a través d'accions sectorials com no sectorialitzades. 

Les actuacions sectorials dirigides a promoure una estructura de productors de noves tec

nologies en un determinat tipus d'activitat tenen la seva ubicació més adequada en l'administració 

estatal pel tipus i quantia dels recursos necessaris per a la seva incentivació. Tanmateix, els resul

tats dels grans programes sectorials actualment en curs {PEIN, PAUTA, PEN) sobre la dinamitza

ció, tant productiva com tecnològica, no són encara convincents {Buesa i Melero, 1987). 

Aquest resultats apunten la necessitat de revisar la legislació sobre transferència de tecno

logia, suprimint els controls i les regulacions innecessàries i costoses i introduint aquelles cauteles 

i condicions que facin més eficient per a l'economia l'adquisició de tecnologia a l'exterior. Perquè 

la font més important de generació d'innovació tecnològica continuarà estant fora de les nostres 

fronteres, donada l'escassa dimensió de l'esforç nacional en l+ D (0,3 % del PIB enfront del 0,79 % 

d'Irlanda, de 1'1,01 % d'Itàlia o del 2,01 % de França). 

D'aquí, la importància de desenvolupar una bona política de captació d'inversions, labor 

que la Generalitat, a través de la Direcció General d'Indústria i el CIDEM, desenvolupa amb èxit, 

igual com altres organismes autònoms (Consorci Zona Franca) i locals. 

Una segona línia d'acció no sectorialitzada s'orienta a impulsar les activitats d'innovació 

tecnològica dins l'empresa. Per a la promoció d'aquest objectiu, les mesures d'incentivació de risc 

semblen ser més eficaces que les mesures d'incentivació a través del finançament a baix cost de 

les activitats d'innovació en les empreses espanyoles {Lafuente, et. al. 1985). En tot cas, les sub

vencions i beneficis fiscals podrien ser mesures d'incentivació vàlides en les primeres fases del 

procés innovador, fases en les quals el risc és elevat. Però en les fases finals del procés (Innovació 

i Difusió) sembla a més aconsellable substituir els incentius de rendibiltat per altres incentius pú

blics orientats a reduir els riscs de les activitats d'i+ D en les empreses {Martín i Rodríguez, 1982). 

D'altra banda, s'ha comprovat empiríricament que en l'economia espanyola la concentra

ció exerceix efectes positius sobre l'esforç innovador de les empreses i que l'estructura industrial 

óptima des del punt de vista de la maximització de l'esforç innovador està constituïda per un nom

bre no gaire elevat d'empreses amb una quota de mercat global que abraci pràcticament la totali

tat del sector (Lafuente, et. al 1985). Aquests resultats han de ser tinguts en compte a l'hora de 

regular la competència en els mercats, a través de polítiques de fusions o concentracions. 

A la vista de l'escassa eficàcia de la incentivació de les activitats d'innovació en les empre

ses espanyoles a través dels incentius de reducció de cost, la despesa pública associada amb la 

de les empreses pot ser un bon instrument d'incentivació. 

A Espanya les relacions entre els centres públics d'investigació i les empreses són molt dè

bils. Solament un 7,6 per cent del total de recursos públics en l+ D de l'any 1983 es va fer servir 

en activitats relacionades amb la indústria {Plans Concertats, Associacions d'investigació i COTI). 

Aquest percentatge era, aproximadament, d'un 25 % en la CEE per a 1981 i encara més elevat 

per al conjunt de l'OCDE. L'experiència d'aquests països suggereix aquesta línia d'actuació (Liou

ville, 1986), dirigida a associar l'esforç públic amb el compromís de les empreses i a desenvolupar 

una millor difusió de les innovacions que permeti aprofitar les oportunitats tecnològiques disponibles. 

El paper de la Generalitat en aquesta línia d'acció és important. La promoció d' Associa

cions mixtes d'investigació, els Plans Concertats d'investigació, Centres d'investigació Aplicada, 

etc., són instruments adequats al tipus de competències de la Generalitat que poden impulsar l'ac

tivitat investigadora en comú de les empreses catalanes. 
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3.3. Organització d'un sistema de difusió i assimilació de les noves tecnologies per 
part de les empreses 

Com hem vist en Ja part l d'aquesta ponència, en les fases d'estanflació el model d'innova- ) 
ció exògena cobra tot el seu significat, en particular per la via de processos de difusió de les tecno
logies incorporades als béns d'equipament i als béns intermedis, encara que també a la configura-
ció de producte. En aquestes fases les petites i mitjanes empreses troben possibilitat de competir 
a causa de Ja seva flexibilitat. 

D'aquí la importància d'organitzar una adequada infrastructura de difusió i assimilació per 
les empreses del coneixement i de les oportunitats tecnològiques disponibles. Es tracta, per una 
banda, de promoure la incorporació horitzontal de les noves tecnologies als processos productius 
tradicionals i a la configuració del producte i, d'altra banda, posar a disposició de les empreses 
catalanes una xarxa d'informació, assessorament i assistència tècnica que li permeti detectar les 
oportunitats tecnològiques d'investigació existents, tant productives com comercials i de gestió. 

Probablement aquest és el camp d'actuació més específic de Ja Generalitat en Ja promoció 
industrial i del canvi tècnic. Tal com assenyalem en Ja part li d'aquesta ponència, les competèn
cies econòmiques de Ja Generalitat s'orienten a un camp natural d'actuació que és el de Ja promo
ció d'una estructura sana d'empreses petites i mitjanes. 

El tipus d'instruments més adequats a aquest tipus d'actuació està dins de les competèn
cies de la Generalitat: organismes d'informació i assistència tècnica a les empreses, capital-risc, 
parc tecnològic, captació d'inversions, promoció de joint-ventures entre empreses catalanes i fo
ranes, accés a xarxes de distribució exterior per a les empreses catalanes, identificació d'oportuni
tats tecnològiques adequades a les empreses autòctones, creació d'infrastructures tecnològiques 
i de prestació de serveis, programes d'entrenament i reciclatge professional per als tècnics de les 
empreses, etc 

3.c. Gestió de processos de canvi social i cultural que han d'anar paral·lels a Ja
difusió del canvi tècnic en el teixit social.

Per últim, i encara que pugui semblar un objectiu marginal, si no estrany a les polítiques 
d'innovació tecnològica, cal impulsar els canvis socials i culturals necessaris perquè les noves tec
nologies acabin penentrant en tot el teixit social. 

La història econòmica i política del nostre país és expressiva de com els intents de superar 
l'endarreriment tècnic i econòmic imitant esquemes forans es van frustrar perquè no anaven acom
panyats d'una millora de Ja base educativa i cultural i del sistema de valors que donen cobertura 
i legitimitat social al desenvolupament de les activitats empresarials. 

A MANERA DE CONCLUSIÓ 

La naturalesa de la crisi iniciada a finals dels seixantes i Ja integració d'Espanya a les Comu
nitats Europees exigeixen una major atenció de les empreses i de les Administracions Públiques 
espanyoles cap als factors que en una economia oberta determinen Ja productivitat i Ja competivi
tat de les empreses. 

En aquest sentit, Ja política de promoció de la intervenció tecnològica i de la qualitat de 
productivitat, tant en les indústries tradicionals com en les noves indústries, està transformant el 
nucli estratègic de Ja intervenció econòmica dels poders públics. La innovació tecnològica és una 
directriu amb una gran força integradora i racionalitzadora de les actuacions públiques en camps 
fins ara no relacionats amb els de Ja promoció industrial, del foment de l'ocupació, de Ja política 
educativa, científica-tecnològica i de formació professional, com també en el de la regulació dels 
mercats. 

Tant l'experiència comparada com els escassos estudis existents sobre el comportament 
innovador de les empreses espanyoles mostren que els instruments més adequats per a la promo
ció de Ja innovació tecnològica en el nostre país no són tant els incentius tradicionals de reducció 
del cost de les inversions com l'organització de Ja infrastructura científico-tecnològica, amb un 
fort component autonòmic, que afavoreixi i faciliti la innovació en les empreses (en particular de 
les petites i mitjanes empreses, que constitueixen el camp d'especialització natural de la interven
ció promocional de les Comunitats Autònomes) i la creació d'un medi ambient que estimuli el flo
riment de vocacions empresarials autòctones. Aquestes actuacions generen importants avantat
ges comparatius pel costat de l'oferta per a Ja localització d'inversions exteriors. 
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Aquesta orientació de la intervenció pública dirigida a la millora de les condicions d'oferta 

de l'economia obre un camp important i, en general, un conflicte a les actuacions promocionals 

de la Generalitat i dels Governs locals. 
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1. INTRODUCCIÓ

L'Acta Unica Europea (AUE) planteja nous i ambiciosos objectius per a la Comunitat d'ací 

a 1992. 

D'una banda, l'objectiu del mercat interior comporta l'assoliment d'un espai sense fronte

res interiors que garanteixi la lliure circulació de mercaderies, de persones, de serveis i de capitals. 

La fragmentació del mercat europeu ha suposat un fre a Ja posició competitiva de l'àrea 

europea, que ha vist així eixamplar-se les distàncies amb els Estats Units i amb el Japó. 

Els anomenats «costos de la no Europa» graviten fortament sobre l'empresa europea i im

pedeixen assolir les economies d'escala necessàries per arribar a costos competitius i per realitzar 

els enormes esforços d'investigació i desenvolupament que ultrapassen les fronteres nacionals. 
En aquest sentit, la homogeneïtzació de normes i l'eliminació de traves burocràtiques, que 

l'AUE planteja per a l'horitzó 1992, tindran efectes directes i molt substancials sobre les unitats 

productives. 

Paral·lelament, la Comunitat es planteja també com a objectiu el reforçament de les bases 

científiques i tecnològiques de la indústria europea, com a forma d'afavorir el desenvolupament 

de Ja seva competitivitat internacional. Les normes del mercat interior, a través de l'obertura dels 

mercats públics nacionals, de la definició de normes comunes i de l'eliminació d'obstacles jurídics 

i fiscals a la cooperació entre empreses, universitats i centres de recerca (programa COMETT), 

contribueixen a aquest objectiu. Però també la Comunitat pretén impulsar o establir un conjunt 

d'actuacions en matèria d'investigació i desenvolupament tecnològic que comprén la posada en 

marxa de programes, la promoció de la cooperació, la difusió i les operacions de demostració i 

la formació i mobilitat dels investigadors. 1

L'esforç de la Comunitat en aquest sentit se centra en l'ajuda en les fases pre-competitives 

de la recerca i el desenvolupament en tecnologies de fort creixement: tecnologies de la informació 

(ESPRIT), telecomunicacions (RACE) o nous materials (BRITE). 

Aquests instruments impulsen l'empresa europea, però tenen també la virtut de potenciar 

la col·laboració transnacional i entrenar l'empresariat a col·laborar en estratègies trans-europees 

en les fases primeres del cicle del producte. 

Cal esmentar també, entre les polítiques d'ajut i promoció, les adreçades a les Petites i Mit
janes Empreses (PME). És aquest un terreny, però, on els esquemes interns d'estímuls i incentius 

-nacionals, regionals o fins i tot locals- adquireixen una importància molt per sobre de les ac

tuacions comunitàries. En aquest sentit, els programes d'acció de la Comunitat per a les PME2 

pretenen contribuir a crear unes condicions d'entorn favorables: flexibilització del marc adminis

tratiu i legal; accès a la informació i campanyes de sensibilització sobre la consideració social de 

l'emprenedor, etc. Poden citar-se, en aquesta línia, les recents iniciatives sobre les euroguichettes

enterprise o les fitxes d'impacte. D'altra banda, l'actuació comunitària en relació amb les PME

es canalitza a través dels instruments financers, dins d'un marc d'actuacions més globals.

Però la millora en l'eficiència del sistema econòmic europeu que pot significar el mercat 

interior, pot també comportar un agreujament de les desigualtats regionals a l'interior de la Comu

nitat i més quan dos nous socis, Espanya i sobretot Portugal, s'incorporen i passen a formar part 

quasi íntegrament de l'Europa desafavorida. 
L'Acta Única dedica un nou títol a aquest tipus de problemes sota l'epígraf de «la cohesió 

econòmica i social»,3 amb el propòsit de reduir les distàncies entre les diverses regions i afrontar

el retard de les regions menys afavorides. 

La Comunitat s'adreça a aquest objectiu particularment per l'acció duta a terme a través 

dels Fons de finalitat estructural. Dins d'aquests, en particular, el Fons Europeu de Desenvolupa
ment Regional (FEDER) està destinat a contribuir a la correcció dels principals desequilibris regio

nals dins la Comunitat, mitjançant una participació en el desenvolupament i l'ajust estructural de 

les regions endarrerides i en la reconversió de les regions industrials en declivi. 

En el context del Congrés -que tracta dels factors de competitivitat de l'economia catalana

¡ en parlar del marc europeu, cal no oblidar el paper determinant que l'assoliment del mercat intern 

tindrà sobre l'aparell productiu català. És aquesta una anàlisi que cal emprendre, però, des de l'es

tudi de Ja pròpia estructura productiva catalana: l'estructura dels mercats, la situació tecnològica, 

el posicionament en els mercats europeus, l'estructura del comerç exterior, etc. D'altres apartats 
del Congrés centren la seva atenció en aquests aspectes. 
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El paper de les anomenades polítiques estructurals en el foment de la competitivitat de les 

economies on actuen és rellevant. L'actuació del FEDER en el terreny de les infrastructures eco

nòmiques contribueix a incrementar la productivitat i competitivitat del sistema en la mesura que 

redueix els costos de producció o ajuda a proporcionar serveis a l'aparell productiu. 

Per la seva part, el Fons Social Europeu (FSE) pot contribuir a l'adequació del sistema edu

catiu a les necessitats canviants del mercat de treball i proporciona ajudes tendents a reduir els 

costos salarials per a les empreses. 

Les actuacions del tercer fons amb finalitat estructural, el Fons Europeu d'Orientació i Ga

rantia Agrícola, secció Orientació (FEOGA-0), queden limitades a les activitats del sector agro

alimentari, per aquest motiu se¡à tractat tan sols tangencialmente en el present treball. 

Aquesta part de la ponència se centrarà en l'anàlisi de les polítiques estructurals de la CEE 

i especialment de Ja política regional, donat que les previsions de l'Acta Única i els processos de 
reforma que actualment s'estan iniciant tendeixen a incrementar substancialment el seu paper i

presència. D'altra banda, el posicionament de Catalunya com a regió europea i les seves possibili

tats d'accedir a aquestes polítiques estructurals requereix, en la nostra opinió, una atenció detinguda. 

2. LA POSICIÓ DE CATALUNYA COM A REGIÓ COMUNITÀRIA

Com hem comentat al principi, la progressiva liberalització del mercat que condueix al mer

cat interior, pot incrementar els desequilibris regionals dins la Comunitat. També les polítiques de 

millora de la competitivitat a nivell comunitari requeriran accions específiques per reduir els desa

vantatges locacionals de les regions menys afavorides, per tal d'evitar un agreujament de les dis

paritats regionals en l'espai comunitari i la concentració del creixement en unes poques regions 

centrals d'Europa.4

Sembla convenient qüestionar-se com se situa Catalunya en aquest context: veure si es 

tracta o no d'una regió feble o menys afavorida en el conjunt de les regions comunitàries i, en 

conseqüència, analitzar com s'ha vist i com es pot veure afectada per la política estructural de 

la Comunitat i per les seves possibles línies de reforma. 

Per a la classificació de les regions comunitàries, la Comissió utilitza un conjunt d'indica

dors regionals referents al nivell II de la NUTS5 que en el cas d'Espanya correspon al nivell admi

nistratiu de Comunitats Autònomes. Aquests indicadors serveixen a l'Administració comunitària 

per orientar i decidir sobre la seva política d'ajudes estructurals. Com veurem, aquests ratios no 

pretenen explicar la importància o pes d'una economia regional dins el conjunt comunitari, sinó 

que únicament sintetitzen de manera objectiva i comparable la intensitat dels problemes regionals. 

En termes de PIB per càpita, calculat en paritats de poder adquisitiu (PPA), Catalunya se 

situava l'any 1985 en el lloc 63 de les 160 regions comunitàries, 7, 1 punts percentuals per sota 

de la mitjana dels 12 països comunitaris (EUR 12= 100, Catalunya =92,9). Entre les regions de l'Estat 

espanyol, se situen per sobre de Catalunya el País Basc (índex 95,6) i Balears (índex 97,5). A un 

nivell similar es troben la Rioja (92,0) i Madrid (91, 1). 

Val a dir, però, que si la comparació es fa simplement en termes de PIB per càpita expres

sats en ECU, els resultats són considerablement menys favorables, ja que Catalunya se situa al 

70 % de la mitjana comunitària. 

Atenent les taxes d'atur, Catalunya, l'any 1986, assolia un índex de 199,2; és a dir doblava 

Ja taxa mitjana de l'Europa dels dotze, ocupant el cinquè lloc entre les 160 regions comunitàries. 

La Comissió elabora també l'anomenat «índex sintètic de les disparitats regionals». Aquest 

índex combinat incorpora diversos indicadors claus com són el PIB p.c. en PPA el PIB per persona 

ocupada en ECU, la taxa d'atur ajustada (que és la suma de la taxa d'atur i la subocupació agríco

la) i les necessitats d'ocupació addicionals derivades del creixement esperat de les forces de tre

ball a l'horitzó de 1990. D'acord amb «l'índex sintètic», Catalunya se situa en el lloc número 21, 

amb un índex de 57,7. (La regió menys afavorida, Basilicata, obté un índex de 36,9 i la millor situa

da seria Darmstadt, amb un índex de 171,8). 

Veiem, doncs, que, atenent conjuntament al seu nivell de desenvolupament i a la situació 

del mercat de treball, Catalunya se situa en un lloc bastant desafavorit entre les regions dels dotze 

Estats de la CEE. 

Un altre dels focus prioritaris d'atenció de la Comunitat és la situació de declivi industrial 

de les seves regions. Atenent a la taxa d'industrialització regional (ocupació a la indústria) i al ni-
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vell d'atur, Catalunya se situa de manera destacada entre les regions europees qualificades com 

a regions industrials en declivi. 

Finalment, en el context de les regions comunitàries, Catalunya se situa com una regió pe

rifèrica interna, fronterera amb un altre Estat. L'índex de perificitat elaborat per la Comunitat in

tenta mesurar la proximitat o llunyania de les regions a les zones de concentració de l'activitat 

econòmica de la CEE, que depèn de la distància que separa cada regió de les altres i de l'activitat 

econòmica de cadascuna de les regions. Per a un índex mig comunitari de 100, Catalunya junta

ment amb Madrid, com a úniques regions a l'Estat espanyol, se situaria en un índex entre 60 i 

70, semblant a les regions del sud-oest francès o a les daneses. La resta de regions espanyoles 

assoleixen una situació més perifèrica. 

En resum, doncs, en el context de les regions comunitàries i utilitzant els principals indica

dors emprats per la Comunitat per sustentar les seves polítiques d'intervenció estructural, Cata

lunya se situa com una regió per sota de la mitjana comunitària en termes de desenvolupament, 

amb un alt nivell d'atur, i es caracteritza com a zona relativament perifèrica en relació amb els 

mercats centrals de la CEE, froterera amb França6 i com una economia que travessa importants 

processos d'ajust industrial. 

3. L'ACTUACIÓ DELS FONS ESTRUCTURALS l LA SEVA APLICACIÓ A CATALUNYA

A) Breu descripció i limitacions

Els Fons Estructurals comunitaris estan constituïts pel Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER), Fons Social Europeu (FSE) i Fons d'Orientació i Garantia Agrícola, secció orien

tació (FEOGA-0). 

El FEDER és l'instrument bàsic de la política regional comunitària. L'objectiu del Fons Re

gional és contribuir a la correcció dels principals desequilibris regionals de la Comunitat, mitjan

çant una participació en el desenvolupament i ajust estructural de les regions endarrerides i en 

la reconversió de les regions industrial en declivi. El Fons cofinança, en primer lloc, les inversions 

en infrastructures de caracter econòmic (carreteres, transports, telecomunicacions, energia, obres 

hidràuliques, etc.) Més del 80 % dels seus recursos es destinen a aquestes intervencions. l en se

gon lloc, el FEDER cofinança les inversions directament productives de la indústria i els serveis 

que comportin creació o manteniment de l'ocupació. 

Els recursos del FEDER es distribueixen entre els Estats a través d'un sistema de bandes, 

expressades en percentatge respecte al total de recursos del Fons, amb un límit inferior i supe

rior. 7 La superació del limit mínim depèn de l'adequació de les propostes presentades als objec

tius del Fons i de l'actuació conjunta amb la Comunitat a través de programes. El FEDER compta 

en l'actualitat amb el major volum de recursos pressupostaris dels Fons Estructurals, així l'any 1987 

disposa de més de 3.300 milions d'ECUS. 

El Fons Social Europeu (FSE) té com a principal objectiu la millora del nivell de vida dels 

treballadors del mercat comú, i la missió de promoure a l'interior de la Comunitat les facilitats d'ocu

pació i la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors. Les actuacions del FSE fan referèn

cia a ajuts a la formació i ajuts a la contractació, prioritzant, en primer lloc, les intervencions sobre 

el col·lectiu de joves -menors de 25 anys- als quals es destinen com a mínim el 75 % dels recur

sos, i, en segon lloc, la concentració geogràfica dels recursos: un 44,5 % d'ajuts es destinen a 

les anomenades regions superprioritàries.8 Els recursos de què disposa el FSE per a l'any 1987 són

d'uns 2.600 millions d'ECUS. 

Cada any, el FSE estableix unes orientacions generals amb l'objecte d'anar adaptant el fun

cionament del Fons Social a les noves circumstàncies sòcia-econòmiques de la Comunitat, i a les 

prioritats que s'estableixen en el mercat de treball per part dels diferents Estats. 

A nivell reglamentari o normatiu, en el FSE no existeix cap mena de quota o banda que 

garanteixi als Estats la recepció d'un mínim de recursos. És la qualitat tècnica dels projectes i l'em

marcament en les orientacions i directrius del Fons Social que determinen majors o menors parti

cipacions en els recursos. 

El tercer dels Fons Estructurals és el FEOGA-0. La secció orientació del FEOGA representa 

la part estructural de la Política Agrícola Comuna (PAC) i té com a principals objectius millorar 

les explotacions agrícoles, les infrastructures rurals i les condicions de comercialització i transfor

mació dels productores agrícoles i pesquers. 

P3b-5 



La secció orientació cobreix un gran nombre d'accions difícilment susceptibles de ser agru

pades en una classificació, però en tots els casos les intervencions dels FEOGA-0 comporten sub
vencions, que varien substancialment segons els tipus d'acció. Així, en les accions directes, els 

beneficiaris dels ajuts comunitaris són les empreses agroalimentàries, mentre que en la resta 

-accions indirectes- els ajuts els realitzen els Estats, i la CEE els reemborsa part de les seves

despeses.

L'ajuda financera del FEOGA-0 té uns màxims de participació en funció del tipus d'acció 

i de les regions comunitàries on se situï la inversió. L'any 1987 el FEOGA-0 té un pressupost d'uns 

1.000 milions d'ECUS. 

De l'anàlisi del funcionament dels Fons Estructurals creiem que es desprenen un conjunt 

de limitacions, totes elles estretament relacionades, que de manera molt sintètica serien les següents: 

1. La poca «comunitarització» de les actuacions. L'aplicació dels reglaments i altres dispo

sicions que regulen els FFEE respon poc als criteris i objectius comunitaris que haurien de presidir 

les intervencions, i es preocupa més de determinar les condicions formals per tal de gaudir dels 

beneficis dels FFEE. No s'ha d'oblidar que són els Estats que presenten les propostes d'interven

ció d'acord amb les seves prioritats a nivell estatal i que duen a terme l'execució dels projectes 

confinanç:ats, mentre que la Comissió de les CCEE realitza simplement un control a posteriori de 

l'execució dels projectes aprovats i transfereix els recursos a les autoritats públiques nacionals. 

2. Els FFEE sovint es converteixen en mecanismes de transferència financera entre la Co

munitat i els Estats Membres. És a dir, en mecanismes financers compensadors de les aportacions 

realitzades pels Estats. 

Això queda palès, per exemple, en el fet que tots els Estats poden rebre ajuts provinents 

dels FFEE. La concentració geogràfica i la selectivitat territorial, que pot suposar l'exclusió d'al

guns Estats en la recepció dels ajuts, esdevé una necessitat en el funcionament d'aquests instru

ments financers comunitaris, si veritablement es vol que actuïn com a instruments de reequilibri. 

3. Una descoordinació en les seves intervencions. La descoordinació és conseqüència de

la independència amb què actuen, i del desconeixement que es té de les intervencions dels altres 

Fons i en general de la resta d'instruments financers (Banc Europeu d'Inversions, Nou Instrument 

Comunitari, etc.). Aquesta circumstància incideix d'una manera directa en la pèrdua d'eficàcia. 

A més d'aquesta descoordinació que afecta les actuacions comunitàries, poden derivar-se 

actuacions contradictòries com per exemple els ajuts concedits per la secció garantia del FEOGA 

que se situen principalment en regions i zones amb uns nivells de desenvolupament relativament 

elevats, i les intervencions del FEDER que precisament tracten de prioritzar les actuacions en re

gions de menor nivell relatiu de desenvolupament.9

L'actuació mitjançant programes que comportin una actuació plurianual, amb participació 

de diferents Fons i instruments financers comunitaris, contribuirà a eliminar, o si més no a dismi

nir, aquesta limitació. 

B. Aplicació a Catalunya dels Fons Estructurals

1. FEOGA-0

L'any 1986, Catalunya ha rebut ajuts del FEOGA-0 que han suposat uns 2.100 milions de 

pessetes, amb una inversió generada d'uns 10.500 milions de pesetes. El volum més important 

d'ajudes ha vingut de les anomenades accions directes -més de 1.800 milions de pessetes- i 

han tingut com a beneficiaris les empreses agroalimentàries i les dedicades a la aqüicultura. La 

manca d'un desenvolupament normatiu de moltes de les actuacions contemplades pel FEOGA-0 

ha impedit per part d'Espanya una utilització més important del Fons en aquest primer període. 

2. FSE

Tot el territori de Catalunya ha estat declarat zona prioritària, que és una categoria intermè

dia entre regions superprioritàries i regions sense prioritat. La declaració de regió prioritària no ga

ranteix un flux de recursos, com en el cas de les regions superprioritàries, i el Fons és més rigorós 

en el tipus d'actuacions que cofinanç:a. 

Els ajuts provinents del FS E a Catalunya s'han destinat majoritàriament a la formació, men

tre que els ajuts a la contractació han tingut un volum molt més reduït. Aquesta situació, de prio-

P3b-6 

) 



ritzar els ajuts a les accions de formació sobre les de contractació, s'ha anat reforçant pel FSE 

) 
en els darrers exercicis, principalment en les regions sense prioritat i en les prioritàries. 

El volum d'ajuts del Fons a Catalunya l'any 1986 fou de prop de 7.000 milions de pessetes, 
i l'any 1987 d'uns 10.000 milions de pessetes. Respecte al total espanyol, la participació de Cata-
lunya ha estat del 14,3 % l'any 1986 i del 15,3 % l'any 1987. 

3. FEDER
El major grau de desenvolupament relatiu de Catalunya en relació amb la mitjana d'Espan

ya tendia a excloure Catalunya de comptar amb zones d'intervenció del Fons Regional, donat el 
mètode i nivell territorial de càlcul emprat per la Comissió en aquesta delimitació. El Programa 
de Desenvolupament Regional de Catalunya (POR) palesava, però, l'existència de forts desequili
bris territorials que reclamaven l'atenció de la política regional de la Comunitat. 10 

la proposta del POR incloïa tres tipus de zones: les zones de regressió industrial on es con
centren els problemes de desocupació i pèrdua d'activitat econòmica; les zones deprimides de l'in
terior, marginades i amb limitades possibilitats de creixement, i les zones de muntanya, amb pro
blemes similars a les deprimides i amb l'especifitat de ser frontereres.11 

Aquesta tipologia respon a les prioritats establertes per la Comunitat en la seva política re
gional. 

Malgrat que la decisió final sobre zones assistides12 ha reduït substancialment la proposta 
) (a causa del mètode de selecció de zones aplicat per la Comissió), Catalunya podrà accedir, ni 

que sigui a través d'una part reduïda del seu territori, als ajuts de la Política Regional de la CEE. 
Actualment, el volum d'ajuda del FEDER que podran rebre les Comunitats Autònomes 

(CCAA) per finançar projectes de la seva competència, s'ha establert en una quantitat màxima 
equivalent al 30 % del seu respectiu Fons de Compensació lnterterritorial (FC(). Per a Catalunya, 
això podria significar un finançament addicional del FEDER en projectes d'inversió de l' Adminis
tració Autonòmica d'uns 4.400 milions per a 1988, any d'inici de la participació del Fons Regional 
a la nostra Comunitat Autònoma.13 

A aquesta xifra s'hi hauria de sumar l'increment d'inversió degut al FEDER de projectes 
de l'Administració central i de les empreses públiques depenents de la mateixa administració rea
litzats en la zona assistida. En aquest moment es desconeix si es recorrerà o no al FEDER per a 
aquest tipus de projectes. 

L'existència de zones assistides permetrà accedir a més als Programes Comunitaris impul
sats a través del FEDER; el programa STAR adreçat a les telecomunicacions, i el VALOREN per 
fomentar el potencial energètic endogen. 

4. LA REFORMA DELS FONS ESTRUCTURALS

D'acord amb l'article 130 D del Tractat (incorporat amb l'aprovació de l'Acta Única Euro
pea), la Comissió de les CCEE va rebre el mandat de presentar al Consell una proposta per intro
duir en l'estructura i en les normes de funcionament dels FFEE les modificacions necessàries per 
precisar i racionalitzar les seves funcions, per tal de contribuir a reforçar l'objectiu de la cohesió 
econòmica i social en el conjunt de la Comunitat i, en particular, reduir les disparitats entre les 
regions i fomentar el desenvolupament de les menys afavorides. 

La reforma dels FFEE continguda en la proposta presentada per la Comissió l'agost de 
198714 s'orienta a una major concentració funcional i geogràfica, al mateix temps que pretén in
crementar substancialment les seves dotacions i millorar els seus mecanismes d'aplicació. És des
tacable també el tractament conjunt i coordinat dels Fons Estructurals i els altres instruments fi
nancers comunitaris que hom proposa. 

És pertinent estudiar breument les principals línies de la reforma proposada per la Comissió 
i analitzar les implicacions que se'n deriven per a l'Estat espanyol i Catalunya en particular. 

La concentració de l'acció dels Fons té una doble vessant: d'una banda, la selecció de cinc 
objectius precisos; d'altra banda, la concentració geogràfica en l'aplicació dels Fons. 

L'objectiu número 1 consisteix en el «foment del desenvolupament i reajust estructural de 
les regions menys desenvolupades». Per a la consecució d'aquest objectiu intervindran el FEDER, 
el FSE i el FEOGA-Orientació. 

Aquesta actuació dels Fons Estructurals es concentrarà en les regions menys desenvolupa
des de la Comunitat. En concret, en aquelles que no superin el 75 % del PIB p.c. mitjà comunitari. 
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D'acord amb les darreres dades publicades per la Comissió, aquesta mesura afectaria 27 
regions comunitàries, d'entre les quals 7 pertanyen a l'Estat espanyol (Extremadura, Andalusia, 
Castella la Manxa, Galícia, Castella-Lleó, Múrcia i Canàries). La Comunitat Autònoma Valenciana ) 
es troba just en el límit. L'aplicació de l'objectiu núm. 1 abastaria aproximadament el 20 % de 
la població comunitària. 15 

La Comissió, d'altra banda, proposa una forta concentració de recursos en favor d'aques
tes regions menys desenvolupades: el FEDER dedicarà fins a un 80 % dels seus crèdits a l'acom
pliment d'aquest objectiu. 

L'objectiu número 2 pretén «reconvertir les regions, conques d'ocupació i nuclis urbans greu
ment afectats per la crisi industrial i facilitar la reestructuració dels sectors industrials en declivi». 
Sobre el FEDER i el FSE recau la responsabilitat de l'acompliment d'aquest objectiu. 

Per a la selecció de les zones (ja no regions) d'actuació, s'atendrà a criteris sòcio-econòmics 
objectius que mesurin els problemes industrials i l'evolució de la desocupació. Aquesta llista, que 
elaborarà la Comissió, tindrà un caràcter menys permanent que la relativa a l'objectiu núm. 1 i 
serà revisada en funció de l'evolució de les possibles zones. La Comissió també pretén concentrar 
selectivament les actuacions adreçades a les zones industrials en declivi, de manera que la pobla
ció beneficiada no excedeixi del 12-15 % de la població comunitària. 

Els objectius 3 i 4 fan referència, respectivament, a «combatre l'atur de llarga durada» i 
«facilitar la integració professional dels joves» i afecten en la seva instrumentació el FSE. La Co
munitat finançarà en aquests casos els plans nacionals coherents amb els objectius prioritaris de 
la Comunitat, definits en la pròpia reforma dels Fons Estructurals (la qual cosa sembla assenyalar ) 
una certa prioritat territorial} i en les orientacions que emanin de les autoritats comunitàries. 

Finalment, el cinquè objectiu pretén «accelerar l'adaptació de les estructures agràries i fo
mentar el desenvolupament de les zones rurals», i afecta, a més del FEOGA-orientació, el FSE 
i el FEDER. 

La resta d'instruments financers, i en particular el BEI (Banc Europeu d'Inversions), partici
pen també en la consecució d'aquests objectius d'acord amb les funcions que els són pròpies. 

La Comissió proposa també un increment substancial en les dotacions del Fons Estructu
ral, de manera que els seus recursos es dupliquin entre 1987 i 1992, passant de 7.000 a 14.000 
milions d'ECUS. 

La concentració geogràfica, la selectivitat en els objectius i l'aplicació d'un major volum 
de recursos pretenen dotar de major eficàcia l'actuació comunitària en les zones problema, de ma
nera que s'assoleixi la massa crítica necessària per capgirar la situació a través d'una aportació 
substancial a la formació bruta de capital (FBC) de la regió o àrea considerada. En concret, per 
a les regions menys desenvolupades es preveu una transferència de recursos equivalent aproxi
madament al 2 % del seu actual PIB o al 10 % de la seva FBC. 

Aquests criteris de selecció permetran superar un dels aspectes més criticats de l'aplicació 
actual de la política de reequilibri regional per part de la Comunitat: la prevalència de Ja situació 
relativa de cada regió en relació amb la mitjana del seu Estat per ser seleccionada com a zona 
d'ajuda, en contraposició a la situació regional relativa comparada amb el conjunt de les regions 
comunitàries. 

Aquesta interpretació ha conduït que regions riques (respecte a la mitjana comunitària), 
pertanyents als Estats més desenvolupats dels dotze, es veiessin ajudades, mentre que d'altres 
regions substancialment menys desenvolupades que les primeres, pertanyents a Estats meridio
nals de la CEE, han vist exclosa o disminuïda la seva participació en els ajuts regionals comunitaris. 

Malgrat tot, encara que aquest nou criteri de selecció avança en una consideració a nivell 
comunitari dels desequilibris regionals, pot marginar moltes situacions de subdesenvolupament 
relatiu que es produeixen a nivell intrarregional. 

Entre l'actuació derivada del segon objectiu, que davalla a zones, àrees urbanes i conques 
d'ocupació en situació industrial compromesa, i el nivell li de la NUTS (regió), existeixen nombro
ses zones, províncies, departaments, comarques, etc., que travessen situacions d'endarreriment 
i que resten totalment desateses en la política de desenvolupament instrumentada per la CEE. És 
a dir, espais intrarregionals que no poden ser qualificats d'industrials en declivi i que tampoc no 
poden ser atesos com a zones menys desenvolupades perquè pertanyen a regions no incloses en
tre les 27 abans esmentades. 

La situació de Catalunya en relació amb les polítiques estructurals de la Comunitat variarà 
substancialment en el pas des de la situació actual a la proposada per la reforma. 
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Catalunya resultarà exclosa del primer objectiu en superar àmpliament el seu PIB p.c. en 

PPA aquest 75 % en què la Comissió situa la frontera de l'endarreriment relatiu. No obstant això, 

donades les característiques ocupacionals i de distribució sectorial, sembla probable que algunes 
zones de Catalunya quedin incloses en les polítiques adreçades a les àrees industrials en declivi 

o que pugui participar en els programes relatius a la integració professional i a l'atur de llarga dura

da i, també, en els d'adaptació d'estructures agràries i desenvolupament de zones rurals.

5. CONSIDERACIONS FINALS

1. Hem vist al llarg del treball con la reforma plantejada dels Fons Estructurals -de cara

a l'assoliment d'una major cohesió econòmica i social- comportarà l'increment dels seus recur
sos i, a !'ensems, una major concentració geogràfica en la seva distribució que beneficiarà els Es

tats meridionals d'Europa i, en concret, l'Estat espanyol, globalment, i algunes de les seves re

gions en particular. 

Aquesta major concentració afecta en especial l'objectiu núm. 1, de foment del desenvolu
pament de les regions endarrerides. Un 80 % dels recursos FEDER es destinaran a satisfer aquest 

objectiu i s'adreçaran a un nombre reduït de regions europees: en principi, les que no superen 
el 75 % del PIB p.c. comunitari (en termes de PPA). D'acord amb les actuals previsions pressu

postàries per a 1992, al voltant de 4.800 milions d'ECU (uns 670.000 milions de pessetes al canvi 

actual) es destinarien a reforçar actuacions inversores en aquests territoris. 

En el cas espanyol, set Comunitats Autònomes es veurien afavorides, que representen un 

30 % de la població inclosa en les 27 regions europees afecteades per l'objectiu núm. 1. Si, en 

una hipòtesi simplificadora, distribuíssim els recursos en funció de la població, això podria signifi

car uns 200.000 milions de pessetes anuals per cofinançar inversions en aquestes Comunitats Autò

nomes. 

La magnitud d'aquestes xifres condueix a una reflexió sobre el finançament de la inversió 

pública a Espanya i sobre el paper de les CC.AA. en aquest àmbit. 

a) La participació de les CCAA en el confinançament de projectes d'inversió amb el FE
DER, ha estat garantit pel darrer acord sobre finançament autonòmic de novembre de 1986. Es 

pot discutir si la fórmula d'aquesta participació ha estat o no la més encertada, o si el volum de 

participació és o no satisfactori, però el que és indiscutible és que la participació de les CC.AA. 

en el cofinançament dels projectes d'inversió ha d'existir, donat l'actual volum de competències 

sobre les matèries que fan referència al FEDER de què disposen les Administracions Autonòmiques. 

b) lndependenment de l'administració responsable en el cofinançament de les actuacions

comunitàries, determinades CCAA -només 7, segons la proposta de la Comissió- tindran 

garantida16 la recepció d'una gran quantitat de recursos addicionals -uns 200.000 milions de pes

setes per any- la qual cosa vol dir uns 400.000 milions de pessetes anuals en projectes d'inver
sions en aquestes CCAA. 

c) En l'actualitat, el finançament de les inversions per part de les CCAA 17 té el seu origen
principal en els recursos del Fons de Compensació lnterterritorial (FCI), ja que la possibilitat que 

les CCAA tenen de generar uns ingressos per aquesta finalitat és molt limitada. El repartiment 

d'aquests recursos entre totes les CCAA es realitza d'acord amb una fórmula polinòmica que dóna 

uns resultats fortament redistributius. 
La incorporació del finançament del FEDER i les expectatives generades de cara el futur 

exigeixen un profund replantejament dels esquemes actualment vigents en el finançament de la 

inversió. 

Entenem que cal desvincular el finançament de la inversió en serveis de les pròpies CCAA, 

del marc excessivament redistributiu del FCI. Els recursos per finançar inversions es distribuirien, 

en primer lloc, d'acord amb el nivell de competències exercides per les CC.AA., independentment 

del seu grau relatiu de desenvolupament, per tal de garantir la correcta prestació de serveis públics. 
En segon lloc, és obvi que han d'existir recursos per finançar inversions amb un clar com

ponent redistributiu. Així, s'hauria de crear un fons de desenvolupament pel conjunt de l'Estat 

que acomplís aquesta finalitat en els territoris on actúes -no necessàriament tot el territori de 

l'Estat- i que incorporés la funció redistributiva de l'actual FCI utilitzant també recursos que, amb 

objectius similars, provindran del FEDER. 

2. Un segon ordre de consideracions cal referir-lo a les repercussions que, a nivell interre

gional, tindrà el nou enfocament d'aplicació de les polítiques estructurals. És a dir, com queden 
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the Evolution of the Economic System of 
the European Community». Abril 1987. In
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Fons Estructurals s'inspiren en aquest in· 

forme. 

5. Nomenclatura de les Unitats Terri

torials, utilitzada per l'EUAOSTAT. 

6. Les regions frontereres internes de 

la Comunitat reben una certa priorització 

adreçada a la coordinació i la cooperació 

entre les regions i els ES1ats interessats, per 

tal d'afavorir la convergència i la cohesió 

a l'interior de la Comunitat. No obstant 

això, la situació fronterera no pot ser in· 

vacada més que com a argument comple· 

mentari de caràcter qualitatiu predominant 
els altres criteris generals que les qualifi· 

quen de zona problema. Les regions fran

ceses frontereres amb Espanya han estat 
tradicionalment considerades com a zones 

d'ajuda. 

7. Bèlgica (0,61 a 0,82); Dinamarca 

(0,34 a 0,46); RFA (2,55 a 3,40); Grècia 

(8,36 a 10,641; Espanya (17,97 a 23,93); 

França (7,48 a 9,96); Irlanda (3,82 a 4,611; 
Itàlia (21,62 a 28,79); Luxemburg (0,04 a 

0,06); Holanda (0,68 a 0,91 ); Portugal 
(10,66 a 14,201 i Regne Unit (14,50 a 

19,31). 

contemplades les situacions de desequilibri territorial en el si de les regions europees i com pot 

afectar això la nostra Comunitat Autònoma. 

En termes generals, Espanya, en funció del seu grau de desenvolupament relatiu, reforçarà 

la seva posició com a Estat receptor de recursos de les polítiques comunitàries. 

Ara bè, el tractament que de la reforma dóna a l'objectiu núm. 1 «fomentar el desenvolupa

ment i el reajust estructural de les regions menys desenvolupades» pot marginar algunes zones 

del territori espanyol que presenten clarament símptomes de endarreriment estructural. 

L'adopció del nivell !l de la NUTS com a unitat territorial de referència no permet contem

plar situacions de desequilibri que es presenten de manera acusada en la pràctica totalitat de les 

regions espanyoles i també a Catalunya. Pensem, per exemple, en el cas de la província de Terol 

a l'Aragó, o en les comarques deprimides de l'interior de Catalunya. Aquest tipus de territoris no 

estan contemplats en cap moment en els objectius i actuacions proposades per la reforma. 

Implícita en la voluntat del legislador comunitari es troba la consideració que les regions 

relativament desenvolupades poden generar els seus propis mecanismes interns de resdistribució. 

En el cas de Catalunya, però, l'existència de profunds desequilibris territorials i les fortes econo

mies d'aglomeració dificulten aquest reequilibri. 

D'altra banda, el sistema de distribució de la inversió pública a Espanya, com s'ha comen

tat en el punt anterior, en tant no es modifiqui, dificulta per a la nostra Comunitat Autònoma pro

moure, amb els suficientes recursos, polítiques internes reequilibradores. 

Totes les CC.AA. espanyoles en termes de renda p.c., taxa d'atur indicador sintètic, se 

situen com a regions desafavorides respecte a la mitjana de la CEE. L'adopció per part de la Co

missió de l'indicador PIB p.c. en paritats de poder adquisitiu (PPA) comporta una selecció exces

sivament rigorosa per a l'Estat espanyol. Sense entrar en qüestions metodològiques sobre la con

versió en PPA, considerem que el PJB p.c. presenta importants limitaciones com a indicador que 

permeti comparacions interregionals. Per aquest motiu, la Comissió utilitzava l'indicador sintètic, 

com l'estimador més aproximat de la intensitat dels problemes regionals. En aquest sentit, l'indi

cador sintètic permetria reflectir més acuradament la situació relativa de les regions espanyoles 

respecte a les comunitàries. 

Per a un Estat com l'espanyol, on totes les seves regions se situen per sota dels nivells co

munitaris i que afronta, a més, les dificultats del procés d'integració a la CEE com a membre re

centment incorporat, seria convenient aplicar les ajudes previstes per a territoris menys desenvo

lupats a un nivell inferior al de la Comunitat Autònoma. Això seria, a més, coherent amb les línies 

de pensament que informen la política regional de les institucions europees. 

La introducció de l'actuació per programes, ni que fos molt selectivament, en l'objectiu núm. 

1, permetria una major flexibilitat a la Comunitat per afrontar els problemes territorials relacionats 

amb l'endarreriment estructural d'algunes zones menors que la regió. 

3. Els Fons Estructurals no actuen independentment dels Estats Membres, sinó que les se

ves intervencions s'inscriuen dins el marc de les actuacions realitzades per les Administracions 

públiques nacionals. En general, són els Estats que plantegen a la Comissió les propostes d'actua

ció i hi participen activament -a nivell d'elaboració, de finançament, d'execució, etc. 

Aquest fet i el marc que es deriva de les reformes proposades per a les polítiques estructu

rals comunitàries que hem analitzat hauran de suposar un canvi en els comportaments de les ad

ministracions públiques. 

Els diversos nivells d'administracions exerceixen competències en les matèries objecte de 

les polítiques estructurals comunitàries. Aquesta situació fa imprescindible una estreta coordina

ció entre les diferents administracions. 

Aquest fet ve reforçat per la tendència cada vegada més acusada d'actuar a través de pro

grames amb compromisos explícits que s'acosten a la figura del contracte-programa; és a dir, amb 

una distribució de responsabilitat pel que fa a l'elaboració del programa, als objectius a assolir, 

les actuacions a dur a terme, la participació financera i el control de l'execució. 

Això implica canvis o noves actituds dins les mateixes administracions i en les relacions 

entre elles en termes de programació, coordinació, cooperació, corresponsabilització, etc. 

4. Com hem vist al llarg d'aquest treball, la situació de Catalunya en relació als ajuts estruc

turals comunitaris es troba certament condicionada. A diferència d'altres CCAA espanyoles, Ca

talunya, d'acord amb les línies de reforma dels fons estructurals, en cas de prosperar la proposta 
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de reforma no tindrà garantit un flux continuat i important de recursos comunitaris. 

Davant aquest marc restrictiu, l'aplicació a Catalunya de les polítiques estructurals haurà 

de tenir un caràcter estratègic en un doble sentit: 

D'una banda, Catalunya haurà de competir amb els seus projectes i programes amb els 

de la resta de regions comunitàries. 

Això és particularment cert pel que fa a l'objectiu núm. 2 de «reconversió de regions, o 

zones afectades per la crisi industrial», però també és vàlid si s'aconseguís actuar en la línia del 

proposat en l'apartat 2 d'aquestes consideracions finals, referit a les zones menys desenvolupa

des. Caldrà, doncs, que els projectes i programes a aplicar a Catalunya sintonitzin acuradament 

amb els objectius i prioritats comunitàries. 

Però d'altra banda, com ja hem vist, donades les dificultats de generar internament políti

ques de reequilibri, caldrà que les intervencions dels Fons Estructurals adquireixin un caràcter es

tratègic en el sentit d'incorporar un factor multiplicador de la intervenció, de presentar efectes 

de demostració, d'incidir en zones o sectors amb potencial de desenvolupament o de representar 

accions dirigides a resoldre veritables colls d'ampolla per al desenvolupament. 

Barcelona, octubre 1987 
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L'objectiu de la ponència és de fer un balanç de la informació econòmica que existeix a 

l'actualitat, referida a Catalunya, analitzant la seva validesa i assenyalant-ne els dèficits principals. 

Es tindran en compte les necessitats internes del país i el repte que suposa l'entrada d'Espanya 

a Ja Comunitat Econòmica Europea, tant pels qui tenen a les seves mans la presa de decisions 

de la política econòmica, com pels qui són els veritables protagonistes de la vida econòmica, o 

sigui, els empresaris. 

La ponència es divideix en tres parts. La primera d'elles es refereix a la informació econòmi

ca i és on es comentaran les principals fonts d'informació existents, sense cap pretensió de fer-ho 

de manera exhaustiva, però sí escollint aquelles que són més útils als diversos agents que prenen 

part en l'activitat econòmica. A la segona part, es farà un comentari de Ja difusió que es dóna 

a la informació actualment existent i, finalment, a les conclusions, es farà un breu balanç de la 

situació actual i s'apuntaran alguns suggeriments perquè, a curt o mig termini, es pugui ampliar 

el coneixement que es té de l'activitat econòmica catalana i millorar, d'aquesta manera, l'actuació 

dels diferents agents que hi prenen part. 

1. INFORMACIÓ ECONÒMICA

De tothom és coneguda la gran importància que té per a un país conèixer quina és la seva 

situació econòmica. Això requereix una bona informació, que permeti, als diferents agents que 

prenen part en l'activitat econòmica, tenir els elements necessaris per poder saber, en qualsevol 

moment, quina és la marxa de l'economia, com evolucionen els diferents factors que hi prenen 

part, i també saber quina és la situació de determinats grups socials o territorials. 

Per als empresaris, és important estar suficientment informats de l'evolució del seu entorn 

més proper, per tal de conèixer el mercat de cara al llançament d'un nou producte, de les possibili

tats de fer una nova inversió, de quin és el lloc més adequat per instal·lar Ja seva empresa, etc. 

Però, per prendre les decisions que afecten directament la seva empresa, els cal conèixer quina 

és Ja situació econòmica, no tan sols del seu propi país sinó també la d'altres països i sectors de

terminats, com poden ser els mercats de futur i de primeres matèries, preus del petroli, mercats 

de divises, etc. 

Per part de l'Administració i de les institucions que tenen el poder de planificar i dictar me

sures de política econòmica, els és imprescindible de tenir un bon coneixement de la situació ac

tual de l'economia a nivell estructural i conjuntural, a fi i efecte que les mesures que adoptin en 

cada moment siguin les més convenients. 

En aquesta ponència només es farà referència a la informació econòmica disponible sobre 

Catalunya. De primer, s'analitzaran les principals estadístiques de les quals es disposa i, posterior

ment, es comentaran les bases de dades i centres de documentació que contenen dades sobre 

Catalunya. 

1.1. Estadístiques econòmiques 

Hi ha dos fets que permetran, en un futur pròxim, millorar l'estadística a nivell regional, 

un d'ells és la creació de l'Estat de les Autonomies i, l'altre, és l'entrada d'Espanya al Mercat Comú 

Europeu (CEE). 

Amb la creació de l'Estat de les Autonomies i la posterior aparició del Fons de Compensa

ció Territorial (FCT), l'INE ha estat obligat a portar a terme un pla de la regionalització de les esta

dístiques espanyoles, que es recull al «Plan Estadística a realizar para cumplir las exigèncias de 

la LOFCA». Aquest pla no s'ha realitzat en Ja mesura que estava previst, únicament s'ha acom

plert en el cas de l'Enquesta Industrial i, des de fa uns anys, l'lnstituto Nacional de Estadística 

(INE) publica els Indicadores Económicos Regionales que és un primer intent de fer una comptabi

litat a nivell de comunitats autònomes i que s'apropa a la comptabilitat regional que exigeix l'Ofici

na Estadística de les comunitats (EUROSTAT). 

Com a resultat de la integració d'Espanya a la CEE, l'INE s'ha de coordinar amb J'EUROS

TAT, pel que fa a aplicar per a Espanya el sistema de comptes nacional (SEC-nacional) i també 

el regional (SEC-regional). Aquest últim no és més que una regionalització (a nivell li de la CEE, 

que correspon a les comunitats autònomes espanyoles) de la comptabilitat nacional, o sigui que 

desagreguen per a les diferents regions els mateixos indicadors que s'utilitzen en el SEC-nacional. 

I Actualment, en el SEC-regional es donen els resultats per a disset sectors productius, ba-

sats en la classificació de la NACE-CLIO RR 17 i, per a cadascuna d'aquestes branques, s'obté 
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el VAB, la renumeració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació, els impostos lligats a la produc

ció, les subvencions d'explotació, la formació bruta de capital fix i l'ocupació. 

Dins aquest apartat, i passant ja a comentar la situació actual, cal dir que no es pretén de 

fer una relació exhaustiva de totes les fonts estadístiques existents sobre Catalunya, sinó que no

més s'ha tingut en compte aquelles que són més útils pels diversos agents que participen en la 

vida econòmica, com són les diferents administracions, els empresaris, les organitzacions patro

nals i sindicals i els analistes de l'economia, per tenir millor coneixement d'allò que està passant 

i passarà en el món econòmic. 

L'estadística econòmica s'ha agrupat en disset grans apartats i, en cada un d'ells, es fa 

un breu comentari de les dades més importants de les quals es disposa, de la seva validesa i dels 

buits més importants que existeixen a cada un d'ells. Cal assenyalar que, en aquests disset apar

tats, no s'han inclòs temes tan importants con són la sanitat, la cultura o l'educació perquè no 

estan lligats directament a l'evolució de l'activitat econòmica. 

També s'ha de tenir en compte que alguns apartats estan relacionats entre si, ja que, per 

exemple, algunes de les estadístiques que s'inclouen a l'apartat del mercat laboral fan referència 

als diferents sectors industrials, però també al sector del comerç o serveis. 

A l'annex adjunt es donen per a cadascun d'aquests apartats les estadístiques més útils, 

explicant-ne breument el contingut, la periodicitat d'elaboració i de publicació, data des de la qual 

es disposa, desagregació territorial, data de l'última dada que es tenia el 15 d'octubre de 1987, 

organisme que l'elabora i, finalment, publicació on surt amb menys retard. 

1.1.1. Magnituds macroeconòmiques 

Un dels buits més grans que té la informació econòmica catalana és de no disposar de cap 

estadística que li permeti de fer un seguiment global de la marxa de la seva activitat econòmica, 

ja no tan sols any a any, sinó que tampoc no es disposa d'estadístiques actualitzades que perme

tin de conèixer l'estructura dels diferents agents econòmics que hi prenen part. Saber quina és 

l'estructura econòmica d'un país i quina és la seva evolució no és únicament important per als 

qui tenen la possibilitat de prendre part en les decisions de les diferents polítiques econòmiques 

i de planificació sinó perquè també ajuda els empresaris a programar la seva pròpia activitat actual 

i futura. 

No es disposa d'una comptabilitat regional, ni tan sols d'un quadre macroeconòmic o d'una 

estimació del PIB actualitzada. Ara bé, l'INE ha fet darrerament, per a l'any 1982, una aproximació 

del que podria ser la comptabilitat regional per a les diferents comunitats autònomes i el Banco 

de Bilbao continua fent la Renta Nacional y su Distribución Provincial, encara que la darrera publi

cada correspon a l'any 1983, o sigui, porta quatre anys de retard. D'altra banda, tant la COCIN 

de Barcelona, amb el Departament d'Economia i Finances, com el Centre d'Estudis de Planificació 

(CEP) pel seu cantó, van fer una estimació del PIB, si bé aquests treballs no han tingut continuïtat. 

Per conèixer l'estructura econòmica d'un pais, és necessari disposar d'una sèrie d'instru

ments que ho permetin. Un d'ells és la Taula lmput-Output que, si bé per a alguns la seva utilitat 

és discutible, no deixa de ser un instrument vàlid per conèixer quina és l'estructura econòmica 

d'un país, alhora que serveix per enriquir i sistematitzar la informació estadística que en fer-la ge

nera i, a més a més, serveix de base per a l'elaboració de la comptabilitat regional. La COCIN de 

Barcelona va elaborar una Taula lnput-Output referida a l'any 1967 i, alguns anys després, la CEP 

va fer, utilitzant mètodes indirectes, una estimació de la Taula referida a l'any 1975. 

L'INE, per a l'any 1981, va elaborar una nova Encuesta de Presupuestos Familiares que és 

un dels altres instruments que millora el coneixement de la realitat econòmica. Aquesta enquesta, 

generalment, es fa quan s'ha de variar la base de l' lndice de Precios de Consumo, que és elaborat 

pel mateix !NE. En aquesta ocasió, els responsables de la seva realització van anunciar que farien 

una Encuesta Continua de Presupuestos Familiares de la qual, si bé l'última correspon al segon 

trimestre de 1987, no se n'ha publicat cap. 

El motiu de la manca d'aquest tipus d'informació no és tant la manca d'estadístiques de 

base que permetin de fer-les, sinó que les entitats, que haurien de ser les encarregades de cobrir 

aquest buit, no ho fan. L'elaboració d'un quadre macroeconòmic, que seria la feina més costosa, 

podria ser un primer pas. És més difícil pensar que es pugui realitzar una Taula lnput-Output per 

a Catalunya per l'elevat cost que té la seva confecció, però fer-la suposaria un gran pas endavant 

i posar les bases per aconseguir una millora de tot el sistema estadístic català. 

P4-4 

) 



, 

1.1.2. Sector públic 

La informació sobre el sector públic català de què es disposa es basa, fonamentalment, 

en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya i del seu control. Anualment es publiquen els Pres

supostos de la Generalitat de Catalunya, els quals inclouen la informació pròpia d'aquest tipus 

de documents. Ès, però, en el Projecte del Pressupost, que es publica al Diari Oficial de la Genera

litat (DOG), on s'especifica cadascuna de les inversions que es portaran a terme, la qual cosa per

met de territorialitzar i sectorialitzar Ja inversió, el personal de la Generalitat inclou l'Informe 

Econòmico-Financer. També anualment, i encara que no es publiqui, es té la liquidació dels pres

supostos i, amb una actualització diària, les inversions que es van fent, les quals, anualment i de 

forma agregada, es publiquen a l'Informe Econòmico-Financer. Mensualment, es disposa de la 

suficient informació per tal de fer un seguiment de les inversions que l'Estat Central realitza a Ca

talunya. 

Quant a la recuperació, es disposa, periòdicament, de la que porta a terme la Generalitat 

dels tributs que els han estat traspassats i, també, dels que recapta directament l'Estat Central. 

Amb tot l'anterior, es pot dir que es disposa de suficient informació per fer el seguiment 

de l'actuació de l'administració autonòmica i central a Catalunya, encara que s'hauria de fer un 

esforç per aconseguir sèries homogènies anuals dels conceptes del Pressupost, com també inten

tar de millorar la qualitat d'algunes d'aquestes dades i donar una major difusió de la liquidació del 

Pressupost de la Generalitat. Quant a les despeses de l'Estat a Catalunya, seria molt convenient 

d'avançar en la seva provincialització, de cara a poder arribar a fer la comptabilitat regional. 

Pel que fa referència a l'administració focal, la informació disponible no és tan bona. No

més es disposa dels pressupostos aprovats pels ajuntaments, però no pas de les liquidacions. El 

cas de les diputacions és similar. A la publicació de la Diputació de Barcelona i del Control d'Infor

mació i Documentació de Catalunya (CIDC), Xifres. Catalunya, es dóna la xifra total dels pressu

postos dels ajuntaments de la província de Barcelona, la seva agregació per totes les comarques 

i províncies, i també els de les diputacions, per grans conceptes. Seria molt convenient que es 

millorés aquesta informació per poder-fa tenir homogènia i actualitzada i, a part, per poder dispo

sar de les liquidacions dels corresponents pressupostos. 

1.1.3. Territori 

En aquest apartat no es comentaran fes dades que serien pròpies del territori, com són la 

geografia, la població, l'orografia, la climatologia, etc. Si bé són dades a tenir en compte, no són 

bàsiques a l'hora de fixar les polítiques de planejament, ni tampoc per a l'empresari en el moment 

de buscar emplaçament per a les seves empreses. Sí que té importància conèixer els plans d'orde

nació territorial, els plan de carreteres, ferrocarrils, ports, etc. De tots aquests temes, els organis

mes i institucions que els promouen tenen, i donen, prou informació perquè tothom pugui, en 

qualsevol moment, conèixer quina és la situació actual i quina serà Ja futura. 

Un altre tema important és saber quina és l'oferta de sòl industrial que hi ha a cada mo

ment. En aquest sentit, les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació (COCIN) de Cata

lunya van publicar l'any 1983 l'«Arxiu de Sòl Industrial», on estan inclosos tots els polígons indus

trials de Catalunya, malgrat que, des d'aquell any, no s'han revisat. Així mateix, la Corporació 

Metropolitana disposa d'informació de sòl industrial disponible dins la seva demarcació. La matei

xa Corporació ha creat uns Eixos de Promoció Industrial amb els quals té informació sobre les 

zones industrials existents i les seves característiques i, a més, posa en contacte i facilita les rela

cions entre els propietaris i els ajuntaments. 

Per la seva banda, el Departament d'Indústria i Energia té informació puntual de les Zones 

d'Urgent Reindustrialització (ZUR), amb dades sobre els municipis afectats, polígons, empreses, etc. 

L'Institut Català del Sòl, a més de tenir informació sobre aquest tema, ofereix sòl industrial 

fora de la ciutat de Barcelona. 

1.1.4. Població 

Les estadístiques de població de Catalunya es basen, fonamentalment, en el Cens de Po

blació que es fa cada deu anys -el darrer que s'ha fet ha estat el corresponent al 31 de març 

de 1981- i en el Padró Municipal que també es fa cada deu anys -l'últim de què es disposa és 

el de 31 de març de 1986-. El CIDC és l'encarregat de recollir aquesta informació, la qual cosa 

li permet de treure uns avanços dels resultats per Catalunya amb més puntualitat que els resultats 

definitius que publica l'INE. Aquestes estadístiques contenen fa informació pròpia dels Censos de 
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Població i dels Padrons Municipals que hom coneix. Per altra banda, el CIDC publica els resultats 

agregats per comarques i municipis, si bé sota comanda es poden obtenir a nivell de districte, 

en el cas dels municipis que en tenen, i per sectors censals. 

Cada any, per encàrrec de l'INE, els ajuntaments duen a terme una rectificació del Padró 

Municipal, tant per a la població de dret com per a la de fet. Per realitzar-la, es tenen en compte 

les altes i les baixes d'habitants que els han estat comunicades; per tant, aquestes dades són pu

rament orientatives ja que, habitualment, hi ha diferències importants entre les que figuren al Cens 

i al Padró. 

Mensualment, es disposa de les dades del moviment natural i del moviment migratori, tot 

i que aquesta informació s'obté amb molt retard i la seva fiabilitat és dubtosa. Des de fa un parell 

d'anys, el Departament de Sanitat s'ha fet càrrec de l'obtenció de les dades de defuncions i el 

CIDC de les de naixements, per la qual cosa, actualment, les dades del moviment natural tenen 

una fiabilitat més gran. D'altra banda, el moviment migratori l'elabora l'INE amb les dades que 

mensualment faciliten els ajuntaments i només hi figuren les altes i les baixes que els han estat 

comunicades. 

La utilització que es fa d'aquestes estadístiques és molt gran, ja que se'n dóna una àmplia 

difusió. Seria recomanable, però, que no es tingués únicament cura de la seva validesa, sinó tam

bé d'una sortida més puntual. 

1.1.5. Mercat laboral 

) 

L'lnstituto Nacional de Empleo (INEM), l'INE i el Departament del Treball són els principals l 
productors de les estadístiques laborals, tant per Espanya com per Catalunya. Amb la informació 

que elaboren, tant el Departament del Treball com la Dirección General de lnformatica y Estadísti-

ca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, l'Ajuntament de Barcelona, l'INEM i altres orga

nismes publiquen periòdicament dades sobre treball, atur, seguretat social, expedients de regula-

ció d'ocupació, conflictes laborals, etc., la qual cosa permet de tenir informació sobre quina és 

l'estructura del mercat de treball i la seva evolució d'una forma completa i ràpida. Així com hi ha 

apartats en els quals la informació disponible és molt deficient, en aquest es pot dir que és sufi-

cient i, a més a més, cal dir que se li dóna una àmplia difusió. 

Respecte a la valides d'aquestes estadístiques, es pot dir que l'Encuesta de población acti

va que elabora l'INE ha tingut, els darrers anys, algunes crítiques tot i que és un dels instruments 

que millor explica què està passant en el mercat de treball. Aquesta enquesta ha sofert dues modi

ficacions en els dos últims anys, una en el primer trimestre de l'any 1986 en la qual es van aplicar 

les estimacions de la població basades en el Cens de població de l'any 1981 -la sèrie homogènia 

dels principals conceptes per a Catalunya s'ha publicat en el número 138 del Boletín de Estadística 

y Coyuntura de les COCIN catalanes- i la segona, durant el segon trimestre del 1987, amb la 

finalitat d'adequar-la als criteris que l'EUROSTAT i l'OIT marquen per a aquest tipus d'enquesta. 

L'INE, però, encara no ha donat a conèixer la sèrie retrospectiva, ni pel conjunt nacional, ni per 

les comunitats autònomes. 

Per la seva banda, les estadístiques que elabora l'INEM i el Departament de Treball són 

tan fiables com permet la seva recollida, ja que majoritàriament provenen dels registres de les ofi

cines d'ocupació amb els problemes que això comporta. Aquests organismes les donen a conèi

xer amb poc retard, especialment les de l'atur registrat. 

Quant a les dades de la Seguretat Social, es publiquen anualment i amb molt retard per 

part de l'lnstituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). De tota manera, la COCIN de Barcelo

na dóna a conèixer, mensualment, els afiliats el Régimen General de la Seguridad Social per sec

tors econòmics, encara que les disposa a dos dígits de la CNAE. A més, anualment, elabora, a 

nivell municipal, comarcal i provincial, i a nivell de tres dígits de la CNAE, el nombre d'empreses 

i de treballadors assalariats, informació que es publica, de forma resumida, al Boletín de Estadísti

ca y Coyuntura. Aquesta informació estadística és poc coneguda, però dóna una idea de quina 

és l'evolució del treball per sectors i, amb algunes limitacions, la seva distribució geógràfica. 

Tot i que amb un xic de retard, també es disposa d'informació sobre els conflictes laborals 

com són els tancaments patronals, vagues, expedients de regulació d'ocupació, etc. 

Com a conseqüència de tot això, es pot afirmar que la informació de què es disposa sobre 

el mercat de treball és suficient i actualitzada i que permet a tothom de conèixer i de seguir molt 

de prop l'evolució del món laboral. 
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1.1.6. Preus, salaris i costos. 

) 
La informació que existeix sobe preus, salaris i costos per a Catalunya és totalment insufi

cient. Quant a preus, únicament es disposa de l'índex de preus de consum que, mensualment, 
elabora l'INE, i la mitjana de preus de materials per a la construcció, que publica també mensual-
ment la Federació d'entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC) per a les quatre 
províncies catalanes. 

L'INE, mensualment, realitza una enquesta de salaris, però no dóna un desglossament a 
nivell de comunitats autònomes, per la qual cosa l'única estadística sobre salaris és la que elabora 
el Departament de Treball sobre la negociació col·lectiva on, a més de donar informació sobre 
els propis convenis, dóna l'augment salarial que suposen per sectors. 

Respecte a costos, les COCIN de Catalunya fan, anualment, una Enquesta Sobre els Cos

tos de la Mà d'Obra, referida a Catalunya, on es donen els resultats per nou grans sectors indus
trials, incloent i no incloent el cost de la Seguretat Social. La FEC també analitza, a la seva en
questa mensual, els costos de la mà d'obra a la construcció. 

No és, d'altra banda, que el panorama per l'Estat espanyol sigui més encoratjador ja que 
únicament disposa de l'índex de preus de consum, l'enquesta de salaris, convenis col·lectius i l'es
tadística de preus industrials i alguns preus del sector metal·lúrgic. 

Seria doncs convenient, donada la gran importància que té per als diferents agents econò
mics, disposar, per a Catalunya, d'una estadística de salaris, tot i que no fos tan extensa com 
la del conjunt espanyol, que donés les dades bàsiques per poder fer un seguiment periòdic. Així 

' mateix, seria de gran utilitat per als empresaris tenir informació dels preus industrials, ja fos a tra
vés d'un índex de preus, ja fos a través d'una enquesta que donés la mitjana de preus, com la 
que havia fet fins fa uns anys la COCIN de Barcelona. 

1.1.7. Inversions. 
La COCIN de Barcelona, amb la col·laboració de la resta de Cambres catalanes, elabora 

anualment l'Enquesta d'Inversió i Innovació Tecnològica, Ja qual planteja una pregunta quantitati
va en què es demana a les empreses de la mostra la inversió realitzada en els dos darrers anys, 
i quatre preguntes qualitatives sobre les expectatives d'inversió i la seva finalitat. Els resultats es 
ponderen pel nombre de treballadors de cada empresa i s'agreguen per nous sectors industrials. 
Aquesta és l'única estimació que es fa de la inversió industrial de Catalunya. 

Per la seva banda, els Serveis Territorials d'Indústria de cada província recullen les inscrip
cions definitives de noves indústries i ampliacions on figuren totes les empreses que s'han posat 
en marxa al llarg de l'any, o aquelles que han dut a terme una ampliació que ha suposat un canvi 
de la potència instal·lada. De tota la informació que figura a l'expedient, solament es dóna a co
nèixer, per a cada empresa, el nom, adreça, municipi de l'establiment, el nombre de treballadors, 
la potència instal·lada i la inversió realitzada per la nova empresa o la que ha suposat l'ampliació. 
S'ha de fer un aclariment sobre la validesa d'aquestes dades, ja que la posada en marxa d'una 
empresa, o l'ampliació, poden haver estat fetes en diversos anys; en conseqüència, no es pot dir 
que sigui una inversió feta en un any determinat. Allò realment important és que el nombre d'em
preses i el de nous llocs de treball permeten analitzar la dinàmica dels diferents sectors pels diver
sos municipis i comarques. 

Malauradament, i donat el gran nombre d'empreses que inclou aquest fitxer, el Ministerio 
de Industria i Energía, que és l'únic que dóna a conèixer aquesta informació individualitzadament, 
només publica aquelles que tenen una inversió superior als deu milions de pessetes i, a més, amb 
un retard considerable. La COCIN de Barcelona disposa, des del 1967, per a aquelles superiors 
al milió de pessetes, d'aquesta informació individualitzada i agregada per sectors, municipis i co
marques, però aquesta sèrie queda aturada l'any 1984 per causa de problemes de mecanització 
del Departament del MIE que les elabora. També resta aturada, en aquest mateix any, l'estadística 
que inclou totes les inscripcions, malgrat que només estan desglossades per províncies i munici
pis. El Departament d'Indústria i Energia publica, des del quart trimestre del 1986, les inscripcions 
que han suposat una inversió superior als cinquanta milions de pessetes, agregades per sectors 
i comarques. 

Seria d'una gran utilitat poder disposar d'aquesta informació en la seva totalitat, o sigui, 
totes les inscripcions individualitzades i amb una periodicitat inferior a l'any, a causa que la seva 
utilitat és molt gran, no únicament perquè pot donar una idea aproximada de com va la inversió 
i la creació de nous llocs de treball, sinó perquè també acostuma a ser molt útil per al planejament 
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del sòl industrial i per a les pròpies empreses de cara a oferir els seus productes i serveis. És de 

preveure que una vegada que el Ministerio de Industria y Energía hagi resolt els seus problemes 

informàtics, i hagi posat en marxa el seu projecte de descentralització de la perforació d'aquest 

registre, aquestes estadístiques es puguin tenir millorades i actualitzades. 

Les COCIN de Catalunya inclouen, en els diversos capítols de la Memòria Econòmica de 

Catalunya, les inversions realitzades durant l'any en infrastructures. Difícilment es poden fer amb 

aquestes dades sèries de diversos anys, vist que els criteris amb què s'obtenen poden variar d'un 

any a l'altre i, d'altra banda, no es pot fer un agregat total del que suposa la inversió en infrastruc

tures ja que, en alguns casos, no es disposa d'informació. 

1.1.8. Sector agrícola. 

Un altre sector on la informació de què es disposa és força completa és el de l'agricultura, 

ramaderia i pesca. L'any 1983 es va signar un conveni entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generali

tat, pel qual aquest últim es feia càrrec, per a Catalunya, del Pla Estadístic que el Ministeri portava 

a terme. Per tant, es pot dir que aquests dos organismes recullen la pràctica totalitat de les esta

dístiques del sector primari a Catalunya. Cal tenir en compte, però, que les mateixes dades publi

cades per un o altre organisme difereixen en alguns casos, a causa dels diferents sistemes de de

puració que cada un d'ells fan de les dades. 

Per cada any, es disposa del quadre macroeconòmic del sector agrícola català, de l'aporta

ció dels diferents sectors a la producció total, i també de les inversions i subvencions realitzades. 

Mensualment es tenen les estimacions de les superfícies conreades i de les produccions agrícoles 

i, també regularment, de la producció forestal. Quant a preus, el Departament d'Agricultura publi

ca, trimestralment, els preus percebuts pel pagès, com també els preus i salaris que paguen. Refe

rent al Cens Agrícola que elabora l'INE, el darrer publicat és el de l'any 1982 i el Directorio de ln

dustrias Alimentarias que elabora el Ministeri també està molt endarrerit. 

Pel que fa als mitjans de producció, es disposa, únicament per a Catalunya, de les estadísti

ques del moviment mensual de maquinària agrícola, i del Cens de Maquinària en ús. No es disposa 

d'informació dels altres mitjans de producció com ara fertilitzants, adobs, etc. 

A Catalunya existeixen una sèrie de mercats agrícoles els quals ja seran comentats a l'apar

tat de Comerç Interior. 

Del subsector ramader, es disposa mensualment del sacrifici de bestiar, per tipus i per ús 

que se'n fa. També es disposa de la producció de llet i, anualment, del Cens Ramader. El Departa

ment d'Agricultura fa una enquesta periòdica de les explotacions de porcí i del moviment comer

cial pecuari. 

Per la seva banda, la Direcció General de Ports i Costes recull informació sobre les captures 

desembarcades en els ports de Catalunya. Aquestes dades es donen agregades per grans grups: 

peixos, mol·luscs i crustacis. Anualment, es coneixen els tipus de vaixells que operen a cada port 

i les seves característiques. 

Amb tot el que s'ha dit, es pot afirmar que es té un bon coneixement d'aquest sector, en

cara que una de les demandes més habituals és conèixer el nombre i tipus de les explotacions 

agrícoles, ramaderes i piscícoles que existeixen, de la qual cosa, si no és pel Cens o pel Directori, 

no hi ha cap altra informació. 

1.1.9. Sector industrial. 

Les estadístiques de què es disposa sobre el sector industrial català -a excepció del sector 

de la construcció i de l'energia, els quals seran comentats en els següents apartats- són pràctica

ment nul·les ja que, o bé no existeixen, o bé es tenen amb tant de retard que no serveixen per 

fer un seguiment de l'evolució d'aquest sector. 

Per conèixer l'estructura del sector industrial solament es disposa, anualment, de les llicèn

cies fiscals, del registre industrial i dels treballadors assalariats, estadístiques que ja es comentaran 

a l'apartat de Directoris. Per altra banda, l'últim Cens Industrial de què es disposa, i que va fer 

l'INE, és el corresponent a l'any 1978, on només es donaven dades desagregades a nivell provin

cial. Malgrat tot, la COCIN de Barcelona disposa d'aquest Cens a nivell de sectors per les comar

ques catalanes, per la Corporació Metropolitana i pels municipis que tenen més de 80 establiments. 

Quant a dades que permetin de fer un seguiment mes a mes d'aquest sector, només es 

disposa d'estadístiques quantitatives de la producció i venda de potasses i de vehicles; per tant, 

no es tenen dades sobre l'evolució de sectors tan importants per a l'economia catalana com són 
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el siderometal·lúrgic, el químic o el tèxtil. Aquesta manca d'informació quantitativa es cobreix, 

en part, amb les enquestes que fan tant les COCIN de Catalunya com el Ministerio de Industria 

y Energía. Les COCIN fan una enquesta industrial bimensual on s'inclouen divuit preguntes prò

pies d'aquest tipus d'enquesta, catorze de les quals són purament qualitatives, o de clima, i quatre 

són quantitatives i mesuren les variacions de treball, primeres matèries, estocs i cartera de coman

des. Aquesta mostra suposa el 50 % del total de treballadors del sector. Els resultats d'aquesta 

enquesta s'agrupen en nou sectors i trenta-sis subsectors. El Ministeri fa, mensualment, una ex

plotació per a Catalunya de la seva enquesta mensual sobre el sector industrial i sobre la infrautilit

zació de la capacitat productiva. D'altra banda, el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic 

(CEAM) realitza trimestralment una enquesta a les empreses del sector metal·lúrgic en la qual es 

qüestiona la producció, els preus, les inversions, l'ocupació, les explotacions i la capacitat pro

ductiva; els resultats es donen per sis subsectors. 

Tota aquesta informació es complementa parcialment amb estimacions de la producció i 

consum d'alguns productes, com poden ser les fibres artificials i sintètiques, paper, alguns pro

ductes químics, etc. 

Referent a estadístiques anuals l'INE elabora l'Encuesta Industrial en la qual, a més de sor

tir amb molt de retard (acaba de sortir la corresponent a l'any 1984), els resultats per comunitats 

autònomes vénen agrupats per vint sectors industrials, ja que la mostra que fa servir no és repre

sentativa a nivell de comunitats pels vuitanta-nou subsectors que figuren en els resultats pel total 

d'Espanya. 

Com es pot desprendre de tot això, cal un esforç de tots per tal de millorar les estadístiques 

industrials. Tant l'administració central com l'autonòmica, per si soles o en conjunt, haurien d'em

prendre una sèrie d'iniciatives per millorar el bagatge estadístic del sector industrial. És imprescin

dible disposar d'un cens actualitzat de les empreses industrials, d'un índex de producció industrial 

mensual i, finalment, d'unes estadístiques de producció anuals que fossin representatives per a 
Catalunya i que es poguessin disposar dintre d'un espai de temps màxim de dos anys. 

Una altra informació que seria de gran utilitat per als empresaris, seria una relació, al més 

completa possible, d'empreses amb els productes que fabriquen i els que consumeixen. Actual

ment, aquesta informació es té, parcialment, mitjançant els catàlegs que existeixen en alguns sec

tors. 

Per la seva banda, les COCIN i les organitzacions patronals haurien de participar activa

ment, donada la influència que tenen sobre els empresaris, en aquesta tasca de millora de les esta

dístiques industrials en dues vies: la primera, recomanant la col·laboració a l'hora de donar res

posta a les demandes estadístiques que fan els diferents organismes i, la segona, actuant en matèria 

de formació, o sigui, ensenyant als empresaris la utilitat de les estadístiques a l'hora de planificar 

l'activitat de la seva pròpia empresa. 

1.1.10 Construcció. 

Des de fa uns anys, la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge té competències en el 

sector d l'habitatge, cosa que ha representat una gran millora en el coneixement estadístic del sector. 

Aquesta Direcció General elabora una sèrie d'estadístiques que permeten de fer un segui

ment del subsector de la construcció d'habitatges a Catalunya. Pel seu costat, la Dirección Gene

ral de Vivienda y Arquitectura del MOPU també les elabora, encara que amb menys detall i més 

retard. Es disposa, mensualment, de la qualificació provisional i definitiva dels habitatges de pro

tecció oficial i dels lliures, i també dels habitatges iniciats i acabats i de les rehabilitacions. La Di
recció General d'Arquitectura i Habitatge recull, entre d'altres, el finançament de les operacions 

protegibles d'habitatges, projectes visats pel Col·legi d'Arquitectes tant dels lliures com dels pro

tegibles, ajudes a arrendataris, etc. 

Una altra informació important és la que elabora trimestralment el SEOPAN sobre la licita

ció d'obres per a edificació i per a obra civil. Aquesta última és una de les poques estadístiques 

que permet de fer un seguiment de l'obra civil realitzada ja que, en aquest apartat, únicament es 

pot fer un seguiment anual a través de la informació de què, tot i que no es publiquen la seva 

totalitat, disposa la COCIN de Barcelona quant a obres fetes a carreteres i autopistes, obres hi

dràuliques, etc. 

Una altra dada que es pot utilitzar com a indicadora d'activitat, pel sector de la construc

ció, és la producció i, sobretot, el consum de ciment que, mensualment, elabora el Ministerio de 

Indústria i Energia i que es publica al Boletín de Estadística y Coyuntura de les COCIN catalanes. 
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Així mateix, coincidint amb els anys en què hi ha Cens de Població, es disposa del Cens 

d'Habitatges, el Cens de Locals i el Cens d'Edificis que, tot i una sortida tardana dels resultats 

a nivell provincial, serveixen per conèixer quina és la situació en cada un dels subsectors de què 

es tracti. 

També és important, en aquest sector, de tenir coneixement de les disponibilitats de sòl, 

de la qual cosa tant l'Institut Català del Sòl com els diferents ajuntaments en disposen i en donen 

informació. 

1.1.11. Sector energètic. 

El Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat i la COCIN de Barcelona són els dos 

organismes que elaboren les estadístiques energètiques de Catalunya. El Departament d'Indústria 

fa cada any una publicació on recull les principals estadístiques del sector energètic català: balanç 

energètic, consum d'energia primària, consum final d'energia per sectors dels principals produc

tes energètics, etc. Encara que es publiquen amb molt retard, donen una bona idea del que és 

el sector energètic a Catalunya. 

Aquest Departament, i sense donar-li difusió, elabora estadístiques mensuals sobre el con

sum per sectors d'energia elèctrica i de productes petrolífers. 

Per la seva banda, la COCIN de Barcelona publica mensualment el Bo/etín de Estadística 

y Coyuntura dades sobre tots els subsectors energètics, com és el cas del consum d'energia elèc

tria segons les diferents tarifes, la producció i el consum de gas ciutat, segons sigui gas manufac

turat, natural o gasos liquats del petroli, la producció del petroli cru, els productes obtinguts per 

les refineries catalanes i la distribució de productes petrolífers. 

D'altra banda, a nivell anual, a la Memòria Econòmica de Catalunya es dóna una informa

ció més àmplia de cada un d'aquests sectors, com pot ser el consum final d'energia, utilització 

de matèries primeres, inversions, finançament, obres dutes o terme, etc. 

A nivell municipal i comarcal, el Departament d'Indústria i Energia elabora, anualment, els 

consums d'alguns productes energètics si bé també amb molt retard i alguns d'ells, com és el cas 

de les dades municipals, encara no han estat publicats. 

Val a dir que les estadístiques d'aquest sector no s'utilitzen únicament per conèixer i seguir 

la pròpia evolució del sector, sinó que són un bon indicador de l'activitat econòmica dels diversos 

sectors i, en molts casos, s'utilitzen com a indicadors de l'activitat econòmica global del país. En 

aquest sentit, el consum d'electricitat per la tarifa d'alta tensió dóna una idea de l'activitat en el 

sector industrial, el consum de «gas-oil A» és representatiu de l'evolució del sector del transport 

i el de gasolina es considera un indicador de consum. També és un bon indicador, encara que 

no es publica, el consum final d'energia per part de Ja indústria i que, durant molts anys, la COCIN 

de Barcelona ha elaborat per a Catalunya. 

A més, el Ministeri obliga les empreses elèctriques a fer mensualment una distribució del 

seu consum per a trenta-set sectors diferents i per a una mostra de grans empreses. Malgrat que 

aquestes dades s'obtenen mensualment, no es publiquen. 

1.1.12. Comerç interior. 

Així com pel sector agrari i industrial es disposa d'alguna informació estadística, podem 

dir que pel sector comercial no n'existeix pràcticament cap. 

A nivell mensual, no s'elabora cap tipus d'estadística que permeti de fer un seguiment 

d'aquest sector. L'única informació de què es disposa són les entrades dels diversos productes 

alimentaris a Mercabarna, i dels seus preus de venda. Es disposa, a més dels preus dels mercats 

de Barcelona i d'alguns preus diaris o setmanals, de diferents llotges i mercats com el de cereals, 

càrnic i ramader de la Llotja de Barcelona; de cereals, terratges, fruits secs i bestiar de la Llotja 

de Tàrrega; l'avícola de la Llotja de Bellpuig; els preus de mercat d'origen de productes avícoles, 

ous i bestiar de la Llotja de Reus i de bestiar de la Llotja de Vic. O sigui que, mensualment, l'única 

informació de què hom disposa, i encara parcialment, és la del sector alimentari. 

Trimestralment, Ja COCIN de Barcelona porta a terma una enquesta comercial que consta 

de disset preguntes qualitatives. Els resultats s'agreguen per set diferents subsectors comercials. 

Cal dir, però, que, per les pròpies característiques del sector del comerç, és molt difícil mantenir 

una mostra representativa d'aquesta enquesta. 

Anualment, i fins a l'any 1985, es tenia el nombre i la superfície de venda dels comerços 

de lliure servei, però ja no se'n disposa. Les COCIN tenen, a final de cada any, la llicència fiscal 
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amb la qual es pot obtenir una aproximació del nombre de comerços que existeixen. Es té també 

) 
l'estadística de treballadors assalariats on només s'inclouen aquelles empreses que tenen més d'un 
treballador assalariat. És a dir, no hi consten els treballadors autònoms, molt nombrosos en aquest 
sector. 

Així mateix, existeixen una sèrie de publicacions i de revistes com són Ara/, Distribución

Actualidad, Mercaconsumo, Equipo Doméstico, MERKSA, El mercado español, etc., que, de ma
nera no sistematitzada i amb informacions parcials, permeten de fer un seguiment d'alguns sub
sectors comercials. 

Algunes COCIN catalanes i el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat 
han fet estudis puntuals sobre l'estructura comercial d'algunes zones determinades com són el 
Barcelonès Nord, el Vallès Occidental, etc. 

Del sector comercial, a causa de la seva forta atomització, és molt difícil d'aconseguir esta
dístiques fiables i solament els empresaris de les grans superfícies estan sensibilitzats de la neces
sitat de disposar de bones estadístiques, encara que ells mateixos no són partidaris de donar da
des sobre el seu propi subsector. Pel seu cantó, les COCIN porten a terme una tasca de 
conscienciació de la necessitat de tenir una bona informació del seu sector a les petites i mitjanes 
empreses comercials. 

L'esforç d'informació, en aquest sector, s'hauria de fer, en primer lloc, amb la confecció 
d'un Cens dels locals comercials existents on s'especifiqués els metres quadrats de superfície i, 
en segon lloc, fer una enquesta anual, malgrat les dificultats d'aconseguir una mostra representa

, tiva, on es demanés l'activitat econòmico-financera de les empreses, la seva relació amb els pro
veïdors, marges comercials, nombre de referències, reposició de productes, etc. 

1.1.13. Comerç exterior. 
La informació que existeix per conèixer i fer un seguiment del sector exterior és poca. La 

COCIN de Barcelona elabora anualment amb dades de la Dirección General de Aduanas, les ex
portacions i importacions catalanes. En aquestes estadístiques, el criteri de selecció que s'utilitza 
és, en el cas de les exportacions, la província de destinació d'Espanya, cosa que suposa no saber 
quina és la seva destinació final. En conseqüència, no es pot fer la balança comercial de Catalunya 
no ja a nivell de productes, sinó tampoc a nivell del total. Per la seva banda, les COCIN de Girona, 
Lleida i Tarragona disposen d'aquesta informació per les seves corresponents províncies. 

La COCIN de Barcelona elabora des de fa anys l'estadística de les mercaderies, entrades 
i sortides per les duanes catalanes, ordenades per productes i països, per cada una de les duanes. 
Aquestes dades es publiquen de manera resumida al Boletín de Estadística y Coyuntura.

Aquestes dues estadístiques, àdhuc les limitacions, són de gran utilitat a les diferents admi
nistracions i empreses. 

El Departament de Comerç, Consum i Turisme va editar l'any 1983 el Catàleg d'Exporta-

I dors referit a l'any 1982, que és l'únic que s'ha editat fins ara. Aquest mateix departament disposa 
del Cens d'Exportadors que elabora L'INFE on s'especifica qui exporta i què exporta. L'INFE dis
posa d'una base de dades que permet de conèixer la relació i característiques dels exportadors 
catalans i que ja es comentarà quan es parli de base de dades. 

Una altra informació de què, si bé parcialment, es disposava, però que des de fa tres anys 
no s'aconsegueix, és la de les inversions estrangeres realitzades a Catalunya, que es referia exclu
sivament a les industrials i a les que suposaven una inversió superior al 50 % del capital social 
de l'empresa. Es publicaven a la Memòria Econòmica de Catalunya per sectors i per països. Per 
la seva banda, la Dirección General de Transacciones Exteriores no facilita aquestes dades a nivell 
de comunitats autònomes ja que consideren difícil imputar, amb la informació de què disposen, 
la localització geogràfica de cada una d'elles. 

Tot plegat demostra que no es coneix suficientment el sector exterior català, cosa que sembla 
que va per bon camí. Més difícil sembla tenir, per a les importacions, Ja mateixa informació de 
què es disposa per a les exportacions, és a dir, les empreses importadores amb la relació de pro
ductes que importen. En els últims temps aquesta informació és molt demanada per part dels em
presaris. 

Un altre dèficit important, com ja s'ha dit, és saber quines són les inversions estrangeres 
que es fan a Catalunya, tant a nivell agregat com a nivell individualitzat, tal com es publicaven 

) durant uns mesos de l'any 1986 a lnformación Comercial Españo/a. Manca també una relació de 
les empreses multinacionals que operen a Catalunya. Totes aquestes informacions són, actual-
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ment, sobretot des de l'entrada d'Espanya al Mercat Comú, una de las demandes que més fan 

les empreses. 

1.1.14. Sector financer. 

Són poques les estadístiques disponibles del sector financer a Catalunya, donat que el prin

cipal productor d'aquestes estadístiques pel conjunt espanyol, el Banco de España, únicament 

provincialitza el nombre d'oficines operatives i els dipòsits de les caixes d'estalvis i dels bancs. 

Cal dir que la Caixa de Pensions disposa de les oficines operatives per comarques. 

Al Bo/etín de Estadística y Coyuntura de les COCIN catalanes es publiquen, mensualment, 

els balanços de les caixes i bancs que tenen la seu social a Barcelona, la qual cosa no és gaire 

indicativa de l'evolució financera catalana perquè aquestes mateixes caixes i bancs operen fora 

de Catalunya i d'altres entitats foranes operen dins del territori català. 

Respecte al Crèdit Oficial, l'I nstituto de Crédito Oficial i altres entitats de crèdit donen infor

mació, a nivell provincial, de les demandes i formalitzacions de crèdit que es publiquen anualment 

a la Memòria Econòmica de Catalunya. 

Es disposa de bona informació de l'activitat de la Borsa de Barcelona ja que, diàriament, 

es poden conèixer les cotitzacions de cadascun dels valors, com també del volum de contracta

ció, i es pot tenir, a més, una àmplia informació de les empreses que cotitzen a la Borsa. 

Quant a dades més empresarials, es disposa, però amb molt de retard, dels efectes protes

tats i de la constitució i dissolució de societats mercantils, i també del volum de compensació ban

cària. També es disposa, per a les províncies catalanes, de les suspensions de pagaments i de 

les fallides. 

Com es pot veure, la informació estadística que tenim sobre el sistema financer és molt 

parcial; per tant, s'hauria de fer una sèrie d'accions per tal que els responsables de fer les estadísti

ques financeres desagreguessin, si més no, aquelles que són bàsiques per al coneixement del sector. 

1.1.15. Transports i comunicacions. 

El sector de transports disposa d'una nombrosa informació estadística, però no és suficient 

per tenir un bon coneixement de la seva estructura, ni tampoc és suficient per fer-ne un segui

ment periòdic. 

Del transport per carretera, es té informació de la Intensitat Mitjana Diària (IMD) de les di

verses carreteres, com també del nombre de viatgers, en els transports públics regulars, de les 

targetes que necessiten els vehicles i del transport urbà a Barcelona ciutat. També es disposa del 

parc i matriculació de vehicles i de la seva antiguitat, de la intensitat de motorització, de l'índex 

de motorització i dels accidents. El trànsit per les autopistes catalanes és una altra de les dades 

que es tenen, encara que no es dóna a conèixer mensualment. Com es pot veure, aquesta infor

mació és insuficient ja que no es coneix el trànsit de mercaderies per les carreteres catalanes, la 

qual cosa suposaria fer una enquesta periòdica als transportistes. A més, seria convenient de co

nèixer el trànsit urbà de la resta de poblacions. 

Les estadístiques que s'elaboren del transport per ferrocarril resulten insuficients ja que RENFE 

recull la seva informació segons les necessitats de l'empresa, no pas pensant en estadístiques pro

vincials o per comunitats autònomes. Les dades que facilita es refereixen el nombre de bitllets 

despatxats pel pupitre electrònic. Això significa que, des de Barcelona, es poden aconseguir bitl

lets entre estacions de fora de Catalunya. També faciliten les mercaderies transportades per tipus 

de productes. Pel que fa als Ferrocarrils de la Generalitat, anualment es tenen dades de passatgers 

i mercaderies transportades per línies. En aquest sentit, caldria que tant RENFE com els Ferroca

rrils de la Generalitat facilitessin estadístiques per a Catalunya molt més extenses que les que do

nen actualment, com podrien ser el trànsit de passatgers i mercaderies per estacions. 

Quant al transport marítim, es disposa d'una àmplia informació mensual del tràfic dels dos 

ports autònoms, Barcelona i Tarragona, que, de manera resumida, es publiquen al Boletín de Es

tadística y Coyuntura de les COCIN de Catalunya però que cada un dels ports les té a disposició 

molt més detalladament. Quant a la resta de ports, la Comissió de Ports de Catalunya facilita da

des sobre el moviment, la pesca desembarcada i els tipus de vaixells, tot i que haurien de donar 

més difusió de les dades mensuals. 

La Subsecretaría de Aviación Civil facilita, mensualment, dades sobre el trànsit aeri, com 

és el nombre d'avions, passatgers i mercaderies transportades pels diferents aeroports. Tot i això, 

seria interessant de tenir una millor informació sobre el tipus de mercaderies transportades. 
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Referent a comunicacions, les úniques dades estadístiques de què es disposa, mensual

ment, són les del nombre de conferències telefòniques i, anualment, del nombre d'estacions, lí

nies i peticions pendents. Seria important, com a indicador d'activitat, disposar anualment d'aquestes 

dades a nivell de municipis tal i com es tenien fins fa uns anys. Quant a correspondència, només 

coneixem les dades que es donen a la Memoria de la Dirección General de Correos y Telecomuni

caciones, que és molt àmplia, però que es publica amb molt de retard, si bé en la Memòria Econò

mica de Catalunya se'n fa un avanç. 

1.1.16 Sector turístic. 

Les estadístiques que tenim permeten de fer un seguiment del sector turístic català, tant 

mensualment com anual. Diversos organismes les elaboren. L'INE dóna, mensualment, el movi

ment de viatgers en establiments hotelers per tipus, zones o províncies, i també el personal ocu

pat. La Dirección General de Política Turística dóna, també mensualment, les entrades de viatgers 

per les diferents fronteres i, anualment, fa l'Anuario de Estadísticas de Turismo on recull totes 

les estadístiques sobre turisme i dóna, per a cada frontera i per a cada província de destí, la proce

dència dels turistes i les pernoctacions per províncies i per països de procedència. 

Anualment, el Departament de Comerç, Consum i Turisme edita La Temporada turística 

19 ... a Catalunya on, a més de recollir totes les estadístiques de què disposen a nivell mensual, 

incorpora una sèrie d'estadístiques pròpies, com són els turistes entrats per les autopistes i carre

teres, i una enquesta als turistes que entren per la Jonquera, entre d'altres. Tot això permet de 

' tenir un millor coneixement de com s'ha desenvolupat la temporada turística. 

La COCIN de Barcelona realitza trimestralment una enquesta sobre l'oferta d'allotjaments 

turístics. Aquesta enquesta es divideix en dues activitats, la dels establiments hotelers i la dels 

càmpings, i no s'inclouen els apartaments donada la dificultat d'aconseguir una bona mostra. L'en

questa consta de vint-i-una preguntes, divuit de les quals són purament qualitatives i tres quanti

tatives. Els resultats s'obtenen per sis zones turístiques. Aquesta enquesta ajuda a palpar el clima 

en què s'està desenvolupant la campanya turística. 

Malgrat que es disposa, força puntualment, de dades sobre aquest sector, cal dir que, en 

molts casos són de dubtosa fiabilitat, com és el cas dels turistes entrats per la frontera. Això és 

degut a la forma com es recull la informació. Tampoc no es disposa per a Catalunya dels ingressos 

per turisme, ja que aquesta xifra no es provincialitza. 

1.1.17. Directoris. 

A Catalunya no es disposa d'un directori d'empreses que permeti de conèixer quantes em

preses hi ha i què fan i que, a més, disposi d'algun indicador que en mesuri la importància. Aquest 

buit estadístic s'intenta d'omplir amb una sèrie de registres i llistats d'empreses. Si bé tot això 

ajuda, no es pot dir que sigui un reflex fiable de la situació. 

I Fonamentalment, hi ha tres fonts principals que són: la llicència fiscal, els treballadors as-

salariats i el registre industrial. 

A la llicència fiscal, s'inclouen totes les empreses que porten a terme una activitat econò

mica, si bé una empresa pot tenir tantes llicències com activitats desenvolupa. Per tant, hi ha mol

tes més llicències fiscals que no pas empreses. A la COCIN de Barcelona es fa un procés per elimi

nar els duplicats, malgrat que la depuració no es pot fer de manera rigorosa. Un altre problema 

que presenta és que només inclou el nom, l'adreça i l'epígraf de la llicència fiscal; per tant, no 

hi ha cap mesura de la seva importància. La COCIN disposa de llistats per empreses i de resums 

dels diferentes epígrafs per municipis, comarques i províncies. 

L'estadística de treballadors assalariats inclou totes aquelles empreses que tenen un treba

llador donat d'alta a la Seguretat Social. Aquesta informació planteja un problema: una empresa 

pot tenir en una mateixa província un o més establiments i no té obligació de donar d'alta cada 

un d'ells sinó un de sol, sempre que estigui dins la mateixa província. D'altra banda, l'avantatge 

que té és que, a més del nom, localització i activitat (tres dígits de la CNAE) disposa del nombre 

de treballadors actualitzat. D'aquesta informació, la COCIN de Barcelona en disposa resums esta

dístics (a nivell municipal, comarcal i provincial) del total d'empreses i nombre de treballadors per 

tres dígits de la CNAE i, segons extractes d'empreses, pel nombre de treballadors. No es disposa 

de llistat d'empreses. 

Finalment, hi ha el registre industrial en el qual només figuren les indústries. Les empreses 

només han d'anar al registre quan es posen en funcionament o quan fan un canvi en la potència 
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que tenen instal·lada. Així doncs, les dades del nombre de treballadors que hi figuren no estan 

actualitzades i s'ha de tenir en compte que no hi ha manera de saber les baixes; per tant, en el 

registre hi ha moltes empreses que ja no estan actives o, en alguns casos, que han canviat d'acti

vitat sense necessitat de fer variacions en la potència contractada. D'aquest registre, se'n dispo

sen llistats d'empreses i les mateixes estadístiques que s'han comentat quan es referia als treballa

dors assalariats. 

El Departament de Treball de la Generalitat va fer l'any 1983, mitjançant una labor de camp, 

un Cens d'Empreses a Catalunya. S'hi va intentar de recollir totes les empreses que existien a Ca

talunya, especificant-ne nom, localització i nombre de treballadors. D'aquest cens, es pot dispo

sar de llistat d'empreses amb un codi segons la grandària d l'empresa. 

Com s'ha dit a l'apartat corresponent, es disposa d'un Directorio de fndustriasAgrarias que 

elabora el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación, si bé amb molt retard. 

A més de l'anterior, existeixen algunes relacions d'empreses que confeccionen diverses re

vistes o empreses de serveis. Aquí, cal destacar la tasca duta a terme per la revista Fomento de 

la Producción: a part de donar el nom, localització i activitat de 26.000 empreses, dóna els ingres

sos de les 20.000 empreses més importants d'Espanya. A més, publica anualment les 2.000 més 

importants, figurant-hi beneficis nets, recursos propis, inversions, valor afegit i cash flow. 

Per la seva banda, la Dun & Bradstreet S.L. publica, també anualment, les dades de les 

15.000 principals empreses espanyoles, donant el nombre de treballadors i les vendes. 

A la vista de la informació de què es disposa, cal dir que és difícil donar resposta a les em

preses i als estudiosos de l'economia catalana, ja que cap d'aquestes estadístiques no reuneix les 

característiques necessàries. Caldria tenir un bon directori d'empreses (agrícoles, industrials, co
mercials i de serveis) amb la distinció de la raó social i els seus diferent establiments, amb l'activi

tat, el nombre de treballadors, potència instal·lada i volum de negocis, el qual seria de gran ajuda 

per a tothom. 

1.2. Bases de dades i centres de documentació 

Amb el gran creixement que, aquests últims anys, ha tingut la informàtica, sembla que a 

Catalunya s'hauria d'haver impulsat la creació de bases de dades i centres de documentació que 

ajudessin a tenir un millor coneixement de la realitat econòmica del país, però no ha estat així. 

Són poques les bases de dades que contenen informació exclusiva de Catalunya. També són po

ques les que, encara que tinguin un nivell territorial més ampli, inclouen informació sobre Catalunya. 

Seguidament, es comentaran les bases de dades i centres documentals que contenen in

formació sobre Catalunya i aquelles que, pel seu contingut específic, poden ajudar, tant les em

preses corn l'administració, a portat a terme la seva pròpia activitat. 

- Banc d'Estadístiques Municipals (BEM)

El CIDC disposa d'aquesta base de dades la qual conté, a nivell municipal, informació esta

dística que s'agrupa en quinze sectors. El seu nivell d'actualització és variable degut a la disponibi

litat de les pròpies dades ja que alguns temes, com són el geogràfic, habitatge, població total, 

atur, ensenyament, etc., tenen molt poc retard, mentre que d'altres, com són l'estructura de la 

població, serveis i pressupostos municipals, agricultura, etc., en tenen més. 

- Sistemes d'Informació Territorial de Catalunya (SITC)

La Direcció General de Política Territorial disposa del SITC. L'objectiu és facilitar informa

ció puntual sobre les diverses característiques del territori català. Aquesta base de dades consta 

d'un nombre determinat de fitxers que corresponen a «mapes» estructurats en forma vectorial com

pactada, on s'inclou informació sobre cartografia, estadístiques, altres arxius informatitzats, etc. 

- BIBLIO

El CJDC té aquesta base de dades que va començar sent la mecanització de la seva bibliote

ca i, posteriorment, s'hi va incloure la base documental d'economia catalana, on estaven incloses 

les publicacions de la Generalitat, COCIN, Administració local, etc. L'àmbit d'aquesta base és, 

per tant, l'estadística espanyola i l'economia catalana. 

- ESPAN

És una altra base de dades de què disposa el CIDC, on s'inclouen totes les fonts estadísti

ques d'Espanya i de les comunitats autònomes. Totes elles van referenciades a nivell de taules. 
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- SIBILA
Sota el nom de SIBILA s'agrupen una sèrie de bases de dades, algunes d'elles amb infor-

) mació sobre empreses catalanes. Està formada per cinc bases de dades diferents. Una d'elles és 
l'OFERES que inclou unes 30.000 empreses exportadores, o amb capacitat d'exportar, de les quals 
unes 10.000 són catalanes. Per a cada empresa figura la identificació, marques i productes que 
l'empresa exporta o treballa, valor de l'exportació, xarxa comercial, associacions a què pertany, 
etc. El SYCE permet de conèixer el ranking d'exportadors segons l'aranzel, país o zona geogràfi
ca, valor d'exportació i localització geogràfica de l'empresa. Aquestes dues són les úniques de 
la SIBILA que contenen informació sobre empreses catalanes, la resta són importants per la matè
ria que tracten. Així, la BISE recull les oportunitats comercials que, diàriament, es produeixen en 
el món; la CELEX recull tot el Dret Comunitari des de l'any 1952; i a l'ESTANCOM s'ofereixen 
les estadístiques espanyoles de comerç exterior, a nivell mensual i anual, per l'aranzel de duanes 
i països. 

- CAMERDATA
Camerdata (societat depenent de les COCIN) disposa d'un directori d'empreses, basat en 

la llicència fiscal, en el qual s'ha incorporat una enquesta que es va fer a les empreses més grans. 
També disposa de les 2.000 empreses més importants d'Espanya amb el codi de província i valor 
de la facturació. 

) - TELEBROKER 
Telebroker és una companyia que dóna informació del sector agroalimentari, té una actua

lització diària i està especialitzada a donar informació sobre els mercats de primeres matèries agroa
limentàries, demandes i ofertes d'aquests productes, preus en els mercats d'origen i de destí, mercats 
de divises, notícies, produccions, etc. 

- CIBERPAT
És una base de dades que té el Registre de la Propietat Industrial que conté, des de l'any 

1968, totes les patents i models d'utilitat espanyols concedits i les sol·licituds de patents europees 
que designen Espanya. 

- GDS-Comercio Internacional
És una societat dependent de la Caixa de Barcelona, la qual disposa d'un servei de teledo

cumentació que s'utilitza com a eina de promoció comercial especialitzada en economia i negocis. 
Fa un seguiment, a través de diverses bases de dades, de la premsa internacional, incloent direc
toris, o sigui, qui fa què en un país, notícies sobre tecnologia, estudis de mercats, etc. Encara 
que són poques les notícies que fan referència a Catalunya, té interès per als empresaris disposats 
a sortir als mercats internacionals. 

D'altra banda, hi ha una sèrie de bases documentals, que s'alimenten de la premsa, que 
també tenen el seu interès. El Gabinet d'Estudis de la COCIN de Tarragona ha creat un centre 
de documentació que inclou notícies referides a aquesta província. Una altra base de dades docu
mental és la BARA TZ on figuren temes d'economia, política i assumptes laborals, referits a tot 
l'Estat Espanyol. l el Centre de Documentació Política, sota comanda, dóna informació dels diaris 
i temes que interessin al demandant. 

A més d'aquestes bases de dades i centres de documentació informatitzats, cal dir que hi 
ha una sèrie d'institucions que disposen d'un bon fons documental. La biblioteca de la COCIN 
de Barcelona és la més important en matèria econòmica referida a Catalunya ja que té un fons 
documental únic, tant en la seva antiguitat com pel nombre de volums. La biblioteca del CIDC 
que, com ja s'ha dit, està informatitzada, és un altre important fons de publicacions. per la seva 
banda, la de l'ESADE té totes les publicacions de la CEE, la d'ISEE té un bon fons de publicacions 
i disposa d'un bon directori d'empresa. S'han de mencionar, a més, les biblioteques de les dues 
Facultats d'Econòmiques. 

Com es pot veure, les bases de dades i centres documentals existents no cobreixen les ne
cessitats que es tenen actualment. Seria de gran interès que es creés un banc de dades estadísti
ques de Catalunya i, tal com s'ha dit a l'apartat d'informació estadística, seria una gran ajuda per 
a les empreses catalanes disposar de directoris informatitzats d'empreses de la nostra comunitat 
autònoma, en els quals es pogués saber, a nivell d'empresa, la seva activitat, productes que pro-
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dueixen i productes que utilitzen en la seva fabricació, productes que exporten o importen, nom
bre de treballadors, potència instal·lada, o qualsevol altra informació que doni idea de la seva im
portància. 

2. DIFUSIÓ.

A més de disposar d'una informació econòmica ràpida, completa i adequada a les necessi
tats, és imprescindible que aquesta es posi a disposició dels diferents agents que tenen el protago
nisme de l'activitat econòmica, o sigui, que se li doni la suficient difusió. 

En aquests darrers anys la demanda d'informació econòmica s'ha multiplicat i ja no són 
només les diferents administracions i els estudiosos de l'economia els que fan aquest tipus de de
manda, sinó que també, i més des de l'entrada d'Espanya a la CEE, la fan els empresaris. Ha facili
tat aquesta major demanda d'informació la gran expansió que han tingut els mitjans informàtics 
que faciliten, en gran manera, la seva utilització. 

Malgrat això, la difusió que es dóna de la informació econòmica sobre Catalunya, no és 
suficient. Per una banda, no hi ha prou òrgans de difusió per donar-la a conèixer i, per l'altra, 
els recursos que s'hi destinen són pocs i, a vegades, no són ben aprofitats perquè, en alguns ca
sos, diverses institucions fan diferents publicacions amb les mateixes dades. 

Existeixen a Catalunya diverses institucions que, periòdicament, treuen publicacions que 
contenen bona part de la informació existent. Cal destacar algunes publicacions de diferents de-

) 

partaments de fa Generalitat que editen, entre d'altres, les Estadístiques Laborals, les Inversions ) 
Industrials, Notes d'Economia, Estadístiques Energètiques a Catalunya; el CIDC que, anualment, 
edita l'Anuari Estadístic de Catalunya; fa COCIN de Barcelona, mensualment, publica fa Informa-

ció Econòmica, bimensualment el Boletín de Estadística y Coyuntura i, anualment, el Catalunya

Exporta-Catalunya Importa i /a Memòria Econòmica de Catalunya; l'Ajuntament de Barcelona que, 
anualment, publica les Estadístiques Municipals; finalment, els Butlletins de La Caixa i de la Banca 
Catalana. 

Quant a base de dades i centres de documentació, tot i que estan oberts al públic, el nivell 
de consultes és baix i, majoritàriament, fes fan les diferents administracions i organismes públics 
i les universitats. Els empresaris, per desconeixement de la seva existència, o perquè no ofereixen 
el que ells necessiten, en fan poc ús. 

Caldria, doncs, fer un esforç per buscar els mitjans adequats per tal que fa informació eco
nòmica, i especialment l'estadística, es donés més a conèixer i, sobretot, d'una manera entenedo
ra per a tots aquells que prenen part en l'activitat econòmica. 

Un problema, que sorgeix a l'hora de difondre la informació econòmica, és el secret esta
dístic que impedeix donar dades a nivell d'empresa. S'hauria de buscar un acord entre tots els 
implicats per tal de poder facilitar aquest tipus d'informació, donat el gran interès que té per al 
món empresarial disposar de directoris d'empreses. 

3. CONCLUSIONS.

Resumint el que s'ha dit fins ara, cal afegir que, sobre Catalunya, es disposa, d'una infor
mació econòmica més completa que per altres comunitats autònomes. Existeixen, però, una sèrie 
de buits suficientment important per no permetre un coneixement adequat de la realitat econòmi
ca catalana i de fa seva evolució .. Aquests buits s'han assenyalat a cada un dels apartats d'aques
ta ponència. 

Com que, a curt i a mig termini, és impossible de cobrir tots aquests buits, seguidament 
es detallaran una sèrie d'accions que caldria dur a terme per tal d'intentar resoldre els problemes 
més importants que té fa informació econòmica sobre Catalunya, tant de cara a una administració 
amb informació suficient, com de cara a l'empresari pel repte que li suposa l'entrada d'Espanya 
a la Comunitat Económica Europea, i pel rellançament que s'està observant en l'activitat econòmica. 

El primer treball que s'hauria de fer és fa confecció d'un cens industrial, comercial i de ser
veis i buscar la forma de tenir-lo actualitzat. El cens seria la base de futurs treballs, tant estructu
rals com conjunturals. A la vegada, s'hauria de buscar una forma per la qual aquest cens es po
gués donar a conèixer individualitzadament, malgrat el secret estadístic. 

A nivell estructural, seria molt convenient disposar d'una Taula Jnput-Output que donés 
el coneixement suficient de l'estructura econòmica del país i permetés de millorar i sistematitzar 
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l'estadística de base existent. També hauria de permetre l'elaboració del quadre macroeconòmic 

l 
per a Catalunya. 

Respecte al sector industrial, s'hauria d'aconseguir, mitjançant un conveni amb l'INE, que 

«l'Enquesta Industrial» tingués una mostra representativa per Catalunya i, una vegada elaborada, 

es podria pensar en la realització de l'índex mensual de producció industrial. A mig termini, seria 

important disposar d'informació sobre preus industrials, o sigui, tenir un índex que fos compara

ble al que s'elabora pel conjunt espanyol. 

Un altre buit important és el de salaris. S'hauria d'intentar una desagregació per Catalunya 

de l'Encuesta de Salarios que prepara l'INE, o bé fer, pels seus conceptes principals, una enquesta 

pròpia, però que fos comparable a la de l'INE. 

Quant al sector serveis, a més d'afrontar una millora de les estadístiques turístiques i de 

transports, s'hauria de relitzar una sèrie d'enquestes encaminades a millorar el coneixement que 

es té d'aquest sector. En una primera fase, caldria fer una enquesta de consum, una d'anual pel 

sector comercial i una altra sobre transports per carretera. 

Respecte a les estadístiques de comerç exterior, s'hauria d'aconseguir que, en lloc de ser 

anuals, fossin trimestrals. 

Pel que fa a les pròpies necessitats de l'empresari, caldria disposar, com ja s'ha dit anterior

ment, d'una sèrie de directoris d'empresa que permetessin de conèixer els productes que fabri

quen i utilitzen les empreses, allò que exporten o importen, etc. Així mateix, seria de gran utilitat 

tenir una relació d'empreses amb capital estranger i de les multinacionals. 

El 1987, es va aprovar la Llei d'Estadística de Catalunya, en la qual es preveu l'elaboració 

d'un Pla Estadístic quatrianual. Aquest Pla hauria de recollir alguns, per no dir tots, els suggeri

ments que s'han fet anteriorment. A la vegada, el Pla hauria d'involucrar l'òrgan estadístic de la 

Generalitat i d'altres institucions, com poden ser les Cambres de Comerç: i organitzacions patro

nals, donat que aquestes, en estar més en contacte amb les empreses, poden aconseguir una mi

llor col·laboració i, al seu torn, poden fer una tasca de conscienciació a fi que assumeixin la impor

tància que té contestar correctament les demandes d'informació que se'ls facin i, també, 

ensenyar-los la utilitat que té, per a elles mateixes, disposar d'una bona informació econòmica. 
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ANNEX 

) 
CONCEPTE CONTINGUT A B C D E F G 

MAGNITUDS MACROECONÓMIQUES 

TAULA INPUT-OUTPUT C 1967 7 66 

TAULA INPUT-OUTPUT C 1975 9 65 
RENDA NACIONAL VAB, VAN, Renda, Ingressos ... BA BA p 1983 2 63 

INDICADORS REGIONALS VAB per sectors, index expecialit. A A C 1981 4 2  48 

PIB PER COMUNITATS AUTONOMES PIB per comunitats i sectors C 1986 47 
ESTIMACIÓ DEL PIB Utilitzant indicadors regionals C 1980 7-16 46 

RENDA COMARCAL l MUNICIPAL Renda i dipòsits M 1979 9 45 
ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS M 1981 42 37 

SECTOR PÚBLIC 

PROJECTE DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT Annex, inversions, personal... A A 1980 C 1987 16 32 
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT A A 1980 C 1987 16 60 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT A A 1980 C 1986 16 
INVERSIONS PUBLIQUES REALITZADES D 1982 M 1987 16 51 
LIQUIDACIÓ DE LES EMPRESES PUBLIQUES. GENERALITAT A 1984 C 1986 16 59 

RECAPTACIO DE TRIBUTS CEDITS A LA GENERALITAT A 1983 C 1986 16 61 
INVERSIONS ESTATALS Programa, per regions A A 1979 C 1988 47 62 

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS ESTATALS M 1983 p 8-87 4 7  64 

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS CENTRALS Per imports A A 1979 p 1986 47 52 
PRESSUPOSTOS AJUNTAMENTS APROVATS l NO LIQUIDATS Per trams de població, prov., capi. -prov. A A 1981 p 1985 30  40 

PRESSUPOSTOS DE LES DIPUTACIONS Per grans conceptes A A 1981 C 1985 30 40 

) PRESSUPOSTOS DE LES DIPUTACIONS A A p 1987 22 68 

TERRITORI 

PLANS D'ORCENACIÓ A M 1986 24 
ARXIU DE SOL INDUSTRIAL Dades a nivell de polígon industrial M 1983 7 4 

POBLACIÓ 

MOVIMENT NATURAL Nascuts, morts M M p 12-86 14-20 17 
MOVIMENT MIGRATORI Immigrants, emigrants M M p 12-86 42 41 
RECTIFICACIONS DELS PADRONS MUNICIPALS Població de dret i de fet A A M 1986 42 15 
PADRO D'HABITANTS M 1986 42 30 
CENS DE POBLACIÓ M 1981 42 26 

MERCAT LABORAL 

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA T T 11-87 p 11-87 42 15 
DEMANDES D'OCUPACIÓ Primera ocupació i altres, per sectors M M 1983 6-87 41 15 
OFERTES D'OCUPACIÓ Genèriques, nominades, per sectors M M 1983 F 6-87 41 15 
COL·LOCACIONS Genèriques, nominades, per sectors M M 1983 F 6-87 41 15 
BENEFICIARIS A LA ASSEGURANÇA D'ATUR Per tipus M M p 8 -87 41 16 
ATUR REGISTRAT Per grans sectors M M 1974 p 8-87 41 15 
ATUR REGISTRAT Sectors, sexes, edat, professions M M 1981 8-87 41 16 
TREBALLADORS AFILIATS A LA S.S. Per sec1ors M M 1981 p 8-87 43 15 
TREBALLADORS AFILIATS A LA S.S. 3 dígits CNAE A A 1981 M 1986 43 15 
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ Presentats, pactats i resolts M M 1981 p 5-87 36 15 
FONS DE GARANTIA SALARIAL Empreses afectades, treballadors benefi. M M 1983 p 8-87 32 16 
FONS DE GARANTIA SALARIAL l m port de les prestacions fetes M M 1983 p 8 -87 32 16 
CONCILIACIONS INDIIDUALS ACABADES Segons la resolució M M 1983 p 5-87 32 16 
CONCILIACIONS COL·LECTIVES ACABADES Segons conciliació M M 1983 p 5-87 32 16 

PENSIONISTES AL SISTEMA DE LA S.S. Nombre, import, per tipus M M 1983 p 6-87 32 16 
VAGUES Empreses, sectors M M 1983 p 3-87 32 16 
PÈRDUES LABORALS PER VAGUES Dies, hores, motius, sectors SM SM 1986 C 1986 21 58 

TANCAMENTS PATRONALS Empreses i treballadors afectats SM SM 1986 C 1986 21 58 

PREUS, SALARIS f COSTOS 

INDEX DE PREUS DE CONSUM Per components M M 1983 C 8-87 42 49 
NEGOCIACIÓ COL-LECTIVA N? convenis, treball, augment salarial.. M M 1983 p 7-87 32 16 
COST DE LA MÀ D'OBRA A LA CONSTRUCCIÓ M M p 6-67 39 6 

ENQUESTA DEL COST DE LA MÀ D'OBRA Cost per sectors amb i sense S.S. A A 1972 C 1986 7 50 

INVERSIONS 

ENQUESTA D'INVERSIÓ INDUSTRIAL Per grans sectors A A 1972 C 1986 7 50 

INSCRIPCIONS DEFINITIVES D'INDUSTRIES l AMPLIACIÓ De totes, n? treba., empreses, potencia A A p 1984 48 55 
INSCRIPCIONS DEFINITIVES D'INDUSTRIES l AMPLIACIÓ Superior 1 milió ptes., n? treba. empreses A A M 1984 48 15 
INSCRIPCIONS DEFINITIVES D'INDÚSTRIES l AMPLIACIÓ Superiors 50 milions ptes., n� empreses M T IV-86 o 11-87 17 53 

INSCRIPCIONS DEFINITIVES D'INDÚSTRIES l AMPLIACIÓ Superiors 20 milions ptes., n? empreses M M M 12-85 48 33 
INVERSIONS EN INFRASTRUCTURES Carreteres, transports, comunicacions .. A A C 1986 7 55 

SECTOR AGRÍCOLA 

QUADRE MACROECONÓMIC DEL SECTOR AGRARI Producció, reutilització, VAB, renda ... A A 1984 C 1986 15 42 
APORTACIÓ SECTORIAL A LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA Per sectors A A C 1985 46 

DISTRIBUCIÓ GENERAL DE LA TERRA Segons l'aprofitament A A p 1984 46 2 
SUPERFÍCIES AGRÀRIES Superfícies cultivades segons productes A M p 1987 46 14 
PRODUCCIONS AGRICOLES Producció de tos el productes agricolas A M p 1987 46 14 
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CONCEPTE CONTINGUT A B C D E F G 

SACRIFICI DE BESTIAR Nombre caps, pes, per tipus M M p 1·87 15 15 
LLET DE VACA Segons el seu desti A A p 1985 46 14 
MOVIMENT COMERCIAL PECUARI Per tipus de bestià M M 1984 p 1-87 15 42 
CAPTURES PER PORTS DE PESCA Peixos, crustacis, mol·luscs, valor A A p 1986 25 55 
EXTRACCIÓ DE FUSTA Per tipus, quilos T T p 1986 15 42 

valor 

PREUS DE LLOTGES l MERCATS Cereals, farratges, fruita, ramaderia ... s s 10-87 
PREUS PERCEBUTS PEL PAGÈS Diferents productes M M 1984 p 1-87 15 42 
PREUS l SALARIS QUE PAGA EL PAGÈS Per conceptes M M 1984 p 1-87 15 42 
INSCRIPCIONS DE MAQUINÀRIA Tractors, motocultors i recol·lectores M M p 1986 46 14 
ENQUESTA D'EXPLOTACIONS DE PORQUÍ Per tipus T T 1984 C 12-86 15 42 
CENS AGRARI M 1982 46 21 
CENS RAMADER A p 1985 46 14 
CENS DE MAQUINARIA AGRICOLA EN ÚS A A p 1985 46 14 
TABACS Valor i volum de vendes M A p 1986 51 15 

SECTOR INDUSTRIAL 

CARBONS Producció, per qualitats M M p 5-87 48 10 
MINERALS Per productes, n? explotacions, producció •. A A p 1985 48 38 
POTASSES Producció, vendes, consum M M p 9-87 7 15 
VEHICLES Producció per tipus M M C 5-87 48 15 
MATRICULACIÓ DE VEHICLES Per tipus M M p 4-87 34 11 
ENQUESTA CONJUNTURA INDUSTRIAL 9 sectors, 35 subsectors i 18 preguntes BM BM 1965 C 10-87 7 15 
ENQUESTA INDUSTRIAL 23 sectors, 9 preguntes M 1968 C 1-8 48 

INFRAUTILIZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA 23 sectors, 3 preguntes T T 1968 C 1-87 48 

ENQUESTA AL SECTOR METAL·LÜRGIC 6 sectors, producció, ocupació, preus ... T T 1971 C 11-87 8 28 
ENQUESTA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL 20 sectors, persones ocupades, cost, VAB, VAB A A 1981 C 1984 42 36 
CENS INDUSTRIAL Establim. industrial, 3 di gits CNAE p 1978 42 22 

CONSTRUCCIÓ 

CIMENT Producció clinker, ciments, vendes, consum M M C 6-87 48 15 
HABITATGES DE PROMOCIÓ OFICIAL Calif. prov. i difinit., iniciades, acabades M M p 8 -87 23 15 
HABITATGES DE PROMOCIÓ PUBLICA Per tipus, iniciades, acabades M M p 8-87 23 15 
HABITATGES LLIURES Iniciades, acabades M M p 8-87 23 15 
REHABILITACIONS D'HABITATGES Patrimoni públic, privat, acabades M M 1982 p 6-87 35 5 
HABITATGES VISATS PEL COL·LEGI D'ARQUITECTES Lliures, protegides M M p 6-87 7 15 
LICITACIONS D'OBRES Edificació, obra civil T T 1971 p 11-87 50 15 
LLICENCIES D'OBRES MAJORS Lliures, protegides M A B 1986 39 

PARC D'HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA Iniciats, acabats A A o 1986 23 44 

SOL·LICITANTS D'HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA Carecterístiques socio·económiques A A o 1986 23 44 
ENQUESTA CONJUNTURA DE LA CONSTRUCCIÓ 3 sectors, 9 preguntes BM BM 1973 C 10-87 7 15 
ENQUESTA OE LA CONSTRUCCIÓ 4 sectors, 9 preguntes M 1983 C 111-87 48 

CENS D'HABITATGES M 1981 42 25 
CENS DE LOCALS M 1981 42 24 
CENS D'EDIFICIS M 1981 42 23 

SECTOR ENERGÈTIC 

DEMANDA D'ENERGIA PRIMÀRIA Petroli, electricitat, gas, carbó A A 1980 C 1986 17 43 

CONSUM FINAL D'ENERGIA Per sectors: combus. líquids, gas, elect ... A A 1978 C 1985 17 43 

CONSUM D'ENERGIA FINAL Eléctrica, gas, petroli ... A A 1970 C 1986 7 55 
BALANÇ ENERGÈTIC Per productes A A 1980 C 1985 17 43 

, BALANÇ D'ENERGIA ELÈCTRICA Producció, saldo, energia disponible ... A A 1972 C 1986 7 55 
BALANÇ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA Producció, saldo, energia disponible ... A A 1980 C 1986 17 43 
ELECTRICITAT Producció hidraúlica, tèrmica, nuclear M A 1965 C 1986 7 55 
ELECTRICITAT Producció, consum M M 1977 z 9-87 52 27 
ELECTRICITAT Facturació domèstic, baixa i alta tensió. M M 1971 p 8-87 7 15 
FACTURACIÓ D'ELECTRICITAT 37 sectors M 1983 p 8-87 7 
CONSUM FINAL D'ENERGIA ELÈCTRICA Domèstic, baixa i alta tensió, autoproduc. A A 1980 C 1985 17 43 

GAS MANUFACTURAT Producció, consum, matèríes primeres ... M M 1965 p 7-87 7 15 
GAS NATURAL Gas d'emissió, consum domèstic, indus ... M M 1969 p 6-87 38 15 
GASOS LIQUATS DEL PETROLI Producció, consum domèstic, industrial... M M 1978 p 8-87 5 15 
CONSUM FINAL DE COMBUSTIBLE GASOSOS Per sectors, gas manufactu, natural, GLP A A 1980 C 1985 17 43 

PETROLI CRU Extracció M M 1973 C 8-87 48 15 
PROCEDÈNCIA DEL CRU DESTIL·LAT REFINERIES CATALANES Per països M M 1977 C 8-87 7 15 
PETROLI CAU DESTIL·LAT A LES REFINERIES CATALANES M M 1977 C 8-87 7 17 
PRODUCCIÓ DE LES REFINERIES CATALANES Producció de benzina, fuel, gasoil... M M 1977 C 8-87 7 15 
VENDES DE PRODUCTES REFINATS REFINERIES CATALANES Vendes de naftes, benzines, fuel... M M 1977 p 8-87 7 15 
PRODUCTES PETROLÍFERS Distribució de benzina, gasoil, fuel. .. M M 1979 p 7 -87 10 15 
CONSUM FINAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS Per sectors, gas-oir, fuel. .. A A 1980 C 1985 17 43 

CONSUM FINAL DE COMBUSTIBLES SÓLIDS Per sectors, coc de petroli, residus ... A A 1980 C 1985 17 43 

COMERÇ INTERIOR 

ENQUESTA COMERCIAL 7 sectors, 16 preguntes T T 1983 B 11-87 7 15 
COMERÇOS DE LLIURE SERVEI Autoserveis, superserveis, supermercals A A p 1985 47 55 
FRUITES l VERDURES ENTRADES A MERCABARNA Tones entrades s A B 9-87 45 55 
PEIX ENTRAT A MERCABARNA T ones dels diferents tipus de peix s A B 9-87 45 55 
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CONCEPTE CONTINGUT A B C D E F G 

COMERÇ EXTERIOR ) 
EXPORTACIONS CATALANES Per productes, per països A A 1983 p 1986 7 18 
IMPORTACIONS CATALANES Per productes, per països A A 1978 p 1986 7 19 
MERCADERIES ENTRADES l SORTIDES PER LES DUANES Per productes i països per cada duana A 1974 C 1986 28 
CATÀLEG D'EXPORTADORS Posició estadística, empreses C 1983 18 20 
INVERSIONS ESTRANGERES Industrials, per sectors, per països A A 1967 C 1984 7 55 
REGISTRE D'EXPORTADORS A A 1986 44 

SECTOR FINANCER 

APORTACIÓ CATALANA ALS INGRESSOS PRESSUPOS. ESTAT M M 1964 p 5-87 47 15 
OFICINES OPERATIVES D'INSTITUCIONS FINANCERES Bancs, caixes d'estalvis, entitats crèdit T T p 1-87 3 8 
OFICINES OPERATIVES OE BANCS l CAIXES Per comarques A A 1981 C 1986 6 

BALANÇ DE LES CAIXES D'ESTALVIS CATALANES Actius i passiu per conceptes M M C 7-87 12 7 
DIPÒSITS DE LES CAIXES D'ESTALVIS A la vista, d'estalvi i a termini T T 1983 p 1-87 3 8 
BALANÇ DELS BANCS AMB SEU SOCIAL A CATALUNYA Actiu i passiu per conceptes M M C 7-87 13 29 
DIPÓSITS DE LA BANCA PRIVADA A la vista, d'estalvi i a termini T T 1979 p 1-87 3 8 
ÍNDEX DE LA BORSA DE BARCELONA Base 1955= 100, per 8 sectors M M 9-87 4 15 
VOLUM DE CONTRACTACIÓ DE LA BORSA DE BARCELONA Nominal i efectiu, fons públics, accions .. M M 9-87 4 15 
EFECTES PROTEST A TS Nombre, valor M M p 4-87 42 34 

VOLUM DE COMPENSACIÓ BANCARIA M M 12-86 42 9 
SUSPENSIONS DE PAGAMENTS Nombre, actiu i passiu M M 1982 p 5-86 42 31 
FALLIDES Nombre M M 1982 p 4-87 42 31 
SOCIETATS MERCANTILS Creades, disoltes .•. M M 1981 8-86 42 9 

CRÈDIT OFICIAL Demandes i formalitzacions per cada banc A A C 7 55 

TRANSPORTS l COMUNICACIONS ) 
PARC DE VEHICLES Nombre, antiguitat ... A A p 1986 34 13 
INDEX DE MOTORITZACIÓ Marques, tonatges A A p 1986 34 15 
ACCIDENTS M M p 1986 34 12 
VIATGES PER CARRETERA EN LINIES REGULARS N� viatgers, n� viatges, Km�viatger M A 1986 z 1987 26 54 
TRANSPORT URBÀ Passatgers transportats, metro i autobús M M 1979 B 8-87 7 15 
TARGETES DE TRANSPORT PER CARRETERA Viatgers, mercaderies, mixtos, per tipus A A C 1986 26 54 
AUTOPISTES N? de vehicles per trams d'autopistes M C 1986 7 
NOMBRE PASSATGERS ENTRATS PER L'AUTOPISTA 

LA JUNQUERA N� vehícles, n� persones, per tipus vehícles A A 1984 1986 18 35 
TRANSPORT FERROVIARI Bitllets expedits, mercaderies, per tipus M M 1977 C 8-87 49 15 

TRANSPORT FERROVIARI Passatgers, mercaderies, per línies M 8-87 26 55 
TRANSPORT MARÍTIM Mov. ports, tipus vaixells, passatgers ... A A C 1986 1 9  
TRANSPORT MARITIM Mercaderies, naus. TRB port Sarna, Tarragon M M 7-87 7 15 
TRANSPORT AERI Avions, passatgers, mercaderies, aeroports M M 1977 8-87 29 67 
CONFERÈNCIES TELEFÓNIQUES Nacionals, intern., automàtiques, manuals .. M M 1974 p 3-87 11 15 
UNIES, TELÈFONS, ESTACIONS, PETICIONS PENDENTS Nombre A A p 1986 11 55 
CORRESPONDÈNCIA NASCUDA Ordinaria, certificada, assegurada A A p 1986 31 55 
CORRESPONDÈNCIA DISTRIBU"

f

DA Oridinaria, certificada, reembossaments .. A A p 1986 31 55 
GIRS POSTALS Interiors, iniernacionals, expedits, rebuts A A p 1986 31 55 
TELEGRAMES Interior, internacional, expedits, rebuts A A p 1986 31 55 

RADIOTELEGRAMES Interior. internacional, expedits, rebuts A A p 1986 31 55 
TELEGRAMES AMB FRANQUICIA Oficials, servei, expedits, rebuts A A p 1986 31 55 
GIRS TELEGRÀFICS Expedits, rebuts A A p 1986 31 55 
TÈLEX N? abonats A A p 1986 31 55 

TURISME 

PERSONES ENTRADES PER LES FRONTERES CATALANES Per fronteres i medi de transport M M C 8-87 33 56 
VIATGERS SORTITS PER LES FRONTERES CATALANES Per fronteres i medi de transport M M C 1986 33 3 
ENQUESTA ALS TURISTES ENTRATS PER LES FRONTERES Per autopiste A-7. per CN-11 A A 1982 C 1986 27 35 
ESPANYOLS RESIDENTS A ESPANYA SORTITS AL ESTRANGER Per vies de sortida M A C 1986 33 3 

ESTABLIMENTS OBERTS Nombre M M 1985 C 4·87 42 57 
NOMBRE PLACES HOTELERES Estimacions mitjançant enquesta M M 1979 p 4-87 42 57 
VIATGERS ALLOTJATS Espanyols, estranjers, per zones M M 1980 p 4-87 42 57 
PERNOCTACIONS EN ESTABLIMENTS HOTELERS Espanyols, estranjers, grau d'ocupació M M 1978 p 4-87 42 57 
PERNOCTACIONS EN APARTAMENTS Per països M A 1980 p 1986 18 35 
ZONES l PUNTS TURÍSTICS Per zones, viatgers, pernoctacions M M 1986 z 4-87 42 69 
PERSONAL OCUPAT EN ESTABLIMENTS HOTELERS Fix, eventual, remunerat

,. 
no remunerat M M 1986 p 4-87 42 69 

OFERTA TURÍSTICA Allotjaments, distribució territorial, A A 1982 C 1986 27 35 
DEMANDA TURÍSTICA Vies d'entrada, estades en establiments A A 1982 C 1986 27 35 
RELACIÓ OFERTA-DEMANDA TURÍSTICA Preus dels paquets, promoció ... A A 1982 C 1986 27 35 
OFERTA D'ALLOTJAMENTS HOTELERS N? establiments, n? places per 6 zones A A 1982 C 1986 27 35 
OFERTA DE CÀMPINGS N? establiments, n? places, per 6 zones A A 1982 C 1986 27 35 
ENQUESTA TURÍSTICA 6 sectors, 18 preguntes T T 1982 C 11-87 7 15 
RESTAURANTS l CAFETERIES Per categories A A p 1986 33 3 

AGÈNCIES DE VIATGES A A p 1986 33 3 

DIRECTORIS 

LLICÈNCIA FISCAL Per empreses, per epígrafs LI. F. A M 1986 7 
REGISTRE INDUSTRIAL Per empreses, 3 dígits CNAE A A 1974 M 1984 17 

CENS DE TREBALL Per empreses, 3 dígits CNAE M 1983 21 
DIRECTORI D'INDÚSTRIES AGRARIES Activitat, productes produïts 1982 46 

«LAS MAYORES EMPRESAS ESPAf.JOLAS» 2.000 i 20.000 empreses, ingressos, trab ... A A 1986 40 

«PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS» 15.000 empreses, activitat, vendes ... A A 1986 37 
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FONTS ORIGINALS 

1 Ajuntament de Barcelona 

2 Banco de Bilbao 
3 Banco de España 
4 Borsa de Barcelona 
5 Butano, S.A. 
6 Caixa de Pensions per la Vallesa i d'Estalvi (la Caixa) 
7 Cambra Oficial de Corner, Industria i Navegació (COCIN 

de Barcelona) 
8 Centre d'Estudis d'Assessorament Metal·lúrgic. (CEAM) 
9 Centre d'Estudis de Planificació (CEP) 

10 Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA 
(CAMPSA) 

11 Compañía Telefònica Nacional de España, S.A. 
12 Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECAJ 
13 Consejo Superior Bancario (CSB) 
14 Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya (CIDC) 
15 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca IOARP) 
16 Departament d'Economia i Finances (OEF) 
17 Departament d'Indústria i Energia (DIE) 
18 Departament de Comerç, Consum í Turisme IOCCT) 
19 Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

(OPTOP) 
20 Departament de Sanitat IDSI 
21 Departament de Treball 101) 
22 Diputacions Provincials 

23 Direcció General d'Arquitectura i Habitatge (OGAH) 
24 Direcció General d'Urbanisme 
25 Direcció General de Ports i Costes 
26 Direcció General de Transports. (DG de T) 
27 Direcció General de Turisme 
28 Dirección General de Aduanas (OGA) 
29 Dirección General de Aviación Civil IOGAC) 
30 Dirección General de Coordinación de las Haciendas 

Territoríales (OGCHT) 
31 Dirección General de Correos y Telecomunicaciones 
32 Oirección General de lnformatica y Estadística (DGIE) 
33 Dirección General de Política Turística (DGPTJ 
34 Dirección General de TrMico IOGT) 
35 Dirección General para la Vivienda y Arquitectura l OGVAI 
36 Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
37 Dun & Bradstreet 
38 Empresa Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS) 
39 Federación de Entidades Empresariaíes de la Construcción 

de Barcelona (FEC) 
40 Fomento de la Producción 
41 lnstituto Nacional de Empleo (INEM) 
42 lnstituto Nacional de Estadística (INE) 
43 lnstituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
44 lnstituto Nacional para el Fomento de la Exportación, S.A. 

IJNFEI 
45 MERCABARNA 
46 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación l MAPA) 
47 Ministerio de Economia y Hacienda (MEHI 
48 Ministerio de Industria y Energia (MIE) 
49 Red Española de Ferrocarriles, S.A. (RENFE) 
50 SEOPAN 
51 Tabacalera, S.A. 
52 Unidad Elèctrica, S.A. (UNESAI 

PUBLICACIONS ON ES DÓNA LA INFORMACIÓ AMB 
MENYS DE RETARD 

1 «Anuari Estadístic de Catalunya». Cl DC 
2 «Anuario de Estadísticas AgrariaS>). MAPA 
3 «Anuario de Estadísticas de Turisme». DGPT 
4 «Arxiu de SI Industrial». COCIN de Catalunya 
5 «Avance de Resultades)>. DGVA 
6 «BOLETIN». FEC 
7 «Balances de las Cajas de Ahorro». CECA 
8 «Boletín Estadístico». Banco de España 
9 «Boíetin EstadísticO)). INE 

10 «Boletln Estadístico». MIE 
11 «Boletín lnformativo». DGT 
12 «Boletín lnformativo. Accidentes». DGT 
13 «Boletín lnformativo. Anuario Estadistico General». DGT 
14 «Boletín Mensual de Estadística». MAPA 
15 «Boletin de Estadística y Coyuntura». COCIN de Barcelona 
16 «Boletín de Estadísticas LaboraleS>). Ministerio de Trabajo 

y de la Seguridad Social 
17 «Butlletí del Moviment Natural de la Població de Catalunya». 

CIDC 
18 «Catalunya ExportaJ>. COCIN de Barcelona 

19 «Catalunya Exporta-Catalunya ímportaJ>. COCIN de 

Barcelona 

20 «Catàleg d'Exportadors». OCCT 
21 «Censo Agrario». INE 
22 «Censo lndustriah>. INE 
23 «Censo de Edificios». INE 
24 «Censo de LocalesJ>. INE 
25 «Censo de Viviendas». INE 
26 «Censo de la Población». INE 
27 «Coyuntura Elèctrica». UNESA 
28 «Coyuntura y Perspectivas de la Indústria Metalúrgica». 

CEAM 
29 «Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Banca PrivadaJ>. 

CSB 
30 «Dades Demogràfiques. Padrons Municipals d'habitants de 

Catalunya». CIOC 
31 «Declaraciones de quiebras y suspensiones de pagos». Hoja 

informativa. INE 
32 << Diari Oficial de la Generalitat>) 
33 «Economia lndustrialJ>. MIE 
34 «Efectes Protestades». Hoja Informativa. INE 
35 «Ei turisme en el any 19. a Catalunya». OCCT 
36 «Encuesta Industrial>). INE 
37 «Encuesta de Presupuestos Familiares». INE 
38 «Estadística Minera de España». MIE 
39 «Estadística MunicipalJ>. Ajuntament de Barcelona 
40 «Estadística Presupuestaria de las Estadisticas Locaíes». 

DGCHT 
41 «Estadística de variaciones residenciales». Hoja Informativa. 

INE 
42 «Estadística i Informació Agrària». OARP 
43 «Estadístiques Energètiques de Catalunya». DIE 
44 «Estadístiques de la construcció d'habitatges a Catalunya». 

DGAH 
45 « Estimació de la renda i els dipòsits de les comarques 

catalanes i els principals municipis» 

46 <<Estimació del PIB de Catalunya». DEF i COCIN de 

Barcelona 

47 «Estimación del crecímiento del PIB por Comunidades 
Autónomas». Papeles de Economia 

48 «Indicadores Estadisticos Regionales». INE 
49 cclndice de Precios de Consumo». Hoja informativa. INE 
50 «información Econòmica». COCIN de Barcelona 
51 «Informe Econòmico-Financern. DEF 
52 «Informe sobre Recaudación en el año 19 .. ». lnspección 

General del MEH 
53 «Inversions Industrials». DIE 
54 «Memoria». DG de T 
55 «Memòria Econòmica de Catalunya». COCIN de Catalunya 
56 «Movimiento Turistico». DGPT 
57 «Movimiento de Viajeros en Establecimientos HoteleroSJ>. 

Hoja informativa. INE 
58 «Món Laboral». Departament de Treball 
59 «Notes d'Economia». DEF 
60 «Pressupost de la Generalitat de Catalunya». DEF 
61 «Projecte del Pressupost de la Generalitat de Catalunya». 

OEF 
62 «Proyecto del Presupuesto General del Estado>) MEH 
63 «Renta Nacional de España y su distribución provincial». 

Banco de Bilbao 
64 «Resumen lnformativo de Recaudación y Pagos». lnspección 

General del MEH 
65 «Taula lnput-Output de Catalunya, 1975)>. CEP 
66 «Taula lnput-Output de l'economia catalana». COCIN de 

Barcelona 
67 «Trafico Comercia) en los Aeropuertos Españoíes>). OGAC 
68 «XIFRES. Catalunya». Diputación de Barcelona i CIDC 

69 «Zonas y Puntos Turísticos, Personal Ocupado en 
Hosteleria». Hoja Informativa. INE 
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ABREUJAMENTS UTILITZATS 

Concepte 
Contingut 
A Període de publicació 
B Període de publicació 

C Any d'inici de la sèrie 
D Àmbit territorial 

E Darrera data disponible 
F Font Original 

G Publicació on es dóna amb menys 
de retard 

A Període d'elaboració/S Període de 
publicació 

A Anual 
BA Bianual 

BM Bimensual 
D Diari 
s Setmenal 
SM Semestral 
T Trimestral 

C Any d'inici de la sèrie 

Avanç de l'any 1970 

Am bit territorial 

B Barcelona 
C Catalunya 
F Oficines d'ocupació 
M Municipal 
o Comarcal 
p Provínciaí 

z Zona 



CONCLUSIONS 

Després d'haver analitzat quin és l'estat de la informació econòmica existent sobre Cata- )
lunya, hom veu que, malgrat ser més completa per a Catalunya que per a altres comunitats autò
nomes, no és suficient per tenir un bon coneixement de la realitat econòmica catalana i de la seva
evolució.

Respecte a les estadístiques econòmiques, la seva cobertura per conèixer la situació dels
diferents sectors és diferent d'uns als altres i part de les estadístiques de què es disposa haurien
de millorar-se. Quant a les bases de dades i centres de documentació, els que existeixen són pocs,
poc coneguts o no responen a les necessitats dels diferents agents econòmics.

En resum, per part dels diferents organismes productors d'informació econòmica, s'hauria
d'intentar donar resposta a les necessitats reals de tots els que participen en l'activitat econòmica,
posant-la al seu abast de forma puntual i entenedora.
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Grup 11. 

Qüestions estructurals 

Ponència 5. 

Impacte dels nous vectors de 

comunicació en l'economia catalana 
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Ponència patrocinada per: 
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1. INTRODUCCIÓ

Aquesta ponència té com a objetiu analitzar un dels sectors que podem considerar des d'ara 

estratègic i que, sens dubte, encara ho serà més en el futur immediat. 

Les comunicacions són essencials en un món cada cop més interdependent i en unes eco
nomies alhora sotmeses i creadores d'una divisió internacional del treball, de dimensions i caracte

rístiques desconegudes fa vint anys. 

La mateixa Comunitat Europea ha reconegut aquesta nova situació i ha replantejat la seva 

política, intentant fer operatius els bons propòsits sobre «una política comuna de transports» defi

nida en el Tractat de Roma. 

A nivell intern de cada país els nous vectors de comunicació s'han desenvolupat a un nivell 

extraordinàriament ràpid. Les comunicacions per satèl·lit, el Minitel, el Túnel del Canal de la Mà

nega, la containerització, el cablejat per fibra òptica, el desenvolupament de canonades específi

ques, els centres integrats de mercaderies, el tren de gran velocitat, etc., són realitats absoluta

ment quotidianes -en un grau diferent de desenvolupament- en molts països occidentals. 

És impossible que tot aquest seguit de vectors -és a dir, mitjans per transportar alguna 

cosa (veu, imatge, dades, gas, petroli, persones, mercaderies, etc.)- no tinguin una influència 

decisiva en les estructures productives. 

Malauradament els economistes catalans -i també els de la resta de l'Estat- no han de

mostrat els darrers anys un interès suficient en aquests fenòmens. 

Aquest panorama, però, està canviant ràpidament. A l'aparició de monografies interessants, 
com les produïdes per l'Institut Català per al Desenvolupament del Transport (ICDT),2 o pel Banc

de Bilbao, 3 n'han seguit d'altres com la que tot just acaba de presentar la Subcomissió de Coo

peració lnterregional Europea de l'ICDT.4

Els estudis de la Generalitat sobre l'enllaç ferroviari d'alta velocitat entre Barcelona i la fron

tera amb amplada de via europea, els acords sobre els cinturons de Barcelona, la renovació del 

Port i de l'Aeroport, la construcció de noves autopistes, els efectes del túnel del Cadí i el projectat 

de Collserola, etc., són esdeveniments que palesen l'extraordinari protagonisme que els transports 

i les seves infrastructures estan adquirint a Catalunya. 

L'apèndix final que acompanya aquest treball reuneix una petita mostra de la notable inci

dència dels transports en la vida pública de Catalunya, coincidint pràcticament amb la finalització 

del redactat de la nostra ponència. 
És impossible tractar d'analitzar tots els vectors. És per això que hem escollit un grup con

cret: el que fa referència als transpots de mercaderies. Malgrat això, no oblidem que la creixent 

automatització de determinades operacions fa que l'eficàcia dels mitjans normals de transport de 
mercaderies (ferrocarril, carretera, avió, vaixell) estiguin influïts per l'existència o no de xarxes te

lemàtiques o d'altres instruments de telecomunicació amb capacitat per agilitzar la gestió del servei. 

D'altra banda, Ja ubicació de determinades activitats, especialment les relacionades amb 

tecnologies avançades, o les fortament internacionalitzades, pot facilitar-se mitjançant l'existèn

cia d'infrastructures adequades de transport personal. Per aquests motius haver escollit el trans

port de mercaderies no significa ignorar la necessària visió global dels transports i de les comuni

cacions. A aquest aspecte dediquem el proper punt. 

2. ELS NOUS VECTORS DE COMUNICACIÓ

A mesura que un organisme esdevé complex les comunicacions i relacions entre les seves 

diferents parts es tornen imprescindibles per al bon funcionament del conjunt resultant. 

El sistema de producció de les economies desenvolupades de mercat implica cada cop més 

una mobilitat creixent de les mercaderies i dels factors. En el cas del nostre Continent, l'Acta Úni

ca Europea representa l'esforç comunitari per fer realitat un mercat únic cap al 1992. 

En aquestes circumstàncies la política de transports comunitària adquireix una nova dimen

sió. Per una banda es fa més imprescindible haver de facilitar la veritable finalització del procés 

d'unificació del mercat. Per una altra s'ha d'eixamplar a nous camps no considerats inicialment. 

Ens referim sobretot a les telecomunicacions. Aquestes s'han desenvolupat explosivament 
1 

en els darrers cinquanta anys. Del primitiu telègraf i telèfon s'ha passat a les xarxes integrades 

capaces de transmetre el sol, la imatge i les dades. 
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Els nombrosos estudis realitzats en aquest camp ens demostren que l'especialització en  les 
comunicacions (telefonia, després televisió, i més tard transmissió electrònica de dades) ha donat 

pas a una integració que reuneix enormes possibilitats gràcies a les noves tecnologies (fibra òpti

ca, microcircuits altament integrats, etc. )5· 

La repercussió sobre els processos productius és transcendental. Des d'aplicacions tan sen

zilles com l'estalvi de correu (per la via electrònica o del telefax), la nova gestió dels estocs, o 

la transmissió instantània de fes comandes (via ordinador portàtil i acoblador acústic) fins a les 

més sofisticades com la vídeo-conferència (amb estalvis de temps i de costos molt substancials), 

la integració total dels mercats financers, la publicació electrònica a distància, etc. 

Alguns d'aquests mitjans de comunicació desplacen en uns casos fa necessitat d'utilitzar 

els transports tradicionals i en d'altres els potencien de forma extraordinària (a nivell de la gestió, 

la seguretat i l'eficàcia). És per això que la tradicional distinció entre transports i telecomunica

cions esdevé cada cop més artificial. Aquesta sembla ser també l'opinió dels gestors públics direc

tes en el cas de Catalunya.6

En el cas de l'Administració Central, la Llei d'Ordenació de les Telecomunicacions (LOT) 

serà l'encarregada d'obrir el procés de modernització espanyol mitjançant un Plan Nacional de 

Telecomunicaciones per dotar el país d'una xarxa de telecomunicacions d'alta qualitat. 

Volem advertir contra els excessius triomfalismes en aquest camp i sobre la necessitat d'anar 

construint una xarxa sòlida des de la base. En aquest sentit el cas del Vallès Occidental és paradig

màtic. En efecte, aquesta comarca, oficialment batejada com l'avançada (juntament amb la prò

pia capital de Catalunya) en el terreny de les telecomunicacions -projecte de cablejat òptic- pa

teix unes deficiències cada cop més greus en el cas de telefonia normal i dels serveis de 

comunicacions més elementals (correus). Si hi afegim els errors en determinades infrastructures 

bàsiques (tercer cinturó amb laterals sobrecarregats per tal d'evitar un peatge clarament irracio

nal) ens podem trobar amb una comarca «projectada» cap al futur, hipotecada, però, per un pre

sent no resolt. 

Cal anar, doncs, amb molta cura per tal de no caure en el parany de substituir la integració 

sòlida i progressiva dels transports i les telecomunicacions per un futur brillant, però mancat d'una 

base. 

És per això que l'anàlisi dels mitjans de transport tradicionals (en fase de renovació i posada 

a punt tecnològica a la Comunitat Europea) és imprescindible per valorar l'impacte de les comuni

cacions en la competivitat de l'economia catalana. 

3. EL PROBLEMA DE LA REGULACIÓ DEL TRANSPORT

Existeixen pocs països on el sector transport no es trobi regulat d'alguna manera. Els tipus 

de regulació són tant de caràcter quantitatiu (fixació del preu i/o de la qualitat) com qualitatiu 

(establiment d'estàndards, requeriments professionals, etc.). 

En el subsector del transport de mercaderies per carretera el tipus de regulació és força 

variable entre els diferents països. A Espanya s'ha regulat l'accés al mercat qualitativament 

-exigint alguns requisits per entrar a la professió- i de manera quantitativa, des del 1971 es van

establir contingents al nombre de llicències i tarifes obligatòries en forma de forquilla. A la RFA

i a França existeix també un sistema de contingentació per al transport a llarga distància i en el

primer país es fixen unes tarifes màximes i mínimes. Al Regne Unit, en canvi, existeixen només

normes de caràcter qualitatiu i als EUA en els últims anys hi ha hagut un procés de desreglamenta

ció important.

Nombrosos estudis sobre l'estructura de costos de les empreses de transport de mercade

ries semblen confirmar l'existència de rendiments constants a escala. El fet que la major part del 

transport de mercaderies sigui de caràcter discrecional fa poc probable que la competència doni 

lloc a una duplicació de serveis amb un excés de capacitat i un baix nivell d'ocupació per viat

ge.7 Tot fa pensar que el mercat funcionaria de manera competitiva i els preus es fixarien d'acord 

amb el cost marginal que és igual al cost mitjà mínim en presència de rendiments a escala. 

Una primera objecció a aquest raonament és que existeixen incentius per reduir els costos 

en detriment de la seguretat. Aquest problema, però, podria solucionar-se amb una reglamenta

ció de caire qualitatiu establint estàndards de seguretat tant pel que fa als vehicles com als con

ductors sense necessitat de controlar els preus i/ o la quantitat. 
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Cal buscar les raons per intervenir en aquest subsector en la possible existència d'inestabili
tat davant fluctuacions econòmiques. Les barreres d'entrada són relativament baixes, com ho de-

) mostra l'elevat nombre d'empreses amb un sol vehicle; això ha fet que es convertís en una activi
tat refugi en èpoques de recessió econòmica. L'increment de l'oferta, en moments en què la 
demanda tendeix a disminuir, es tradueix en un augment de la capacitat productiva que fa dismi
nuir els preus reduint el nivell de guanys. Les conseqüències són una baixa utilització dels vehi
cles, un excés del nombre d'hores treballades en el cas dels autònoms i tot sovint comporta també 
una descapitalització de les empreses fins que algunes d'elles, i no sempre són les més petites, 
acaben fent fallida. Aquesta situació afavoreix més les operacions fora de la legalitat. 

Aquest excés de competència pot perjudicar els usuaris o la resta de la societat per una 
disminució en el nivell de seguretat. Això seria conseqüència de l'excés del nombre d'hores treba
llades, del manteniment inadequat del vehicle d'una edat excessiva, de la probabilitat de fallida, 
etc. La raó de la regulació no sembla ser la de suavitzar els esmentats efectes negatius de l'excés 
d'oferta sinó la protecció d'uns interessos molt concrets i a curt termini del sector. 

Les restriccions que s'imposen a mitjans que competeixen directament amb la carretera, 
essencialment el ferrocarril, ens donen una segona raó de la regulació del subsector de transport 
per carretera. S'han imposat al ferrocarril restriccions de tipus polític o social com ara l'obligació 
de prestar servei en determinades àrees geogràfiques o línies que no es justificarien des del punt 
de vista de la demanda. Per l'existència d'economies d'escala la tarificació al cost marginal en el 
transport ferroviari genera unes pèrdues que no sempre s'està disposat a assumir i s'obliga el fe-

J rrocarril a operar sota restriccions pressupostàries. En cap cas el preu no es fixa segons el cost 
marginal i això pot generar ineficiències en l'assignació als diferents mitjans del tràfic. 

Un últim punt que quedaria per discutir en relació amb la necessitat de regular el transport 
de mercaderies, i que afecta la competència entre els mitjans, és la tarificació per l'ús de la infras
tructura viària. Fins a quin punt es paguen els costos de construcció i manteniment de les carrete
res i les externalitats que originen com la contaminació i la congestió? A Espanya, per aquest mo
tiu, el ferrocarril sempre ha acusat la carretera de competència deslleial. És possible dissenyar per 
als costos d'infrastructura un sistema d'impostos de manera que els usuaris paguin els costos que 
originen o almenys que hi contribueixin.8 Les externalitats són molt difícils d'incorporar a l'impost 
i generalment no es tenen en compte. Queda, així, un camp per intervenir, quan es consideri que 
els costos privats difereixen massa dels socials, i justificar subvencions per tal que es produeixin 
canvis modals. 

La regulació en el transport de mercaderies no és un tema resolt. D'una banda, el mercat 
sembla suficientment competitiu a primera vista perquè no requereixi Ja intervenció. A més a més, 
la regulació pot introduir distorsions, ja que no disposa de la informació suficient, i produir altres 
efectes negatius com les rendes extres que genera la contingentació del nombre de llicències i 
que encareixen el preu del transport. 

La total liberalització d'aquest sector, però, no ens assegura assolir una distribució òptima 
l del tràfic. En èpoques de fluctuacions econòmiques pot generar inestabilitat a la mateixa indús

tria. Quan considerem la competència entre diferents mitjans apareixen noves raons per a la inter
venció. La regulació, però, hauria d'estar basada en uns nivells d'informació i coneixement del 
mercat que no sempre es poden assolir i això fa que moltes de les intervencions siguin arbitràries. 

Fins a la recent aprovació de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT), la legis
lació reguladora del transport per carretera vigent a Espanya era en les seves normes bàsiques 
de l'any 1947 i la del ferrocarril de 1877. Després dels canvis tècnics i en la mobilitat des de la 
seva promulgació la manca d'adequació d'aquestes lleis era evident. Això va fer que apareguessin 
reglamentacions confoses sense directrius bàsiques al llarg de tot el període. A partir de 1971 es 
modificà substancialment el marc que regula el transport de mercaderies per carretera. 

Aquestes lleis pretenien donar prioritat al ferrocarril, prohibint la concessió de línies coinci
dents tant per als viatgers com per a les mercaderies i establint per als casos excepcionals el cànon 
de coincidència i el dret de tempteig. Va ser el transport per carretera, però, el que es va configu
rar com a principal mitjà de transport en detriment del ferrocarril i en menor mesura del marítim. 
En el cas del transport de mercaderies, que es desenvolupà pràcticament sense restriccions fins 
a l'any 1971, la protecció va ser gairebé nul·la. El transport discrecional, que ha estat molt més 
important que el regular, va competir directament amb el ferrocarril. El cànon de coincidència te
nia una quantia relativament petita i s'incorporava al preu.9 

I La llicència per al transport per carretera s'atorgava a aquells que acomplien uns certs re-
quisits i en funció de la zona on pretenien realitzar la seva activitat (nacional, comarcal i local). 

PS-5 



A partir del 1971 comença a establir-se una política de contingentació en el nombre d'autoritza
cions.10 Al mateix temps s'apliquen tarifes màximes i mínimes obligatòries per als diferents tipus 
de transport en recorreguts inferiors als 170 km.11 Malgrat la intervenció, el nombre de vehicles, )
i especialment la capacitat de càrrega, en el període 1973-1983 han experimentat augments impor-
tants com a resposta a la contingentació. Aquest increment de l'oferta s'ha traduït en disminu-
cions de preus que han baixat àdhuc per sota el preu obligatori. Aquests fets han deteriorat Ja 
situació del sector que ha patit una important descapitalització -especialment els empresaris 
autònoms- i al mateix temps han propiciat les actuacions irregulars (increment del nombre d'ho-
res treballades, sobrecàrrega del vehicle, etc.) que incideixen sobre el nivell de seguretat. 

Pel que fa al ferrocarril les línies d'interès nacional estan gestionades per Rente des de 1941, 
però amb molta dependència de les decisions governatives. Les tarifes, subjectes sempre a l'apro
vació del govern i molt poc flexibles, han estat molt baixes i els augments, inferiors als de l'IPC. 
Aquesta política de baixes tarifes s'ha mantingut per la intenció de captar nou tràfic i per raons 
de tipus social per les quals Rente no ha estat compensada explícitament. Amb l'aprovació del 
Contracte Programa (1984-1986) s'aprecia un canvi d'actitud del govern en relació a Rente. Un 
dels objectius essencials és la racionalització de l'empresa i l'assolir l'equilibri financer després d'haver 
complert amb les obligacions de servei públic. Per això s'estableixen una sèrie de mesures com 
l'establiment de criteris més clars en la tarificació, que en el cas de les mercaderies han de tendir 
cap a la cobertura total de les despeses, o el reconeixement de manera explícita de les obligacions 
de servei públic que cal compensar. Cal lamentar que aquest contracte quedés pràcticament inter
romput l'any 1986 a causa dels canvis experimentats en la direcció de la companyia i encara no 
hi hagi una continuació. 

La LOTT ha substituït gairebé la totalitat de l'anterior legislació. Amb aquesta llei desapa
reix la subordinació de la carretera al ferrocarril, s'elimina el dret de tempteig i es promou la com
petència entre mitjans. 

Les directrius generals de la llei estableixen que el marc d'actuació en el qual hauran de 
desenvolupar-se els serveis i activitats de transport és el de l'economia de mercat, amb l'obligació, 
a càrrec dels poders públics de promoure la productivitat i el màxim aprofitament dels recursos. 
L'Administració podrà programar i planificar l'evolució i desenvolupament dels diferents tipus de 
transport terrestre. 

Les principals disposicions de la llei que afecten el transport de mercaderies les podem re
sumir de la manera següent: 

Com a norma general l'oferta de transport es regirà pel sistema de lliure concurrència.12 
Ara bé, l'Administració es reserva el dret de restringir l'accés al mercat quan ho cregui necessari. 
Els supòsits en què es pot actuar són molt amplis i es basen fonamentalment en la possibilitat 
que existeixin desajustos entre l'oferta i la demanda i en raons generals de política econòmica. 
Continuarà sent possible contingentar el nombre de llicències per un període de temps determi
nat, imposar obligacions modals o restriccions de circulació i suspendre o limitar temporalment 
l'atorgament de nous títols. 

L'Administració podrà establir les tarifes (quanties úniques o en forma de bandes) obligatò
ries o de referència per als transports públics i activitats auxiliars o complementàries. La fixació 
de tarifes obligatòries haurà de venir determinada o per raons d'ordenació del transport, vincula
des a les necessitats d'aquestes, o per protegir els usuaris o transportistes, o per assegurar el man
teniment o continuïtat dels serveis de transport o per la seva realització en condicions adequades. 
No s'exclou la possibilitat que algunes tarifes de transport continuïn sent regulades per la normati
va general de preus. En principi les tarifes hauran de cobrir la totalitat dels costos reals, i l' Admi
nistració autoritzarà la seva revisió quan hi hagi hagut variacions en els costos. Ara bé, es conside
ra que podran establir-se se excepcionalment, per motius econòmics o socials, tarifes inferiors als 
costos que l'Administració haurà de compensar econòmicament. 

Com a norma general es preveu que els diferents mitjans competeixin entre si. Per raons 
d'interès públic el govern podrà adoptar, durant un període de temps, mesures que afavoreixin 
un transvasament de la càrrega entre mitjans de transport. 

A més, s'instrumenten mesures de caràcter flexibilitzador en el transport que eliminen una 
sèrie de restriccions que dificultaven l'exercici de la professió. La llei suavitza la distinció entre 
transport discrecional o regular i càrrega completa o fraccionada; es preveu la possibilitat d'auto
ritzacions sense condicionar el volum de transport permès ni el nombre de vehicles, sempre que 
no sigui necessària una limitació de l'oferta; possibilita la col·laboració d'altres empreses per aten-
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dre la demanda en períodes punta i desvincula les autoritzacions respecte a un vehícle concret. 

Són mesures que afecten l'operativitat de l'empresa tot eliminant rigideses i que els pot permetre 

en alguns casos una disminució dels costos. 

Pel que fa al ferrocarril, cal veure si la LOTT possibilitarà que Rente gaudeixi d'una autono

mia en la gestió més alta que l'actual. Segons la nova legislació és el Govern que estableix les 

directrius bàsiques de l'actuació de Rente en el marc d'una política d'orientació i coordinació dels 

diferents mitjans de transport, mentre que Rente assumirà la gestió autònomament. Les actua

cions governatives s'instrumentaran mitjançant contractes programa o altres formes de planifica

ció d'objectius. Els canvis bàsics del nivell d'activitat requeriran l'aprovació del Govern. 

L'Administració es reserva la possibilitat de fixar les tarifes encara que les condicions tarifà

ries que s'imposin a Rente hauran de ser compatibles amb la màxima autonomia en la gestió, sub

jecta a les obligacions de servei públic. Això es preveu que afecti fonamentalment el transport 

de viatgers de rodalies. 

En principi Rente haurà de gestionar el servei de cara a aconseguir l'equilibri econòmico

financer de l'explotació. Es diferenciarà la subvenció compensadora del dèficit de la subvenció 

pel compliment d'obligacions de servei públic. 

Caldrà esperar a conèixer el contingut dels contractes-programes que es firmirn propera

ment per valorar fins a quins punt aquesta llei dóna un major grau d'autonomia i flexibilitat a Rente 

a l'hora de fixar les tarifes. El transport de mercaderies ha de tendir a cobrir els seus costos mitjan

çant els ingressos tarifaris; no està clar, però, si li serà permès una política tarifària diferenciada 

per tipus de tràfics. La nova llei obre, però, una porta per a una més gran flexibilització i autono

mia en la gestió. 

Per últim cal assenyalar que Ja LOTT inclou com a disposició addicional que el Govern pre

sentarà un projecte de llei de creació d'una taxa per la utilització de les carreteres com a mesura 

d'harmonització de les condicions de competència entre els diferents mitjans de transport. 

A manera de conclusió podríem dir que la LOTT elimina una sèrie de restriccions que resta

ven flexibilitat al sector del transport però no abandona la possibilitat d'una política de reglamen

tació del sector. Tal com hem vist, no hi ha una única resposta al dilema entre liberalització o des

reglamentació. La LOTT opta per una solució intermèdia i només intervé en el cas que es consideri 

necessari. El ventall de possibilitats que ofereix és molt ampli, i pot passar d'una reglamentació 

molt estricta a una liberalització gairebé total. La gran complexitat del sector fa difícil optar per 

solucions úniques. Cal recordar que la intervenció pot generar ineficiències en el sector. Un dels 

principals problemes és l'obtenció de la informació necessària per poder estimar i predir els efec

tes de la regulació sobre el conjunt del tràfic. L'avaluació dels efectes de les polítiques portades 

a terme a diferents països pot ser un ajut a l'hora de prendre decisions. 

4. LA POLITICA DE TRANSPORTS A LA COMUNITAT EUROPEA

En el Tractat de Roma la política de transports ocupa el títol !V (articles 74 a 84). S'aplica 

als transports de superfície (ferrocarril, carretera i vies navegables) encara que pot afectar també 

(i de fet així ha succeït) els transports marítims i aeris. 

És evident que la política de transports afecta profundament la lliure circulació de mercade

ries i la política de la competéncia comunitària. l a l'inrevés, els darrers factors esmentats marquen 

el límit i les possibilitats de la política de transports. La mateixa prestació dels serveis de transport 

és objecte d'una determinada reglamentació que es relaciona amb l'accés a la professió de trans

portista o amb les activitats properes (agències de viatge, etc.). 

El fet és que, malgrat el Títol lV del Tractat CEE, la política de transports no s'ha desenvolu

pat al mateix ritme que d'altres polítiques comunitàries. 

Entre el 1973 i el 1983 la Comunitat modificà la seva postura per una sèrie de fets impor

tants: crisi energètica, aparició de la política regional comunitària, preocupació creixent per la pol·lu

ció atmosfèrica, nous mitjans de transports, etc. 

Un fet significatiu va ser la denúncia del Consell de les Comunitats davant el Tribunal de 

Justícia de la Comunitat pel Parlament Europeu. Aquest havia considerat que s'havia vulnerat el 

Tractat de Roma per Ja incapacitat del Consell de tirar endavant una política de transport. 

El mes de maig de 1985, el Tribunal va donar la raó al Parlament per la manca de desenvo

lupament de l'esmentada política que impedia assegurar la lliure prestació de serveis. 
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A partir de 1983 sembla que hi ha un rellançament de la política de transports a la qual cal 

afegir una nova política comunitària d'infrastructures de transport. 

Les principals disposicions vigents passen pels temes següents: 

Generals 

Convenis TIR, horaris d'estiu, controls i formalitats entre Estats Membres, cooperació entre em

preses de ferrocarril. 

lnfrastructura del transport 

Creació d'un comitè en matèria d'infrastructura del transport, ajuts financers a infrastruc

tures determinades, organització d'enquestes per determinar els costos de les infrastructures de 

transports terrestres. 

Transports terrestres 

Supressió de discriminacions en matèria de preus i condicions de transport, normes de com

petència en el sector de transports, obligacions inherents al caracter de servei públic dels trans

ports terrestres, reglamentació d'ajuts als transports terrestres, mesures per fer comparables la 

comptabilitat i els comptes anyals de les empreses de ferrocarrils, relacions entre Estats i empre

ses ferroviàries, política ferroviària de la Comunitat, estadístiques de transport, serveis discrecio

nals d'autobusos i autocars, normes comunes per a transports internacionals, uniformització de  

normes referents a l'autorització de transport, formació de preus dels transports terrestres, condi

cions tècniques, condicions de seguretat, condicions socials dels transports i condicions fiscals. 

Transports marítims 

Aplicació de les normes de competència, recollida d'informació sobre activitats dels trans

portistes, codis de conducta a observar en les Conferències Marítimes Internacionals, accés al mer

cat, normes i recomanacions sobre seguretat marítima, condicions mínimes per als vaixells-cisterna, 

decisions i recomanacions sobre tercers països. 

Transport aeri 

Recollida d'informació sobre els transportistes en relació a la política de la competència, 

normes relatives a l'autorització de transports aeris regulars, cooperació en accidents, limitació 

de les emissions sonores, procediments de consulta en les relacions internacionals. 

La simple enumeració dels temes que són objecte de tractament a nivell comunitari pot 

fer comprendre que l'anomenada Política Comunitaria del Transports (PCT) no és un conjunt har

mònic. Fins ara consisteix en una coordinació -més o menys respectada - de les diferent políti

ques dels Estats Membres, que per altra banda, es mou de vegades en àmbits més amplis. 

Així per exemple, la Conferència Europea de Ministres de Transport (CEMT) creada el 1953 

agrupa 19 països europeus i pretén crear una política comuna de transports a nivell superior al 

comunitari. La CEMT disposa d'un contingent d'autoritzacions de transport que agilitza els trans

ports internacionals. 

La PCT no ha desplaçat els acords bilaterals internacionals. Aquests afecten el 90 % de 

les autoritzacions de transport per carretera. Aquest, doncs, està regulat -o limitat- a tres ni

vells: per a cada Estat, per acords bilaterals o per acords multilaterals (a Europa els derivats de 

la CEMT o de la mateixa CE). La contingentació comunitària queda reduïda a un 5 % del total 

del transport per carretera. 

Tampoc la PCT ha tingut un paper brillant en matèria ferroviaria. El dèficit de les compa

nyies nacionals finançat per motius de servei públic ha enterbolit la competència en la prestació 

de serveis de transport malgrat els esforços i la normativa comunitària per assolir una més gran 

transparència en els comptes de les empreses ferroviàries i en les relacions entre aquestes i els 

Estats respectius. 

El problema general de la tarificació dels diferents modes de transport passa per temes com 

la prohibició de la discriminació, la necessitat que la Comissió autoritzi les tarifes subvencionades 

i l'adopció de tarifes definides per «forquilles» (o bandes de fluctuació) proposades per la Comis

sió i la pretesa coherència entre tarifes i costos imputats a la construcció i manteniment de les 

infrastructures de transport. Cal advertir que en el transport internacional per carretera el respecte 

per les orientacions establertes és sobrepassat moltes vegades per una flexibilització de facto de 

les tarifes aplicades. 
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Més èxit -des del punt de vista de l'acceptació teòrica de les normes- han tingut els as

pectes socials, especialment els referits a l'accés a la professió de transportista i les mesures en 

relació a les condicions de treball i seguretat. Malgrat l'aparent aplicació de les normes i recoma

nacions comunitàries el fet és que els fraus i les transgressions encobertes són molt elevades. 

És evident que les dificultats per desenvolupar una PCT arrenquen d'unes condicions ini

cials molt diferents segons els països comunitaris. Aquest fet és agreujat per les successives am

pliacions de la CE. 

La centralitat o perifericitat, la insularitat, la grandària d'un país, l'orografia, l'existència de 

vies interiors navegables, etc., són factors bàsics per explicar els diferents enfocs. Cal afegir enca

ra les especificitats socials i econòmiques que envolten el desenvolupament de la política de trans

ports de cada país membre. 

L'heterogeneïtat de la xarxa europea de transports ha impulsat l'aparició d'una acció co

munitària sobre les infrastructures de transport. 

El Consell de les Comunitats creà el mes de febrer de 1978 un Comitè sobre l'esmentat tema 

i encetà un procediment de consulta entre els Estats Membres. Aquestes accions faciliten la con

cessió de crèdits per a la realització d'infrastructures. La veritable arrencada del tema es produeix 

el dia 14 de novembre de 1985. En aquesta data el Consell de les Comunitats adoptà un Programa

Marc en el qual es definien els principals eixos d'interès comú. De 1982 a 1986 varen ser aprovats 

crèdits per un valor de 195 millions d'ECUS per al sosteniment financer de les infrastructures de 

transport. 

L'any 1986 la Comissió va presentar un Programa a Mig Termini d'lnfrastructures de Trans

port que ha estat objecte de discussió i aprovació -en les seves grans línies- pel Parlament 

Europeu. 

Durant l'any 1986 el Banc Europeu d'Inversions ha finançat projectes espanyols entre els 

quals destaquen 123 millions d'ECUS en millora de ferrocarrils (accessos a França via lrún i Port

bou), 17 millions per a ports (zona de Cadis i de Sta. Cruz de Tenerife), i 51 millions per a carrete

res de primer ordre. 

Molts dels problemes que afecten negativament els transports de mercaderies espanyols 

(minifundisme del transport per carretera, manca d'explotació racional de la xarxa ferroviària, crisi 

del transport marítim a la vessant mediterrània, excés de protecció a les companyies aèries) els 

trobem també presents a diferents països europeus. 

Potser la peculiaritat del cas espanyol rau en problemes tradicionals d'infrastructures (am

plada de via diferent, esquema massa radial de les comunicacions) en un retard en l'adaptació 

de la grandària i les característiques del sector a la crisi energètica; en la disminució de la deman

da, i en una excessiva subordinació de la carretera a una via fèrria mal explotada. 

L'adaptació de la política i la legislació espanyola en matèria de transports a les exigències 

de la normativa comunitària és influïda per dos factors: la participació espanyola en la Conferència 

Europea de Ministres de Transports (fet que ens facilita la coordinació amb la resta de països co

munitaris) i la mateixa evolució legislativa espanyola com a fruit de l'adaptació a les estructures 

d'un Estat de Dret i d'un Estat de les Autonomies. La LOTT (que s'examina en un altre apartat) 

acompleix parcialment aquesta funció. 

Pel que fa als transports aeris i marítims els problemes es difuminen en la pròpia dificultat 

de la CE per suavitzar la forta cartelització del poal de companyies aèries europees (que afavoreix 

la ineficiència i les altes tarifes) i la tardança per acabar de definir una política marítima comuna 

malgrat les proposicions de la Comissió presentades al Consell el 1985.13

En el moment de tancar aquesta ponència s'ha produït un primer pas important en la libera

lització del transport aeri a la CE amb l'acord sobre la utilització de l'aeroport de Gibraltar que fa 

possible l'aplicació de directives comunitàries. 

L'aplicació d'aquestes permetrà agilitzar les tarifes, possibilitarà determinades reduccions, 

obrirà el mercat per als serveis regulars, facilitarà l'establiment de línies entre aeroports de primera 

i aeroports regionals, i es podrà iniciar el cabotatge en un altre pais membre. 14 

5. LES COMPETÈNCIES EN EL SECTOR DELS TRANSPORTS

L'objecte d'aquest apartat és palesar els canvis que l'establiment de l'Estat en Comunitats 

Autònomes ha suposat per al sector transport i analitzar si el traspàs de competències suposa un 

impediment a la coordinació territorial i intermodal del sector. 
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Segons l'article 148 de la Constitució, les Comunitats Autònomes poden assumir compe
tències sobre els ferrocarrils i les carreteres l'itinerari de les quals es desenvolupi íntegrament en 
el territori de la Comunitat Autònoma, i el transport per cable.15 A més, sobre els ports de refugi, 
els ports i aeroports esportius i, en general, els que no desenvolupin activitats comercials. Les trans
ferències en matèria de transport a Catalunya s'efectuaren en gairebé la seva totalitat el juliol de 
1978 (R.D 2115/1978) en l'etapa de la Generalitat provisional. La Generalitat ha anat rebent també 
al llarg dels anys competències en funcions delegades que l'Estatut d'Autonomia preveia per tal 
d'evitar disfuncions (superposició d'Administracions) i millorar així l'eficàcia del sistema d'inter-
venció administrativa. Està previst que la delegació de funcions finalitzi en un termini breu després 
d'aprovada la llei de delegació de facultats de l'Estat a les CC.AA. en relació als transports per 
carretera i per cable. 16 

La distribució de competències s'ha efectuat essencialment basant-se en dos criteris: el d'in
terès general i el de territorialitat. Respecte al primer criteri s'han assignat competències en matè
ria de ports i aeroports; en relació al segon es distribueixen les competències relatives als trans
ports terrestres, és a dir, carreteres i ferrocarrils. Aquest criteri de distribució i l'ambigüitat en el 
redactat de la Constitució i l'Estatut ha donat lloc a diversos conflictes que el Tribunal Constitucio
nal ha hagut de resoldre, a més a més d'algun tipus de disfuncions. 

Tot seguit veurem amb més detall les funcions sobre les quals la Generalitat té realment 
competències i els problemes que han sorgit en relació amb la coordinació entre les diferents ad
ministracions. 

Respecte a la xarxa de carreteres es traspassaren aproximadament 4.800 km de la primitiva 
xarxa estatal. La xarxa d'interès general de l'Estat queda integrada per 1.273,2 km als quals cal 
afegir 467,7 km d'autopistes. La resta de carreteres es reparteix de manera força igualitària entre 
la Generalitat i les Diputacions encara que les d'aquestes darreres tenen un caracter molt més lo
cal. El criteri de la Generalitat, segons l'actual Director General de Carreteres, és que amb el des
envolupament de la Llei d'Ordenació Territorial sobre Diputacions la Generalitat s'haurà de fer 
càrrec de la xarxa bàsica, comarcal i local. 17 

La xarxa de ferrocarril continua bàsicament en mans de l'Estat. El Govern Autònom explo
ta els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya -empresa pública constituïda el desembre de 
1979- que compta amb una xarxa de 318,8 km totalment desconnectats de la xarxa de Renfe. 

Veiem, doncs, que existeix una clara diferència entre el paper que el Govern Autònom pot 
jugar en el cas de la carretera i en el del ferrocarril. Mentre en el primer cas les decisions que pugui 
prendre quant a inversions afecten de manera força important els fluxos de trànsit a diferents ni
vells, en el segon ha de limitar-se a fer recomanacions. 

Respecte a la resta d'infrastructura es traspassen el transport per cable de caràcter interre
gional, els ports esportius i quatre de comercials i els aeroports de caràcter esportiu i en general 
no comercials. Els únics aeroports amb tràfics significatius i que tenen caràcter comercial -Bar
celona, Girona i Reus- depenen del MTTC. Els ports de Barcelona i Tarragona, que s'enduen 
gairebé la totalitat del moviment comercial, són considerats d'interès general i depenen de l' Admi
nistració Central; la resta depenen de la Generalitat.18 

S'han traspassat també competències relatives als serveis de transport de mercaderies que 
analitzarem tot seguit. El transport per ferrocarril, igual que la infrastructura, queda en mans de 
Renfe amb l'excepció d'aquell que es realitza en la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat. La 
marina mercant està a càrrec del MOPU. La Generalitat va assumir competències respecte al trans
port discrecional i regular de mercaderies per carretera amb un radi d'acció limitat a la comunitat 
autònoma. 

És relativament fàcil establir quina Administració té competències en el transport regular 
-molt minoritari en el cas de les mercaderies-; no és així en el cas del transport discrecional.
La diversitat existent de targetes d'autorització i els criteris sobre l'àmbit territorial per al qual s'ator
guen fa difícil la transferència de competències i introdueix alhora contradiccions. Així, el trans
port públic discrecional d'àmbit local (que permet realitzar viatges en un radi de 50 km des del
municipi d'origen) és susceptible de ser transferit en garirebé tots els casos excepte en aquells
que l'autorització s'ha atorgat en un municipi on el radi de 50 km surt fora de la Comunitat. Quant
al transport comarcal (permet realitzar viatges dins la província on està domiciliat el vehicle i a
les limítrofes) s'han traspassat les autoritzacions de la província de Barcelona i Girona però no les
de Lleida i Tarragona. D'altra banda, aquelles empreses que gaudeixen d'una autorització d'àmbit
nacional poden operar exclusivamente dins l'àmbit d'una Comunitat i en canvi depenen de l'Ad-
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ministració Central. Aquest és un camp, doncs, on el criteri aplicat a l'hora de definir les compe
tències ha generat conflictes i incoherències que són evidents. Potser en aquest cas caldria discu

) tir alguna altra forma de distribució de Je competències com podria ser Ja d'interès general o 
comunitari, o bé buscar una definició més clara de quin ha de ser el paper de les CC.AA. en el 
sector transport. 

El nombre de targetes de transport corresponents a vehicles que transporten mercaderies 
per carretera a càrrec de Ja Generalitat en funcions pròpies, delegades i a càrrec de J' Administració 
Central queda reflectit en el quadre 1. 

En el camp del transport de mercaderies cal assenyalar un altre punt conflictiu: el de les 
agències de transport. El Govern Central entén que té competències sobre aquesta matèria inde
pendentment del seu lloc d'ubicació i tipus d'activitat. Aquest fet ha generat protestes per part 
de les Administracions autònomes que han obligat a intervenir el Tribunal Constitucional. A més, 
la LOTT estableix que les funcions de mediació entre els usuaris i els transportistes, excepte al
guns casos concrets, únicament les podran realitzar les agències de transport. 

Al marge de la forma com s'han distribuït les competències existeix la preocupació que 
aquests traspassos suposin un nou impediment a Ja coordinació de la política de transport. 

Sembla evident que el sector transport no pot ser tractat com un sector aïllat per les seves 
vinculacions als processos productius. Aquesta vinculació fa que les ineficiències en aquest sec
tor es traslladin directament o indirecta a Ja resta de sectors econòmics. Cal una oferta coordinada 
que eviti, d'una banda, Ja malversació de recursos en termes de duplicacions i, de l'altra, mancan-

, ces infrastructurals o de serveis que finalment es tradueixin en disminucions de la competitivitat 
dels productes. 

Una característica històrica del sector transport a Espanya ha estat Ja dispersió de compe
tències entre els diferents Ministeris, que ha coexistit amb un elevat grau d'intervencionisme en 
gairebé tots els subsectors. Aquesta dispersió s'havia d'acabar l'any 1977 amb Ja creació del Mi
nisteri de Transport. Are bé, com és sabut, el MOPU ha continuat assumint les competències rela
tives als ports i carreteres i el Ministeri de l'Interior, mitjançant Ja D.G. de Tràfic, les relatives a 
circulació de vehicles a motor. 

Cal evitar, doncs, que el nou marc autònomic no faci augmentar el risc de fragmentació 
a l'hora de dur a terme la planificació del transport. 

Respecte al tema que ens ocupa en aquesta ponència, el gruix de les transferències se cen
tra en Ja infrastructura i els serveis de transport de mercaderies per carretera. Pel que fa al primer 
cas, actualment estan en marxa tant el Pla General de Carreteres del MOPU com el Pla de Carrete
res de Catalunya. Per tal d'evitar incoherències, les propostes d'aquest últim inclouen totes les 
carreteres del país. Posteriorment el PGC en va adoptar els trets essencials sense que les diferèn
cies siguin notables. 

No creiem, doncs, que els conflictes en aquest camp puguin generar ineficiències greus. 
Potser seria més important assenyalar, deixant de banda el problema de coordinació entre dife

\rents Administracions, que cal una unificació dels criteris d'avaluació a l'hora de planificar Ja in
frastructura dels diferents mitjans de transport. 

Pel que fa als serveis de transport per carretera hem vist com existeix una certa confusió 
a l'hora de distribuir les competències. El fet que puguin competir dins el territori d'una Comunitat 
Autònoma vehicles sota Ja titularitat de diferents Administracions obliga el Govern Autònom a as
sumir la legislació estatal i en aquest cas podem parlar de sistema coordinat de transport. La dis
cussió se centra aquí no en si hi ha coordinació sinó en si les competències han estat correcta
ment definides. 

La LOTT intenta propiciar Ja coordinació a nivell de les diferents Administracions amb l'ofe
riment d'un marc legal general prou flexible perquè s'hi acuJJin els diferents Governs autonòmics. 
La llei, que té com un dels principis generals l'establiment d'un sistema comú de transports per 
tot l'Estat mitjançant Ja coordinació dels diferents òrgans i CC.AA., està redactada en termes fle
xibles i oberts per tal que serveixi de marc general al major nombre possible de CC.AA. Al mateix 
temps fa que sigui compatible amb els diferents desenvolupaments que aquestes pugin fer segons 
les diferents problemàtiques o situacions territorials. Ara bé, la Llei només té caràcter supletori 
per als transports i activitats transferides. L'establiment d'un marc legal únic per als transports 
terrestres dependrà de fins a quin punt els governs autònoms i locals creguin que pot adaptarse 

¡
ª les seves necessitats.

L'Administració de l'Estat promourà Ja coordinació de les seves competències amb les de 
les Comunitats Autònomes i els Governs Locals mitjançant dos òrgans de coordinació interadmi-
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nistrativa: la Conferencia Nacional de Transportes i la Comisión de fos Directores Generales de 

Transporte. 

6. FLUXOS DE MERCADERIES l MITJANS DE TRANSPORT

En aquest apartat de la ponència s'intentarà fer una anàlisi global dels fluxos de mercade

ries transportades a Catalunya i el seu repartiment segons mitjans de transport. Aquesta anàlisi, 

que és bàsica per fer una diagnosi de l'impacte d'aquest sector en la competitivitat de l'economia 

catalana, xoca amb el conegut problema de manca d'informació.19

La informació sobre transport ferroviari a Catalunya només ha estat posssible aconseguir-fa 

a nivell global gràcies a la COCINB, ja que Rente no publica les dades. Es disposa del desglossa

ment del nombre de tones transportades a Catalunya segons tipus de producte només per a l'any 

1982, encara que el nivell de definició deixa força que desitjar. Les dades referents als Ferrocarrils 

de la Generalitat han pogut obtenir-se a partir de les memòries d'aquesta empresa. 

La informació sobre tràfic marítim és publicada anualment i es troba en la Memòria dels 

diversos ports i la COCINB. Hi ha, però, alguns trencaments en la sèrie. Els tràfics de mercaderies 

en els principals aeroports també es coneixen anualment. 

Quan no ha estat possible obtenir dades a nivell de Catalunya ens hem referit a les d'Espanya. 

Començarem analitzant el repartiment dels fluxos interiors de mercaderies entre mitjans de 

transport a nivell d'Espanya. 

Tal com s'observa en el quadre 2, el transport per carretera predomina de lluny sobre la 

resta de mitjans. Aquesta preponderànica data ja de la meitat de la dècada dels 50.2º Com a cau

ses principals podríem citar millores més rellevants en la xarxa de carreteres que en la de ferroca

rril, l'augment del valor afegit de les mercaderies que les fa més aptes per al transport per carrete

ra. Per altra banda, aquest tipus de transport ha sabut desenvolupar un servei més flexible i mes 

ràpid. L'orografia del país dificulta el transport ferroviari i augmenta la distància a recórrer. L'evo

lució en els últims deu anys ens mostra que el nombre de tones transportades per ferrocarril es 

manté relativament estable encara que amb alts i baixos, mentre que el transport per carretera 

continua augmentant i captant el nou tràfic generat. 

Respecte al tràfic de cabotatge podríem dir que presenta una relativa tendència a la baixa 

encara que les fluctuacions anuals són importants. El tràfic interinsular i des de fa península cap 

a les illes, que podem considerar en la seva major part captiu, representa un 40 % del tràfic total. 

Si el desglossem per tipus de mercaderies s'observa que els granefs líquids -fonamentalment 

petroli- representen un 56 % del total, els granels sòlids un 24 % i la mercaderia general un 20 %. 
, Cal ressenyar la importància del tràfic de contenidors en aquest últim cas.21

El transport per oleoducte -crus, refinats del petroli i gas natural- va aparèixer a finals 

dels seixanta i té una importància creixent. L'aeri, en canvi, és molt poc significatiu i en els darrers 

anys ha tendit a disminuir. 

En els fluxos internacionals -quadre 3- el transport marítim capta la major part del tràfic 

tant de les mercaderies exportades com de les importades, seguit de la carretera amb uns volums 

molt més reduïts. El nombre de tones entrades per ferrocarril és molt baix mentre que té una im

portància lleugerament superior per les mercaderies exportades. El transport aeri és poc significa

tiu i presenta fortes fluctuacions en els diversos anys. 

Tal com hem dit, per a Catalunya només disposem de dades del repartiment del tràfic inte

rior per al 1975. Aquest any un 98 % dels fluxos terrestres es transportaren per camió; aquest 

alt percentatge s'explica per les curtes distàncies recorregudes menys aptes per al transport ferro

viari. El ferrocarril va adquirint més importància a mesura que augmenta la distància; així, en els 

fluxos cap a les zones més allunyades d'Espanya arriba a assolir una importància del 18-20 % mentre 

que en els fluxos intraregionals no arriba a 1, 1 % . 22

No coneixem l'evolució del nombre de tones transportades a Catalunya per carretera en 

aquests últims anys però sí que coneixem com ha evolucionat l'oferta. La D.G. de Tràfic publica 

les dades del parc total de camions existents, quadre 4, mentre que fa D.G. de Transports Terres

tres publica el parc de vehicles que necessiten una autorització per circular, quadre 5; és a dir, 

aquells que realitzen transport interurbà de mercaderies i que són els que tenen més interés per 

a nosaltres. La diferència tan important entre les dues fonts de dades (l'any 1984 era del 57 % 

a Catalunya) i especialment per als vehicles amb una capacitat de càrrega més alta ( 18 % per aquells 

vehicles amb més de 7 tones de capacitat) fan pensar que una part dels vehicles que no haurien 
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de sortir de l'àmbit urbà, realitzen a la pràctica transport interurbà. El fet que Tràfic no tingui ac
tualitzades les baixes (vehicles vells que han traspassat al nou la targeta) distorsiona les xifres. 

, El parc de vehicles autoritzats va augmentar des de 1970 a 198223 un 64 %, i des de 1973
(primer any de què hem pogut disposar de dades desagregades per capacitat de càrrega) un 33 % . 
L'increment més important correspon als vehicles privats amb un 54 % mentre que els públics 
només augmentaren un 23 %. D'aquests últims aquells que més han crescut han estat els vehi
cles amb una capacitat de més de 18 tones (137,4 %), seguits d'aquells de menys de tres tones 
(72,2 %) i dels que tenen una capacitat entre 12 i 18 tones (25,7 %). En canvi ha disminuït el nom
bre de vehicles de grandària mitjana (entre 3 i 12 tones). Aquesta evolució pot explicar-se, en part, 
pel règim de contingentació que es va establir l'any 1971 pels vehicles de més de tres tones de 
capacitat. Això va afavorir que augmentés el nombre de vehicles de petita capacitat i que s'incre
mentés la capacitat de càrrega dels vehicles substituint vehicles de mitjana capacitat per vehicles 
de gran capacitat. Aquest segon efecte pot ser també propiciat per aprofitar les economies d'es
cala que ofereixen els vehicles més grans. Segons J.R. Cuadrado Roura,24 i ara a nivell de tot Es
panya la capacitat de càrrega va augmentar de 1.370.550 tones l'any 1973 a 2.156.047 l'any 1983. 
Això ta pensar que el transport de mercaderies per carretera pot convertir-se en una activitat refu
gi en èpoques de crisi. La introducció de contingents podria explicar també el més gran creixe
ment dels vehicles privats -que l'any 1984 representaven un 69,7 % del total, ja que a aquests 
només se'ls requeria provar la seva necessitat (quadre 6). 

Els gràfics 1 a 4 ens mostren el repartiment actual del nombre de vehicles i de la capacitat 
de càrrega, distingint entre públics i privats, segons intervals de càrrega. 

L'estructura empresarial del transport públic de mercaderies es caracteritza en la major part 
dels països per un elevat grau de minifundisme, que a Espanya es presenta de forma molt accen
tuada. L'any 1985, a Catalunya, un 98,9 % de les empreses tenien entre 1 i 5 vehicles, un 1,0 % 
entre 5 i 20 i un O, 1 % més de 20. Aquests percentatges se suavitzen quan analitzem la capacitat 
de càrrega segons la grandària de l'empresa (vegeu gràfics 5 a  7). L'any 1985 a Catalunya les em
preses considerades com a petites (d' 1 a 5 vehicles) transportaven aproximadament un 70 % de 
la càrrega, les mitjanes un 15 % i les grans un 17 %. En els últims anys, malgrat que ha augmen
tat lleugerament el percentatge de vehicles petits, la seva capacitat de càrrega ha disminuït en 
favor d'aquelles amb més de 20 vehicles. 

El quadre 7 reflecteix l'evolució del nombre de tones transportades per Rente i els FF.GG. 
en el periode 1979-1986. En el cas de Renfe el nombre de tones transportades s'ha mantingut més 
o menys estable però amb marcades oscil·lacions entre els diferents anys. En canvi, el nombre
de tonesx km recorregudes ha augmentat en el període 1981-1984 passant de 1.700 a 1.921.25 El
volum de tones transportades pels Ferrocarrils de la Generalitat ha anat augmentat al llarg d'aquest
període, encara que amb oscil·lacions. Segons el treball del C.E.P.26, els principals productes
transportats són: els carbons minerals (13,6 %), el ciment (10,3 %), els productes siderúrgics (7 %)

li aquells classificats com a resta de mercaderies i vagó complert (26,3 %). Respecte a anys ante
riors cal notar la pèrdua dels combustibles líquids, que passen de representar un 25 % l'any 1975 
a un 1,8 % l'any 1982. Com a fet més positiu podem citar l'aparició del tràfic per contenidor, que 
l'any 1982 ja representava un 13,2 % del total i que actualmente se situa al voltant del 17 %.

7. ELS TRANSPORTS l LES INFRASTRUCTURES TERRESTRES

En aquest apartat es preten posar en relleu les característiques de les infratructures de trans
port terrestre a Catalunya i els principals projectes en execució o en discussió que les afecten i 
que creiem que podem tenir més impacte en relació amb la competitivitat de l'economia catalana. 

La xarxa actual de carreteres, autopistes i autovies està formada per 11.170 km - 7,4 % 
de les carreteres de tot l'Estat espanyol- un 94,5 % de les quals són carreteres de calçada única, 
0,04 % de calçada doble, i la resta autopistes majoritàriamente de peatge. 

La xarxa de carreteres catalanes s'ha anat configurant al llarg dels anys com una xarxa de 
caràcter radial a través de tres eixos principals que surten de Barcelona i s'estenen tot al llarg de 
la línia costanera i cap a Lleida. A grans trets podem dir que Catalunya disposa d'una infrastructu
ra viària que pot considerar-se acceptable pel que fa a l'estructura de la malla en la línia costanera, 
congestionada, però, en molts trams. Contràriament, a mesura que ens endinsem a l'interior de 
1catalunya la trama viària es fa menys densa i més discontínua alhora que disminueix Ja qualitat
de les carreteres. Aquest fet és palès en les comunicacions mar-muntanya i en els eixos transversals. 
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Per a l'elaboració del Pla de Carreteres de Catalunya27 la Generalitat va realitzar una diag

nosi de la xarxa viària que feia palès un dèficit d'oferta especialmente en certes àrees. 

Els nivells més alts de trànsit es concentren a les províncies de Girona i Barcelona, especial

mente en l'àrea metropolitana, en algunes comarques de Tarragona (Tarragonès, Alt Camp, Baix 

Camp i Alt Penedès) i en les vies d'accés a Lleida. 

El model territorial desenvolupat a Catalunya -amb una concentració excessiva de les ac

tivitats a l'àrea de Barcelona-, la configuració de la xarxa viària -radial i de baixa qualitat a 

l'interior- i la política d'inversió en carreteres han col·laborat a la congestió d'aquells eixos de 

la xarxa que tant per la seva densitat com per la seva qualitat podien considerar acceptables. No 

cal oblidar que Catalunya és una regió fronterera i que tot el trànsit de pas es canalitza bàsicament 

cap a l'únic corredor existent, el costaner, ja congestionat per la pròpia demanda interna. A tot 

això hi hem d'afegir l'important paper que la carretera juga en el transport de mercaderies i l'entra

da del turisme per la frontera de la Jonquera. 

Davant aquests trets es fan evidents una sèrie d'actuacions, al nostre entendre, a dos ni

vells. A un primer nivell es trobaria la necessitat de millorar l'accessibilitat interna del país i, en 

el segon, la millora de les connexions cap a l'exterior, tant cap a França com cap a la resta d'Espanya. 

Respecte al primer cas les actuacions haurien d'anar dirigides en tres direccions: 

- Descongestió de les àrees amb més nivell de trànsit: corredor del litoral, alguns trams

de la N-li i l'àrea de Barcelona. 

- Consolidar una xarxa equilibrada arreu del país que afavoreixi la necessària desconcen

tració de les activitats econòmiques i millori les connexions de les comarques de l'interior (eix trans

versal, per exemple). 

- Millorar l'accessibilitat de les zones més deprimides.

En el segon nivell les principals actuacions a realitzar serien la permeabilització dels Pirineus

i una via de connexió ràpida Barcelona-Madrid. 

Els dos plans de carreteres en vigència - Pla de Carreteras de Catalunya i Plan General de 

Carreteres- contemplen tots aquests problemes i ja n'han estat dissenyades les diferents actua

cions. El primer, per raons de coordinació, va planificar tota la xarxa de carreteres independent

ment de la seva dependència administrativa. A la zona de la costa i als grans eixos de penetració 

el criteri que ha decidit la proposta ha estat fixat per satisfer la demanda de trànsit; a la resta del 

territori el criteri ha estat fixat buscant la millora de l'accessibilitat encara que la demanda no sigui 

gaire important. L'Administració Central, quan va aprovar posteriorment el seu propi Pla, va fer 

seves la major part de les propostes, encara que amb modificacions. De moment no apareixen 

grans divergències. Potser la diferència més important és que mentre el Govern Central es va de

cantar per l'opció de les autovies -basant-se en els fluxos de trànsit-, la Generalitat ha optat 

per les autopistes que en alguns casos seran de peatge. 

Les principals realitzacions respecte a la xarxa bàsica primària poden dividir-se en tres grans 

blocs: eixos longitudinals paral·lels al mar i muntanya, eixos de penetració mar-muntanya i altres 

eixos de la xarxa primària.28 L'horitzó temporal del Pla és l'any 2001.

El primer gran bloc inclou l'eix costaner, l'eix transversal i l'eix pirinenc. Els eixos de pene

tració mar-muntanya estan formats pels itineraris següents: eix occidental de Catalunya, eix 

Barcelona-Puigcerdà amb dos itineraris alternatius que passen respectivament per Manresa i Vic. 

La resta d'eixos de la xarxa primària són: l'eix Lleida-Barcelona i l'eix Lleida-Tarragona, l'eix 

Manresa-Tarragona i els eixos de la xarxa Arterial Metropolitana de Barcelona: Cinturó del Litoral, 

Segon Cinturó, Autopista Barcelona-Castelldefels i Quart Cinturó (Mataró-Granollers-Terrassa

Sabadelll. 

El volum d'inversions previstes al Pla de Carreteres de Catalunya és de 326.913 millions de 

pessetes. La Generalitat es faria càrrec de 222.857 mill ions, l'Estat de 91.882, la Diputació de 1.506 

i els 10.667 restants coren a càrrec de diferents institucions. El Govern Central va preveure unes 

inversions de 46.500 millions de pessetes pel període 1984-1990, aproximadament la meitat d'allò 

que està previst que financïi. 

Es tracta d'un Pla ambiciós que si es desenvolupa tal com està previst aconeguirà consoli

dar una xarxa completa de carreteres a Catalunya amb una reducció important del temps de viat

ge entre els diferents nuclis urbans. Al mateix temps s'aconsegueix la disminució dels problemes 

de congestió en els grans corredors. 
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Al nostre entendre, l'inconvenient més important del Pla és la manca d'una definició clara 
de les prioritats. Aquest Pla no presenta criteris clars per optar fonamentalment o bé per la des

congestió dels corredors de gran trànsit o bé per fa connexió entre ciutats amb una comunicació 
deficient. 

Les actuacions de la Generalitat quant a fes inversions en carretera previstes en el Pla han 
sofert un retard en aquests últims anys per la insuficiència de recursos, ja que no s'ha firmat cap 
acord sobre el seu finançament. 

Entre les inversions en curs d'execució o projectades per un futur proper podríem destacar 

les següents: 

- Actuacions a l'Eix del Llobregat. El Túnel del Cadí està en funcionament, es construeix

l'autopista Manresa-Terrassa i es realitzen les obres del condicionament de la resta de la carretera. 
La construcció del Túnel de Vallvidrera cal entendre-la dins aquest entorn que permetria una sorti
da ràpida cap al Nord de Catalunya des de Barcelona. Aquest eix, de moment de caràcter regio
nal, pot convertir-se en la via de comunicació ràpida amb França si aquest país decideix la cons
trucció del túnel de Puymorens que donaria un fort impuls a l'eix Barcelona-Toulouse. 

- Construcció de l'Eix Transversal. S'ha completat fa redacció del projecte de l'eix trans
versal Lleida-Girona, que presenta dues solucions alternatives per al tram Vic-Girona. Aquest eix, 
amb característiques d'autovia, s'incorporarà a Cervera a l'autovia que ha programat el MOPU 
per al tram Lleida-Cervera. 

- Autopista del Garraf. Aquesta autopista entra dins les actuacions proposades a l'eix cos
taner, concretament a l'autopista Barcelona-Comarruga. Pretén escurçar el temps de viatge entre 
Barcelona i la zona costanera de la seva àrea metropolitana. Pel seu impacte sobre el territori és 
una autopista molt discutida i criticada. Els trams més conflictius són el seu pas per Castelldefels 
i pel massís del Garraf. 

- Millora de l'eix Barcelona-Puigcerdà. S'han continuat les obres iniciades en aquest eix
abans de l'aprovació del Pla. El desdoblament de la carretera en el tram Figaró-Aiguafreda ja ha 
finalitzat, i està previst per al 1991 en el tram Aiguafreda-Vic. 

- Millores en la comunicació de la zona del Maresme. El MOPU té prevista la construcció
de la variant de Mataró (que enllaçarà amb l'autopista Mataró-Granollers projectada per la Gene
ralitat) i l'autovia Sant Andreu de Llavaneres-Palafolls (Malgrat). Aquestes actuacions estan justi
ficades pels alts volums de tràfic que suporta fa N-11 en aquest tram. 

- L'autovia Igualada-Martorell, que el MOPU té prevista iniciar l'any 1988, i l'autovia del

Baix Llobregat (Martorell-Cinturó del Litoral) que hauria d'iniciar-se l'any 1990. 
- Xarxa arterial de Barcelona. Aquest potser ha estat un dels punts més conflictius. La

construcció d'aquestes obres són d'especial importància si es pretén donar solució als greus pro
blemes de trànsit que es generen a Barcelona i fes seves rodalies i encara més des de la perspecti

va dels Jocs Olímpics, que han servit per accelerar unes obres que ja foren en part planejades 
a començament dels anys seixanta. En el finançament dels projectes hi participen conjuntament 

el MOPU, fa Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la CMB. Les discrepàncies de fa Generalitat 
quant al paper que fa CMB havia de tenir en el finançament de fes obres i les desavinences en 
el calendari d'actuació van retardar la firma del conveni entre les diferents administracions per tirar 
endavant les obres de la xarxa arterial. Finalment no va ser possible un únic acord i el 30 d'octubre 
de 1986 se signaren tres convenis entre fes administracions interessades. Segons aquests conve

nis el MOPU construirà la continuació del cinturó del Litoral des del Morrot fins al nus de la Trini
tat, on enllaçarà amb fes autopistes de Sabadell-Terrassa i la de fa Jonquera. La Generalitat es 
farà càrrec dels trams del segon cinturó entre la Diagonal i el nus de la Trinitat. L'Ajuntament de 
Barcelona finançarà els costos d'expropiació i desplaçament de serveis en el municipi de Barcelo
na i la CMB farà el mateix en el terme de Sant Adrià de Besós. El volum de recursos pressupostat 
és de 62.206 milions de pessetes i està previst que les obres comencin el primer semestre de 1988 
i que finalitzin abans del JJOO de 1992. 

La part més conflictiva ha estat l'exclusió de la firma del conveni d'un tram important del 
segon cinturó que havia d'unir la Diagonal amb el cinturó del Litoral per tancar així l'anell arterial 
de la ciutat i continuar després fins al Prat. La Generalitat ha argumentat fa manca de recursos 

¡ financers per dur a terme aquestes obres que afectarien, a més del municipi de Barcelona, els d'Es

plugues, Cornellà, l'Hospitalet i el Prat. El tram Trinitat-Montgat tampoc no s'ha contemplat en 
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aquests convenis. En aquest cas hi ha discussions sobre quina Administració s'ha de fer càrrec
del seu finançament.

Segons l'Ajuntament de Barcelona el tram del segon cinturó Diagonal-Cinturó del Litoral )
és totalment necessari per no carregar excessivament la Gran Via. D'altra banda, els municipis
afectats per la no construcció de les dues «potes» del cinturó se senten marginats per la solució
adoptada i pressionen per trobar noves fórmules. L'Ajuntament de Barcelona sembla que intenta
trobar finançament privat per aquests projectes.

Fins aquí hem analitzat els Projectes del Pla de Carreteres en relació amb les comunica
cions interiors. La xarxa de comunicacions amb l'exterior queda fonamentalment en mans del Go
vern Central. Aquesta xarxa la formen principalment l'Autopista de la Mediterrània, amb una pos
sible perllongació cap a Andalusia en forma d'autovia, i la connexió amb Madrid, que ha quedat
anul·lada com a autopista per la decisió del Govern de construir una autovia entre Saragossa i
Madrid.

La connexió de Catalunya amb la resta d'Europa passa per la permeabilització dels Pirineus.
En aquest cas les actuacions previstes en el Pla de Carreteres de Catalunya tenen més influència
tal com hem vist a través de l'eix del Llobregat. Caldria remarcar la gran importància de millorar
tots els accesos cap a Espanya des d'Europa a través dels Pirineus per Catalunya, pel País Basc
i per Aragó.

Cal esperar que la integració d'Espanya a la CEE fomenti la coordinació de les inversions
en infrastructura del nostre país amb Europa i ja es preveu un finançament comunitari per a algu
nes actuacions prioritàries.

Ferrocarril
Tal com hem dit anteriorment l'escassa distància que separa els nuclis de producció a Ca

talunya fa que el ferrocarril tingui poca importància en el transport interior. El pes d'aquest mitjà
augmenta de manera notable en les relacions amb l'exterior de Catalunya. Per aquesta raó ens
centrarem més en el paper que ha de jugar el ferrocarril en les relacions exteriors de l'economia
catalana i en el tràfic en concepte de pas i per tant en la xarxa de Renfe.

La xarxa de Renfe s'estén sobre el territori amb caràcter radial amb un centre principal on
s'articulen totes les línies (Barcelona i la seva àrea metropolitana) i un de secundari localitzat a
l'eix de Tarragona-Reus. L'extensió de la xarxa és de 1.300 km.

Les deficiències en el ferrocarril no es troben només en el disseny i qualitat de la xarxa sinó
que també existeixen problemes de congestió en les estacions de classificació de mercaderies,
gestió poc eficaç dels contenidors, manca d'apartadors, etc., que incideixen negativament en va

riables com la fiabilitat i agilitat que cada vegada tenen més pes en el moment d'elegir un mitjà
de transport.

El canvi més notable dels darrers anys en el transport per ferrocarril ha estat la creixent
utilització dels contenidors. Aquest canvi, que ha estat possible gràcies a les millores tècniques,
ha estat un fet arreu del món.29 En un primer moment el contenidor es va desenvolupar per ser
transportat per vaixell i s'adaptà més tard a la carretera amb una importància creixent. La utilitza
ció del contenidor va donar un impuls al transport multimodal en les diverses vessants.

El transport multimodal a Espanya es realitza fonamentalment a través de contenidors (ma
rítim) i caixes mòbils (carretera), el sistema de semiremolcs (ferroutage) està molt menys desenvo
lupat.30

El paper del ferrocarril en el futur es troba en la captació de tràfic containeritzat i constituirà
l'element principal en el tràfic combinat. Aquesta nova forma de transport requereix inversions
importants tant en material mòbil com en infrastructura. Renfe ha desenvolupat ja una certa tec
nologia en material mòbil però encara queda força camí per recórrer'. Les inversions necessàries
en infrastructura són notables. Cal invertir en el rerapaís dels ports per facilitar la canalització de
fluxos, unes vies de comunicació que connectin amb l'hinterland i permetin continuar el transport
de forma eficaç. És necessari donar un impuls a les centrals integrades de mercaderies per agilitzar
el trasvasament entre mitjans. Per últim, aquesta forma de transport ha de recolzar en la creació
de xarxes de comunicació que facilitin la transmissió i gestió de dades. D'altra banda, creiem que
seria convenient comptar amb una terminal ferroviària d'amplada europea per concentrar les fun
cions de canvi modal a Catalunya en lloc de fer-se a França, com actualment.

Les inversions per millorar la qualitat del transport de mercaderies per ferrocarril haurien
d'anar encaminades en diverses direccions:
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- Millores en les infrastructures que permetin assolir velocitats més altes, disminuint el temps 

de recorregut. 

- Millores en les estacions de classificació que permetin reduir el temps global de viatge

i millorar la fiabilitat i regularitat. 

- Potenciació del tràfic intermodal de manera que la coordinació entre mitjans permeti unes

formes de transport més eficients en termes de recursos. 

Les inversions en ferrocarril previstes per als propers anys es concentren en el Pla de Trans

port Ferroviari (PTF) aprovat pel Govern l'abril de 1987. L'objecte del Pla és «la modernízacíón 

del ferrocarril y colocar la red a nível de los países mas avanzados de la CEE». L'horitzó temporal 

és l'any 2000 i la inversió prevista de 2, 1 bilions de ptes. 

Respecte a Catalunya l'actuació més important és el desdoblament de via i l'adequació de 

la infrastructura en el triangle Madrid-Barcelona-València. També són importants els programes 

de renovació i tractament d'infrastructura que permetran un increment generalitzat de la velocitat 

en el conjunt de la xarxa. 

El Pla no preveu l'adaptació a l'amplada de via europea. En lloc d'això proposa millorar les 

estacions de canvis d'eixos i les connexions amb els ports de mar. El Pla indica que -malgrat 

altres previsions sobre el col·lapse de Portbou - les estacions frontereres catalanes poden superar 

els problemes de capacitat actuals mitjançant algunes obres d'ampliació. 

Malgrat que el PTF no parla de l'amplada de via europea per a la xarxa espanyola, el mes 

de novembre passat el Govern Central es va interessar finalment per l'estudi realitzat per la Gene

ralitat de Catalunya sobre la construcció d'una via d'amplada europea fins a Barcelona.31 Creiem 

que pot ser interessant aprofundir una mica més en aquesta qüestió. Ho farem des de dos punts 

de vista, el primer considerant les possibles repercussions que tindria sobre el transport de merca

deries intermodal, i el segon per la possibilitat de connectar Espanya amb la xarxa europea d'alta 

velocitat. 

El trencament de càrrega a la frontera que comporta la diferent amplada de via es tradueix 

en un increment dels costos monetaris i del temps de viatge. Aquesta ruptura es pot superar amb 

el transbordament vagó a vagó, amb el canvi d'eixos o bé amb el transport intermodal. Segons 

A. López Pita, l'evolució de la importància relativa de cada manera de superar aquesta dificultat

és la següent:

1971 1975 1979 1983 

Canvi d'eixos 73% 74% 68% 59% 

Vagó a vagó 26% 20% 17% 21% 

Contenidor 1% 6% 15% 20% 

La tècnica de vagó a vagó és la que suposa uns costos més alts encara que és molt varia

ble. Vegem, però, la importància creixent del transport per contenidor. 

A part dels costos que genera la ruptura de càrrega cal tenir en compte els provocats per 

la congestió. 

Les solucions contemplades al PTF, tal com hem vist anteriorment, es basen essencialment 

en la potenciació de les inversions en canvi d'eixos (no hi ha opinions unànimes sobre el nivell 

d'operativitat que poden assolir les investigacions sobre el canvi d'eixos) i l'ampliació dels passos 

fronterers. 

L'únic estudi que s'ha dut a terme sobre l'impacte que l'amplada de via europea tindria 

en el transport de mercaderies ha estat per al tram Barcelona-Portbou.32 Un primer efecte podria 

ser el canvi entre modes en el transport internacional. Segon aquest estudi, que només té en compte 

el tràfic potencial de les empreses situades a prop del traçat de la línia, la captació de nou tràfic 

se situa al voltant de les 450.000-500.000 tones/any d'importacions i 200.000 tones/any d'expor

tacions. El tipus de tràfic que més hi contribuiria serien els cereals, subjectes al volum de comerç 

amb la CEE, seguit dels productes siderúrgics i ferralla, vehicles, fusta i paper, productes químics 

i adobs. Si al tràfic captat se li sumen els fluxos ferroviaris actuals i els fluxos amb transbordament 

modal, el volum de tones transportades se situaria en 2,6 milions. El segon tipus d'impacte estaria 

en el Port de Barcelona, encara que el signe no és clar. D'una banda, el port ha estat sempre man

cat d'una infrastructura de rerapaís -tant pel ferrocarril com per la carretera- que li permetés 
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competir amb la resta de ports de la Mediterrània en la captació i generació de tràfic. La construc

ció d'una via d'amplada internacional fins al port, juntament amb la construcció del cinturó del 

litoral, seria una condició necessària per competir amb la resta de ports. Seria, però, possible cap

tar tràfic de Marsella o Gènova? Fins a quin punt el ferrocarril no captaria tràfic marítim? Cal analit

zar els costos i guanys de les diferents opcions en estudis més detallats. 

Malgrat que el nostre objectiu és tractar el tràfic de mercaderies, l'amplada de via europea 

ens obliga a fer referència a la xarxa de ferrocarrils europeus d'alta velocitat que actualment s'està 

discutint i que pretén impulsar l'ús del ferrocarril com a mitjà substitutiu de l'avió i el cotxe. 

El passat mes d'octubre els titulars de transport de diferents països de la CEE van arribar 

a importants acords sobre la xarxa de trens d'alta velocitat que ha de connectar França, el Regne 

Unit, Alemanya Federal, Bèlgica i Holanda. La construcció del Túnel del Canal de la Mànega, jun

tament amb el TGV, permetrà viatjar de París a Londres en tres hores, l'enllaç entre Brussel·les 

i París es farà en una hora i disset minuts. El govern francès ha optat per potenciar el TGV Atlàntic 

que arribarà fins a Hendaia i podria ser el punt de connexió amb Espanya. El president dels ferro

carrils francesos ha manifestat que el TGV es perllongarà més enllà de Montpeller si Espanya cons

trueix la línia fins a Barcelona. 

La solució proposada pel PTF passa per les composicions Talgo, que si bé pot ser una bona 

solució no és viable, almenys a curt termini, per a totes les destinacions. 33

L'estudi de factibilitat sobre l'amplada de via europea realitzat per la Generalitat seria un 

primer pas per a una anàlisi a nivell global i coordinada entre les diferents Administracions, sobre 

l'existència i extensió d'aquest tipus de vies espanyoles. 

8. TRANSPORT MARÍTIM

La importància del transport marítim de mercaderies és gran, encara que si li restem els 

productes energètics (que es descarreguen fonamentalment en instal·lacions especials) observa

rem aleshores una crisi que no és exclusiva de casa nostra. 

Arreu de la Mediterrània els grans ports han sofert les conseqüències de la crisi industrial 

i de Ja inadaptació ràpida a la competència internacional, sigui per problemes de rigidesa de les 

administracions públiques, sigui per problemes laborals i de gestió. 

D'altra banda, no cal oblidar que la Mediterrània ha quedat fora dels circuits principals del 

transport marítim. Aquests passen per les rutes nord-atlàntiques o per les rutes del Pacífic. El fet 

que fins i tot algunes mercaderies italianes s'evacuïn pels ports alemanys via ferrocarril demostra 

fins a quin punt els problemes són importants per als ports de l'Europa del Sud. 

Només 9 dels 38 ports catalans serveixen tràfic comercial.34 De fet, però, els que mouen

la quasi totalitat de la càrrega són el de Barcelona i el de Tarragona. Ports corn els de Sant Carles 

de Ja Ràpita-Els Alfacs o els de Palamós-Sant Feliu podrien constituir en opinió de veus autoritza

des una reserva en cas d'un canvi molt favorable de conjuntura econòrnica.35

És evident que les entrades i sortides de mercaderies dels dos grans ports (que escapen 

de les competències de la Generalitat) està influïda per la càrrega històrica de la rigidesa del tràfic 

marítim a Espanya (tràfic cautiu, tràfic reservat, restriccions a les companyies navilieres, etc.) i 

per les conseqüències de la desapareguda Organització de Treballadors Portuaris. Ni el Plan de 

Flota36 de l'Administració Central (que ha optat per enfortir i promoure una flota pròpia) ni les so

cietats d'estiba (que han substituït l'OTP) semblen haver resolt encara els problemes fonamentals 

de la manca de competitivitat del transport marítim i dels ports arreu de l'Estat. 

El port de Barcelona 

Seria extraordinàriament agosarat intentar esgotar el tema d'aquest port en poques parau

les. Cal, doncs, considerar les ratlles que segueixen com un intent de palesar alguns aspectes sig

nificatius del comportament del Port de Barcelona en relació amb l'estructura productiva catala

na, sense intentar, però, una aproximació global ni a la gestió ni al futur immediat. 

Els gràfics 8 i 9 ens expliquen el comportament bàsic del port. Aquest és un port més im

portador que no pas exportador. Si separéssim els fluxos provinents de l'estranger veuríem ales

hores que aquests són equilibrats respecte a les entrades i les sortides. 

L'anàlisi de les mercaderies descarregades palesa el domini dels granels sòlids i dels pro

ductes petrolífers. 
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Pel que fa a les mercaderies carregades, dominen la mercaderia general i els granels sòlids 

amb poques diferències. 

Durant els tres darrers anys disponibles (84, 85, 86) observem una lleugera disminució de 

les mercaderies descarregades i un encara més lleuger augment de les mercaderies carregades 

que comporta un descens del tràfic total, que passa de 19,4 milions de tones el 1982 a 17,3 el 1986. 

Si analitzem la globalitat del tràfic, la primera posició és per als granels sòlids (principal

ment clínker, ciment, carbó i potasses); si ens referim als cereals, la soja i el blat de moro encara 

que aquest darrer ha disminuït notablement des de 1986.37 

La càrrega general ocupa, a molt poca distància, la segona posició estabilitzada entorn als 

5,5 milions de tones, mentre que els petrolis -al voltant de 4,5-5 són a la tercera plaça i a molta 

distància -1 milió de tones- trobem els líquids no petrolífers que ocupen la quarta plaça. 

És molt significatiu l'augment de contenidors, que passen d'uns 210.000 el 1982 a 330.000 

l'any 1986, que traduït a tones representa passar de 1,6 a 3,5 milions de tones. 

El caràcter importador abans assenyalat encara ho és de manera més exagerada als ports 

Marsella i Gènova, els quals superen àmpliament el de Barcelona pel que fa a les mercaderies des

carregades mentre que s'emparellen (Marsella) o estan molt per sota (Gènova) en el cas de les 

mercaderies carregades. 

L'ampliació de l'hinterland del Port de Barcelona està passant pels intents que sigui àmplia

ment utilitzat per les indústries de Saragossa i pels industrials del sud de França. 

És evident que els fenòmens lligats a la desaparició de l'OTP i la discussió sobre l'ampliació 

del port han dominat el panorama els darrers mesos. 

A aquests factors s'ha afegit el fet de la possible portada de l'amplada de via internacional 

fins a Barcelona. En aquest cas, com en d'altres, la gestió del Port i la possibilitat de reduir els 

costos reals marcaran els límits i els avantatges dels propers anys. El temps dels tràfics cautius, 

la reserva de mercat o el corporativisme laboral estan arribant a la seva fi, bé per imperatiu comu

nitari, bé per pressions de les mateixes forces econòmiques. 

El repte del Port de Barcelona és encertar en la juguesca, convencent totes les parts impli

cades de la necessitat de ser competitiu a nivell internacional. Cal convèncer, també, les diferents 

Administracions de la importancia estratègica del Port i de la necessitat d'una política de suport 

decidida que passi per sobre de les contingències que es presenten a curt termini. Creiem que 

aquesta visió a curt termini ha incidit negativament sobre la polèmica a l'entorn de l'ampliació del 

Port. En qualsevol cas una obra com la desviació del Llobregat per possibilitar la dita ampliació, 

no pot ser determinada per judicis «salomònics» que en la majoria de casos poden generar solu

cions tècniques absurdes i d'escassa rendibilitat econòmica i social. 

EI Port de Tarragona 

El gràfic 10 ens demostra l'espectacular creixement del conjunt del tràfic i el salt específic 

de les mercaderies descarregades que provenen de l'exterior. 

Des del 1965 -per mitjà del pantalà d'ASESA- les xifres d'aquest port estan dominades 

per les importacions de cru de petroli.38 Del total de 21 milions de tones carregades i descarrega

des el 1986, 8,8 pertanyen a cru de petroli (7,8 descarregades). Els granels líquids en el seu con

junt pugen a 15,6 milions. Els granels sòlids apleguen 3,5 milions de tones 1,7 milions de les quals 

pertanyen a carbons (1,2 descarregades per a centrals tèrmiques) i 0,48 milions a farina de soja. 

Les mercaderies generals es queden en 0, 75 milions (3,2 % del total). 

Nomès 8 mercaderies concretes (asfalt, cru, fuel-oil, barreja d'hidrocarburs, nafta, carbons, 

blat de moro, soja) s'enduen més del 70 % del tràfic del Port. 

Aquesta especialització del Port de Tarragona per la proximitat de la refineria, les indústries 

químiques i les centrals tèrmiques el configuren com un Port de tràfics molts especifics com ho 

palesa la molt poca importància de la càrrega general. També cal tenir present que s'ha aprofitat 

conjunturalment de la més gran conflictivitat laboral del Port de Barcelona, fent les funcions de 

«port de reserva». 

Els ports dependents de la Generalitat 

Els ports de gestió directa (Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Vilanova i la Geltrú i Sant Car

les de la Ràpita) i els tres concessionats (Alcanar, Badalona i Vallcarca) van sobrepassar lleugera

ment, en conjunt, el milió i mig de tones durant l'any 1986 si considerem el total de mercaderies 

carregades i descarregades. 39 
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La tendència és d'un descens notable (de l'ordre del 23% respecte al 1985). Els projectes 

d'obres i millores de la Generalitat pot redreçar en part aquesta situació si s'adeqüen, entre d'al
tres aspectes, les instal·lacions per a vaixells de més tonatge. 

9. EL TRANSPORT AERI DE MERCADERIES

El més alt valor afegit de les mercaderies produïdes en els països desenvolupats fa pronosti

car un creixement molt important del tràfic aeri de mercaderies. 

És, però, condició imprescindible una agilitat del servei i unes terminals de càrrega que esti

guin a la altura d'allò que es demana: rapidesa, fiabilitat, qualitat. 

Algunes companyies dels EUA s'han fet famoses per complir precisament aquests requi

sits. Faciliten les operacions de transport d'una societat amb una forta especialització intraindus

trial i amb unes distàncies entre costa i costa que rendibilitzen el servei. 

El tràfic de mercaderies als aeroports espanyols està estabilitzat al voltant de les 350.000 

tones i als aeroports catalans al voltant de les 45.000, observant-se en els darrers anys una pèrdua 

de pes d'aquests darrers respecte al conjunt de l'Estat (gràfic 11). 

L'any 1986, de les 45.068 tones mogudes a Catalunya (pràcticament totes a l'aeroport del 

prat) unes 17 .000 eren de tràfic internacional i unes 28.000 eren de tràfic interior. 

En el cas de Catalunya sembla bastant evident que la poca importància quantitativa d'aquest 

tipus de transport es deu en bona part a la manca d'una adequada terminal de càrrega a l'aeroport 

del Prat de Llobregat. 

Aquesta situació pot canviar si es duen a la pràctica els projectes de remodelació de la de

teriorada i obsoleta terminal de l'esmentat aeroport. Encara que s'ha parlat d'una xifra d'inver

sions de l'ordre dels 7.000-12.000 milions per mitjans auxiliars de vol i la terminal de passatgers 

no sabem, encara, què es pensa fer amb la terminal de càrrega. 

10. CONCLUSIONS

Les economies desenvolupades de les darreries del segle xx necessiten uns transports i unes 

comunicacions que permetin agilitzar els processos productius per fer front a la creixent interde

pendència -i competència - internacional. 

Els transports a Catalunya estan condicionats per la mateixa potència econòmica del terri

tori i, alhora, aquells influeixen notablement sobre el propi desenvolupament. 

Concretament, i-pel que fa al transport de mercaderies, la preponderància de la carretera, 

l'estagnació o reculada dels transports marítims o ferroviaris (ara en fase de reestructuració) i la 

poca importància del transport aeri són trets comuns de l'espai europeu. 

La posició perifèrica espanyola respecte a Europa (suavitzada en el cas de Catalunya per 

una proximitat relativa afavoridora) s'ha combinat històricament amb uns dèficits d'infrastructu

res de comunicació veritablement remarcables. 

La incorporació a la CE ens facilita, ara, la projecció exterior, reforça el sentit de la necessà

ria permeabilització dels Pirineus i obliga les diverses Administracions de l'Estat a replantejar-se 

els camins de l'harmonització imprescindible amb la política comunitària. 

De Catalunya estant, l'harmonització i la coordinació amb els .nostres veïns francesos sem

bla una continuïtat natural de la nostra vocació europeista. També, a l'altra banda dels Pirineus, 

trobem pressions importants dirigides a facilitar l'arribada del TGV francès (i l'amplada de via euro

pea) a Barcelona, o a completar els nous eixos de comunicacions (Cadí-Puymorens). 

La correcta resolució de les connexions amb França, de l'eix transversal de Catalunya, de la 

problemàtica de les comunicacions a l'àrea urbana de Barcelona, i de la renovació i reestructura

ció del port i l'aeroport de la capital de Catalunya, pot augmentar notablement la competitivitat 

de les nostres unitats econòmiques, 

Els conflictes de competències entre les diferents administracions poden ser un entrebanc 

que caldria evitar. En canvi, els nous marcs legislatius (LOTT, CE) no semblen constituir per se

un condicionant insuperable. 

Els estudis, els projectes i fins i tot els debats sobre les infrastructures de transport terrestre 

de mercaderies han estat força nombrosos en els darrers anys. Els projectes sobre el TGV, l'am-
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plada de via europea o els grans eixos terrestres, o les centrals integrades de mercaderies en són 
una prova. 

Per contra, fa modernització de determinades infrastructures portuàries o aeroportuàries 
pateixen notablement dels conflictes de competències entre administracions i de polèmiques -de 
vegades excessivament polititzades i sense prou base tècnica - sobre el sentit de fes reformes. 
No cal oblidar que aquestes infrastructures són vitals per al desenvolupament present i futur de 
Catalunya. 

Finalment volem palesar la nostra preocul?ació per fa segmentació excessiva dels molt va
luosos estudis sobre els transports i les comunicacions catalanes. És impossible ignorar els «efec
tes externs» de cada mitjà de transport sobre fa resta. 

Manca, doncs, una visió -o una política- integrada dels diferents mitjans de transport 
i de comunicacions. Sabem que el repte és difícil d'assumir en el marc d'un complicat esquema 
de competències i d'administracions (comunitària, central, autonòmica i local) i que demana un 
esforç de coordinació important. Creiem que l'estudi esmentat en el punt 2, realitzat per la Subco
missió de Cooperació fnterregionaf Europea, pot ser un pas endavant molt esperançador. 

Ens agradaria que el nosLre treball ;-adreçat fonamentalment als professionals de 
l'economia- contribuís a demostrar fa conveniència d'aprofundir aquesta visió integrada i de lligar-la 
estretament amb fes característiques del desenvolupament econòmic de Catalunya. Voldríem, tam
bé, que servís per esperonar la participació activa dels economistes del nostre país en aquesta 
tasca multidisciplinar, difícil, apassionant i necessària. 

QUADRE1 
NOMBRE DE TARGETES DE TRANSPORT DE MERCADERIES SEGONS L'ADMINISTRACIÓ A QUÈ ESTAN ADSCRITES. 1985 

Barcelona 

Girona 

Lleida 

Tarragona 

Total 

Barcelona 
Girona 

Lleida 
Tarragona 

Total 

Barcelona 
Girona 

Lleida 
Tarragona 

Total 

A cilrrec de la Generalitat en funcions pròpies 

Públic 

32.603 
1.962 

116 

264 
34.945 

A càrrec de Ja Generalitat en funcions delegades 

Públic 

5.788 
847 

6.289 
3.371 

16.295 

A càrrec de l'Administració Central 

Públic 

31 

o 

196 
8 

235 

Fonc Memòria d'Activitats Generals I Estadís(ica. 1985. Opt. Política Territorial i Obres PUbliques. 

QUADRE2 
REPARTIMENT TRÀFIC INTERIOR SEGONS MODE DE TRANSPORT ESPANYA. MILIONS DE TN-KM (•). 

ferrocarril carretera oleoducte cabotatge 

'74 12,009 85,900 2,293 30,979 

'75 11,097 84,533 2,119 28,066 

'76 11,159 87,100 2,737 28,869 

'77 11,826 93,300 2,548 29,042 

'78 11,077 97,700 2,686 29,710 

'79 10,911 101,400 2,786 29,752 

·so 11,231 98,898 3,005 31,125 

'81 11,022 115, 141 3, 129 28,627 

'82 10,298 116,798 3,164 27,969 

'83 11,019 118,235 3,240 29,784 

'84 12,076 123,820 3,161 27,795 

'85 12,077 

Privat 
33.193 

10.077 

405 

1.074 

44.749 

Privat 

o 

o 

o 

o 

o 

Privat 

25.141 

4.440 

12.557 
12.247 
54.385 

aeri 

55 

58 

64 
71 

74 
67 
65 
62 
61 

('"): tràfic xarxa estatall provincial. A r any 1981 canv� e! sis1ema d'estimació de les dades. Font: Informe sobre los transportes. turismo y comunicaciones. MTCC. 1985. 
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32. «La demanda de transporte de mer· 
cancias por carretera ante la creación de una 
linea de ancho internacional Catalunya-Fran· 

cia». 7SET. Serveis d'enginyeria del trans· 
port. 1986. 

33. Darrerament el Govern Espanyol ha 

proposat una finia Talgo entre Barcelona i 
Toulouse via Puigcerdà. 

34. Vid. Direcció General de Ports i 
Costes. El Front Portuari Català. Generalitat 
de Catalunya. 1983. 

35. Joaquim Tosas: El frente portuario 

de Catalunya. lnformación Comercial Espa· 
ñola. núm. 571, 1981. 

36. Vid. Aureliano Garcia: «La marina 
mercante ante el reto europea: el Plan de FloM 
ta». Revista del Ministerio de Transportes Tu

rismo y Comunícaciones, núm. 19. març

abril de 1986. 
37. Les quantificacions del Port s'han 

estret de les Memòries del Port i de la CO
CINB. 

38. La història del Port de Tarragona es 

pot seguir en el llibre de López-Rovira. El Port 

de Tarragona, Caixa de Pensions. 1986. 
39. Dades de la Direcció General de 

Ports i Costes. Departament de Política T e
rritoprial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya. 



QUADRE3 
TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES SEGONS MODES DE TRANSPORT (milers de tones) 

Carretera 

Entrades Sortides 

1980 4.629 5.513 

1981 4.603 6.096 

1982 5.313 6.161 

1983 6.098 6.745 

1984 6.392 7.829 

1985 6.370 7.480 

Marítim 

Entrades Sortides 

1980 91.186 30.732 

1981 87.391 32.691 

1982 88.151 36.750 

1983 88.368 42.752 

1984 85.516 45.338 

1985 90.729 46.273 

Font: MTTC 1984, Memòria IEfC 1981-1983, i Informe sobre los transpon.es, turisme y comunicíones. 1985. 

QUADRE4 
CAMIONS. CATALUNYA/ESPANYA 

Catalunya 

Parc matriculació 

1970 141,797 

1975 196,584 

1976 204,609 

1977 216,699 

1978 229,541 

1979 191,279 

1980 257,415 

1981 260,866 

1982 271,724 

1983 283,261 

1984 258,171 

1985 275,470 

1986 294,583 

Font·. D.G. Trafico i COCINB. 

QUADRES 

14,951 

16,364 

16,517 

18,084 

17,833 

18,188 

17,945 

14,936 

15,792 

18,948 

18,120 

23,408 

30,326 

Entrades 

673 

600 

677 

612 

671 

Entrades 

292 

254 

147 

493 

292 

710,223 

1,001,074 

1,051,605 

1,117,011 

1,189,993 

1,261,187 

1,338,258 

1,396,809 

1,461,946 

1,529,081 

1,444,884 

1,529,311 

Ferrocarril 

Aeri 

Espanya 

Parc matriculació 

PARC DE VEHICLES DE MERCADERIES AUTORITZATS PER REALITZAR TRANSPORT INTERURBA 

Catalunya Espanya 

1970 90.895 427.411 

1973 111.970 520.849 

1976 130.460 620.657 

1978 141.142 686.762 

1981 151.415 738.463 

1982 149.129 746.979 

1984 146.077 735.992 

Font: Memona y d.atos estadisticos. O.G. de transpones terrestres. 
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Sortides 

1.456 

1.535 

1.690 

1.561 

1.948 

768 

Sortides 

97 

119 

135 

141 

195 

75,471 

91, 163 

90,535 

99,516 

102,248 

104,347 

103, 143 

89,322 

99, 105 

109,384 

101,346 

126,300 

Cat/Esp 

21.27 

21.46 

21.02 

20.55 

20.50 

19.96 

19.85 

) 



QUADRES 
PARC DE VEHICLES DE MERCADERIES AUTORITZAT SEGONS CAPACITAT DE CARREGA (1) 

Fins 2,9 
De 3a 6.9 

Servei Públic De 7a 11,9 
De 12 a 17,9 
De 18 i més 

total 

Fins 2,9 
De 3a 6,9 

Serv ei Privat De 7 a 11,9 
De 12 a 17,9 
De 18 i més 

Total 

Fins 2,9 
De 3a 6,9 

Servei Públic De 7 a 11,9 
De 12 a 17,9 
De 18 i més 

Total 
Fins 2,9 

De 3a 6,9 
Servei Privat De 7 a 11,9 

De 12 a 17,9 
De 18 i més 

Total 

1973 

16.604 
8.244 
8.062 
2.646 

692 
36.248 
63.131 
8.474 
3.021 

847 
69 

75.542 

1973 

58.435 
41.375 
49.981 
21.765 

5.844 
177.400 
2n.452 

41.917 
17.405 
6.198 

477 
343.449 

Catalunya 

1982 

28.596 
6.105 
7.076 
3.325 
1.643 

46.745 

89.203 
7.504 
4.002 
1.403 

272 
102.384 

Espanya 

1982 

106.159 
28.836 
40.930 
28.301 
14.653 

218.879 
447.524 
42.519 
25.012 
11.152 

1.893 
528.100 

1973/1982 

72.22 

-25.95 
-12.23 

25.66 
137.43 

28.96 
41.30 

-11.45 
32.47 
65.64 

294.20 
35.53 

1973/1982 

81.67 
-30.31 
-18.11 

30.03 
150.74 
23.38 
61,30 

1.44 
43.71 
79.93 

296.86 
53.76 

(li S'han exclòs aquells vehicles no aptes per al transport de mercaderies. Font: Mernoria y datos estadisticos. Direcci6n General de Transpones. Terrestres 

QUADRE7 
VOLUM DE MERCADERIES TRANSPORTADES PER FERROCARRIL (tones) 

Ferrocarrils 

Renfe Generalitat 

1979 4,704,028 672, 185 
1980 4,729,524 719,450 
1981 4, 114,634 721,654 
1982 4,553, 192 n1,650 
1983 4, 102,887 740,899 
1984 4,215,965 832,751 
1985 3,887,559 819,280 
1986 4,530,349 

Font: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i Memòria FFCC de la Generalitat de Catalunya. 

gròfic nQ l 

01st.nbuc10 del nombre de vehicles publrcs 

segons capac1 tat de ctirrega Espanya , 1965 

t0:32% 
48.12% 

641% 

Font: Informe sobr� los Transportes , el Turismo y 
c�mUlllCdCIOnes .. MTCC. l 985 
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• Fins 3,5 

Ell De3,6a6,9 

fi De 7a 11,9 

D De l2 a 19,9 

O De20imés 

Total 

5,376213 
5,448,974 
5,836288 
5,324842 

4,843,786 
5,048716 

4,706,839 



unitats 

•Jnihts 

500000 

450000 

400000 

350000 

300000 

250000 

200000 

150000 
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50000 

o 

Fins 3,5 

gràfic nº 2 

D,stn buc1ò del nombre de vehicles privats 
segons capacitat de drreqa. E3panya, 1985 

[>e 3,6 • 6,9 De? a 11,? [>e 12 a 19,9 
tones 

font: Informe sobre Transportes, Turisme, y 
Comunicaciones . MTTC.1985 

gràfic nº J 

[>e 20 i me; 

[mtn buc1ó de la capacitat de càrrega 
del; veMcles públics.Espanya. J 985 

48.12% 

6.41% 

• Fins3,S 

1111 De3,6a6,9 

fA1 De 7a 11,9 

Q Dt>12a19,9 

D De 201més 

font. lnfo,·nw ,obre los lr .anspodes, tunsmo y 
�omunic aciones. 1 ?135. MTTC 
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350000 
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gròfic ng 4 

D1stnbuciò Ge 1a capacitat de caííeqa 
,J�! 3 v�hicle3 priv-ab.b�·�!l'J�- ! 935 

De 3,6 a 6,':' f•e?.a 11,9 
tonêS 

De 12 i 19,9 

for,t . Jofoa11i:? 5iJbrt" foi tr,jn,;pürti's , t•;nsmo iJ 
r,omunicaciones 1985 MTTC 
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mitjanes 
15.50'Ri 

gràfic ne 5 

�t�t;-l�:�c,'.j de 1� s1;ar��tat de c�r�·ega segons 
le gr�n<!�ne de l 'empresa. Etpa�ya 197 3 

'lr�r� 

9.01% 

gràfic (lf 6 

(11strib•1ció d� la c,pacfüt de c,irr�,¡a segons 
h çr·a�,dàt·ta je l'w,presa . Espanya 1985 

Distribució de Ta capacitat de còrrega 
segonsla grandària de l'empresa. Catalunya 1985. 

13.04% 

mitjanes 

Font : Memòria D.G. de Transports. Generalitat de 
Catalunya 
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grnftc no 1 l 
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APÈNDIX 

Selecció d'articles de premsa referits a transports. Premsa de Barcelona (mesos de març 

a novembre, 1987). 

Any/mes/dia 

Títol 

nom del diari 

87 /0J/07 La Vanguardia 

El MOPU niega a la Generalitat competencias traspasadas en el año 1981, según Ramón Pous. 

87/05/01 El País 

Mas de dos billones de pesetas hasta el año 2000 para modernizar el ferrocarril 

87 /05/02 La Vanguardia 

El Gobierno programa una llnea férrea de ancho europeo para mercancías de Portbou a Vilamalla. 

87/05/08 Diari de Barcelona 

Els transports de Catalunya en la perspectiva de l'any 2000. 

87/05/12 La Vanguardia 

Transportes estudia aumentar el Plan de Flota para apoyar a los astilleros. 

87/06/01 La Vanguardia 

La Generalitat cifra en 5.500 míllones de inversión mínima para mejorar el aeropuerto de Barcelona. 

87 /06/08 Avui 

L'Obra Pública a Catalunya (suplement especial). 

87/06/09 El País 

El Gobierno cree que fa liberalización del transporte aéreo en la CE beneficiarà a lberia. 

87 /07 /05 La Vanguardia 

En 1989 estarà acabada el tramo de cinco kilómetros del II cinturón entre la Avenida Jordan y Meridiana. 

87/07/16 La Vanguardia 

la autopista que uniré Terrassa y Manresa formar:.. parte del eje viaria comunitario Barcelona·Parfs. 

87 /07 /16 La Vanguardia 

CCOO se ha desvinculada del acuerdo tripartito para el desarrollo del decreto que regula la estiba. 

87 /07 /27 La Vanguardia 

El anteprayecto del Eje de Vallvidrera mantiene el peaje en el túnel pera lo suprime en los accesos. 

87/07/29 La Vanguardia 

El anteproyecto del Eje de Vallvidrera mantiene el peaje en el túnel pera lo suprime en los accesos. 

87 /08/14 La Vanguardia 

Madrid y Paris tendran que negociar el Prayecto de via de ancho internacional de la Generalitat. 

87/09/03 El País 

Las grandes empresas portuarias aceptaran participar en la sociedad estatal de estiba. 

87 /09/11 La Vanguardia 

El anteprayecto de la autopista de Garraf incluye un informe sobre el impacto ambiental de la obra. 

87/09/11 La Vanguardia 

El anteproyecto de la autopista de Garraf incluye un informe sobre el impacto ambiental de la obra. 

87 /09/11 La Vanguardia 

El MOPU cree ínaplazable la firma del convenia para acabar la construcción del Cinturón Litoral. 
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87 /09/11 La Vanguardia 

El Parlamento Europeo da un nuevo impulso al TGV. 

87/09/13 La Vanguardia 

Cataluña no renuncia a quedar unida con Europa por linea de alta velocidad, dice Pujol en Perpiñàn. 

87/09/13 La Vanguardia 

El Congreso inicia el debate de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. 

87 /09/22 La Vanguardia 

El acuerdo sobre la red arterial bàsica de Barcelona supone una inversión de mils de 66.000 millones. 

87 /09/2!', La Vanguardia 

El Ministerio de Transportes mantiene el secreto sobre los planes de mejora previstos para el Aeropuerto. 

87/09/26 El País 

Seis ministres comunitarios estudien hoy la construcción del tren europeo de gran velocidad. 

87 /09/27 La Vanguardia 

Cinco pafses comunitarios acuerdan Ja ampliación de la red del TGV francés. 

87 /09/27 La Vanguardia 

El MOPU negocia con la concesionaria un nuevo acceso a la A-7 en el Baix Ebre. 

87/09/27 La Vanguardia 

El Vallés Occidental inicia su revolución telemMica. 

87/09/31 Diari de Barcelona 

La històrica firma dels cinturons quasi posa fi a disset anys d'espera. 

87/09/31 El País 

Saenz Cosculluela, Pujol y Maragall firman los convenies para construir los cinturones. 

87 /09/31 La Vanguardia 

Un órgano especial gestionara las expropiaciones necesarias para acabar los cinturones de Barcelona. 

87/09/07 La Vanguardia 

El convenio sobre cinturones que se firma el dia 30 implica la exclusión del tramo Diagonal-Prat. 

87 /10/09 La Vanguardia 

El plan viario previsto por la Generalitat supondrà la presencia de 62.000 vehlculos més en la Diagonal. 

87 /10/15 La Vanguardia 

Renfe construira una nueva linea férrea de Lleida a Barcelona junto al tratado de la autopista A-2. 

87 /10/16 La Vanguardia 

La nueva central de mercancias de Manresa serà el centro del segundo cinturón industrial. 

87 /10/20 La Vanguardia 

Constitución definitiva de la Sociedad de Estiba y Desestiba de Barcelona. 

87/10/21 El País 

Acuerdo para financiar la construcción de los cinturones de ronda y del litoral. 

87 /10/28 La Vanguardia 

Badalona y Mongat proponen que la Generalitat y el FEDER financien el Tramo Norte del II Cinturón. 

87/11/01 La Vanguardia 

El Cinturón Litoral ha avanzado a un ritmo de un kilómetro por año. 

87/11/01 La Vanguardia 

El Cinturón Litoral ha avanzado a un ritmo de kilómetro por año. 

87/11/01 La Vanguardia 

El trafico en los puertos comerciales de la Generalitat baja a causa de la crisis. 

87/11/01 La Vanguardia 

La historia interminable de los cinturones de Ronda. 

87/11/02 El Pals 

Francia no pondré el TGV en la Frontera hasta que España decida tender la vía de ancho Europeo. 

87/11/03 La Vanguardia 

El túnel del Cadí ha posibilitado que cuatro comarcas reorientasen su vida. 

87/11/03 La Vanguardia 

España se queda sin buques. 

87 /11 /03 La Vanguardia 

La Administración central duda que traer el TGV hasta Barcelona cueste 50.000 millones. 

87/11/04 La Vanguardia 

Alcalde y Parlamentarios dic en que la Generalitat margina el àrea metropolina con el II Cinturón. 

87/11/04 La Vanguardia 

Catalunya al senat propone una ferroviaris de alta velocidad para enlazar grandes ciudades. 

87/11/04 La Vanguardia 

La Ley de telecomunicaciones es vejatoria, dice el Jefe de radiodifusión de la Generalitat. 

87 /11 /04 La Van guardi a 

El Ministerio de Transportes gastarà 7.500 millones en el Aeropuerto de Barcelona entre 1989 y 1991. 

87/11/07 La Vanguardia 

La línea férrea de Puigcerdà es la màs apropiada para el ancho Europeo, según Pere Navarro. 

87/11/09 El Pals 

El Gobierno discrepa de las conclusiones para llevar el TGV a Barcelona. 
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Grup 11. 

Qüestions estructurals 

Ponència 6. 

Formació i adaptabilitat de la mà d'obra 

Ponents: 

Lluís Fina 
Institut d'Estudis Laborals. Professor Titular d'Economia Aplicada de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Esteve Sanromà 
Institut d'Estudis Laborals. Universitat de Barcelona. 

Membre Comitè Científic: 

Lluís Barbé 
Catedràtic del Departament de Fonaments d'Economia de la Universitat 

Autónoma de Barcelona. 





«El cor de tot el procés d'industrialització i de desenvolupament econòmic és intel·lectual: consis

teix en l'adquisició i l'aplicació d'un cos de coneixements relatius a la tècnica, és a dir, a la manera 

de fer les coses.» (David Landes, 1980)1

1. INTRODUCCIÓ

En aquesta ponència considerem alguns indicadors sobre els nivells d'educació i formació 

assolits per la mà d'obra a Catalunya i sobre algunes característiques del nostre sistema educatiu 

des de la perspectiva dels requeriments actuals del mercat de treball i de la situació de la nostra 

economia en el context internacional. Com que el paper exacte que té l'educació en el desenvolu

pament econòmic és un tema discutit, es dedica l'apartat següent a fer algunes consideracions 

sobre aquesta qüestió. Se subratlla, en particular, el paper cabdal que, al nostre entendre, té la 

formació de la mà d'obra com a «factor de competitivitat», especialment en una situació com l'ac

tual de profundes transformacions econòmiques que, a més, afecten d'una manera especial una 

economia com la catalana que està obligada a reubicar-se en espais econòmics més amplis i com

petitius. A continuació, en l'apartat 3, es consideren alguns indicadors globals sobre el grau de 

formació de la població de Catalunya i aquests indicadors es comparen amb la informació cor

responent als principals països del nostre entorn. En els apartats 3 i 4 es consideren amb més de

tall alguns indicadors de qualitat i altres aspectes de les dues grans parts en què es divideix el sis

tema educatiu postobligatori: l'ensenyament no-universitari i l'ensenyament universitari. Finalment, 

en un darrer apartat, es resumeixen les principals conclusions de l'anàlisi. 

Cal advertir, des del començament, els greus problemes de dades amb què ens hem trobat 

a l'hora d'elaborar aquesta ponència. Encara que, en els darrers anys, la situació ha experimentat 

millores notables, en molts casos les sèries disponibles no són encara prou llargues per permetre 

analitzar alguns fenòmens importants que, degut que maduren lentament, requereixen aquest ti

pus d'informació. En altres casos, la informació disponible és massa agregada, o no ve acompa

nayada d'una descripció suficient de com ha estat elaborada, o no estan clarament especificats 

els canvis dels criteris utilitzats en aquest procés d'elaboració. Url altre tipus de problema, final

ment, sorgeix del fet que Ja metodologia utilitzada per a l'obtenció de determinades dades, tot 

i que aquesta pugui ser la correcta, fa que les dades puguin ser poc adequades per a l'anàlisi de 

determinats fenòmens i que, per això, calgui prendre els resultats de l'anàlisi amb les degudes 

precaucions. 

2. LA FORMACIÓ DE LA MA D'OBRA COM A «FACTOR DE COMPETITIVITAT»

A començament de la dècada del 1960, darrere l'etiqueta de «teoria del capital humà», va 

sorgir en l'àmbit de l'anàlisi econòmica un «programa d'investigació» (Blaug, 1976), molt ric en 

hipòtesis i en implicacions de política econòmica, que semblava que podia oferir respostes decisi

ves per resoldre incògnites tan cabdals com quins són els factors que determinen el desenvolupa

ment econòmic i, per tant, quines són les polítiques mes adequades per estimular-lo. A partir d'unes 

primeres formulacions, com les aportacions del Nobel d'Economia Theodore Schultz (1961 l i les 

de Gary Becker (1964), es va multiplicar extraordinàriament el nombre de treballs dedicats a aquest 

àmbit i tant els organismes internacionals com els consultors dels diversos governs van incloure 

entre les seves recomanacions la d'«invertir en capital humà», per considerar que es tractava d'una 

forma d'utilització dels recursos la rendibilitat social de la qual estava assegurada. 

Amb el pas del temps, algunes de les hipòtesis no van aconseguir ser validades pels fets 

i es va indicar l'existència de mecanismes que podien dur a una sobreinversió en capital humà 

que, des d'un punt de vista social, podia representar un malbaratament de recursos. Es va asse

nyalar que el sistema educatiu transmetia molt més que tècniques necessàries per augmentar el 

rendiment del sistema productiu i que era una de les institucions centrals dels sistemes de legiti

mació i de reproducció d'unes societats estratificades i desiguals (Bowles i Gintis, 1975, 1976). 

Es va assenyalar, també, que les empreses utilitzaven les credencials educatives no tan sols com 

I a indicadors que els treballadors posseïen uns determinats coneixements necessaris per realitzar 

les tasques per a les quals eren contractats, sinó també com una forma d'estalviar costos d'infor-

PS-3 



mació, reduint mitjançant la utilització d'aquestes credencials la cua de sol·licitants d'un determi-
nat lloc de treball a fi de concentrar els recursos en una recerca «intensiva» d'informació (Arrow, 

) 1973). 
Tant algunes de les «anomalies» empíriques com aquestes crítiques teòriques -molt espe

cialment, la del «credencialisme»- van refredar els entusiasmes inicials de manera que, a meitat 
dels anys setanta, un destacat especialista del tema qualificava el seu balanç de la situació com 
de «lleugerament desencantat» (Blaug, 1976). Per altra banda, l'augment de l'atur que s'observa
va en gairebé tot el món industrialitzat feia que les empreses no trobessin, com abans, dificultats 
per reclutar mà d'obra qualificada. Finalment, les polítiques per reduir la despesa pública han por
tat també a un cert canvi d'actitud de molts governs respecte a la política educativa. 

Avui hi ha signes clars que s'està produint un nou canvi en les percepcions relatives a la 
importància que té l'educació en l'economia, en el sentit que es torna a valorar molt positivament, 
encara que les formulacions actuals són molt més matisades que les de començaments de la dè
cada dels seixantes. 

Des de la perspectiva analítica, s'està passant des del predomini inicial gairebé absolut dels 
enfocs exclusivament «quantitativistes» al reconeixement de la importància cabdal que tenen, par
ticularment en aquest àmbit, els aspectes qualitatius de difícil mesurament. Precisament, moltes 
de les «anomalies» empíriques detectades semblen obeir al fet de no haver tingut en compte aquest 
darrer tipus de factors. És més, quan es consideren aquests aspectes qualitatius s'ha reforçat la 
idea de la importància central de l'educació en el desenvolupament econòmic i en l'explicació de 
les diferències de competitivitat entre els diversos països. En la literatura especialitzada, s'admet 
obertament que les anàlisis quantitatives tradicionals, encara que revelen molts fets importants, 
infravaloren significativament la importància econòmica que pot tenir l'educació (Psacharopou
los, 1984). 

En síntesi, podem dir que existeix un acord força ampli entre els especialistes2 sobre les 
tres proposicions següents: 

a) L'educació és un dels determinants més importants del desenvolupament econòmic i
un dels principals factors explicatius dels diferencials de productivitat entre països. 

b) La quantitat de l'educació rebuda per la població és una variable important, que cal tenir
en compte. Tots els països que presenten elevats nivells de productivitat i els que són més compe
titius en els mercats internacionals, tenen també sistemes educatius molt desenvolupats i eleva
des taxes de participació en el sistema educatiu, fins a edats relativament avançades. 

c) Si bé la quantitat apareix com una condició necessària de la relació entre educació i des
envolupament econòmic, no és una condició suficient. La qualitat del sistema educatiu és també 
fonamental, entenent per qualitat l'eficàcia del sistema com a transmissor d'un cos de coneixe
ments científico-técnics degudament actualitzats.3 

Les transformacions recents experimentades per la realitat econòmica han contribuït tam
bé decisivament al canvi d'actitud esmentat. Hi ha dos aspectes d'aquestes transformacions que 
poden ser especialment importants: les que es deriven de l'aparició de les anomenades «noves 
tecnologies» i les derivades dels processos de «descentralització» i de reorganització de la produc
ció que actualment tenen lloc, per diverses causes. 

Pel que fa a les «noves tecnologies», la seva introducció requereix, com és obvi, disposar 
del nou conjunt de coneixements necessàris que possibiliti la utilització eficient de les mateixes, 
és a dir, que permeti explotar-ne totes les seves possibilitats modificant-les, si cal, per a la seva 
utilització en nous productes i processos. Les anomenades «noves tecnologies», però, i especial
ment les que incorporen elements de la microelectrónica, tenen unes característiques peculiars 
que fan que els requisitis educatius que comporten vagin molt més enllà dels procesos d'ensinis
trament que són ineludibles en el cas de qualsevol tecnologia. 

Una primera d'aquestes característiques consisteix en el fet que moltes d'aquestes tecno
logies no són assimilables, com possiblement ho van ser algunes en el passat, simplement per 
la pràctica, a través de la seva manipulació i de processos de prova i error. Per contra, el domini 
de les «noves tecnologies» requereix processos educatius molt més formals. A més, l'aprofita
ment ple d'aquests processos educatius requereix, al seu torn, una base educativa molt més àm
plia, amb importants continguts matemàtics. 

Una segona característica destacable consisteix en el fet que la introducció d'aquestes tec
nologies comporta canvis importants en l'organització del treball en el sentit que cal concentrar 
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en una primera fase -que pot ser relativament prolongada i que es converteix en la fase crucial

la preparació de tot el procés del treball que cal realitzar; perden, en canvi, rellevància les tasques 

, d'execució, que són les que fa la màquina d'una manera molt més ràpida i fiable.4 Això fa que

es requereixin cada vegada més coneixements sobre planificació i organització -que tampoc no 

s'adquireixen simplement per la pràctica- a un col·lectiu de treballadors cada vegada més ampli. 

Per últim, una tercera característica de les «noves tecnologies» que té importants conse

qüències sobre els requeriments educatius consisteix en l'ampli ventall d'activitats a les que es 

poden aplicar aquestes tecnologies. Afecten gairebé tots els sectors econòmics, des de l'agricul

tura i les manufactures, fins a gran part dels sectors de serveis. Això vol dir que pràcticament tot
hom que participa en el mercat de treball ha de posseir coneixements sobre aquestes tecnologies 

i, sobretot, ha de posseir la base educativa necessària per assimilar d'una manera adequada els 

coneixements més específics i concrets de cada una de les aplicacions d'aquestes. 

Pel que fa a la «descentralització» i reorganització de la producció hi ha indicis que estem 

assistint a canvis significatius en l'organització empresarial, amb una tendència cap a una major 

fragmentació i descentralització de les unitats productives i la implantació, dins de cada un d'aquests 

nous fragments, de sistemes també més diversificats i flexibles de producció. L'existència d'algu

nes «deseconomies d'escala», la introducció de noves tecnologies ja esmentada o canvis qualita
tius de la demanda de productes, amb exigències d'una més gran diversitat i qualitat, poden ser 

factors explicatius d'aquest tipus de canvis. El que interessa subratllar aquí, però, sòn les conse

qüències que aquests canvis tenen sobre els requeriments educatius de la mà d'obra. Primer de 

tot, la proliferació de les unitats de producció i la descentralització dels processos de decisió re

quereix que un nombre creixent de treballadors tinguin coneixements de direcció, organització 

i capacitat de prendre decisions d'una manera autònoma. Tot això requerirà un nivell més elevat 

de coneixements de tipus general i de coneixements de tècniques de gestió i organització empre

sarial per un segment cada vegada més ampli de treballadors. En segon lloc, moltes d'aquestes 

tasques s'hauran de compartir amb tasques directament productives i, fins i tot els treballadors 

que tan sols s'encarreguin de tasques productives, aquestes seran més diversificades i tot això 
fa que l'educació requerida sigui de caràcter més general i polivalent. Finalment, aquesta parcel·lació 

de la producció porta també a una parcel·lació dels coneixements que s'exerceixen en cada lloc 

de treball i això fa que fins i tot l'aprenentatge de tecnologies simples, que fins ara es podia fer 
per l'experiència, requereixi processos formals d'ensinistrament en els que es «recomponguin» to

tes les peces que permetin conèixer tot un procés productiu. 
A més d'aquestes transformacions que afecten a totes les economies industrialitzades, també 

té importants implicacions sobre els requisits quantitatius i qualitatius d'educació el fet que l'eco

nomia catalana es troba ara dins la CEE, on ha d'afrontar una aferrissada competència procedent 

d'altres zones d'una llarga tradició industrial. Això suposa un trencament fonamental per a una 

indústria com la nostra acostumada a treballar principalment pel mercat espanyol, fortament pro

tegida de la competència exterior: han passat els temps fàcils en que n'hi havia prou amb fer sim
ples còpies dels productes d'èxit a l'estranger, destinades a un mercat interior protegit i poc exi

gent. Ara, els nous reptes competitius, només podran superar-se amb èxit si es disposa de disseny 

i tecnologia pròpia i això també requereix un sistema formatiu més ampli, de millor qualitat i més 

diversificat que el que bastava en la situació anterior. 

3. EL NIVELL EDUCATIU DE LA MA D'OBRA A CATALUNYA

En les anàlisis comparatives sobre les relacions entre el nivell educatiu de la població i al 

grau de desenvolupament econòmi,c es consideren, principalment, dos tipus d'indicadors: taxes 

d'escolarització, definides de diversa manera, i mesures de !'«estoc» educatiu d'un determinat país. 

Aquest segon tipus de mesures, des d'un punt de vista e�onòmic, és més rellevant que no pas 

el primer: indica quines són, en un moment determinant, les <Cdisponibilitats» de mà d'obra qualifi

cada d'una economia, i no només el flux dels que en cada període s'integren en el sistema educa

tiu en uns cicles d'estudis que no sabem si completaran o no amb èxit, és a dir, havent adquirit 
efectivament els coneixements de què es tracti. No obstant això, si es té explícitament en compte 

aquesta limitació, l'anàlisi dels fluxos pot també ser interessant per saber si, de cara al futur, sem

bla que estan en vies de solució les deficiències detectades en l'<Cestoc». 
En aquest apartat considerarem indicadors dels dos tipus. Després de fer alguna referència 

al grau d'escolarització en les edats que corresponen a l'escolaritat obligatòria, es contempla la 
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informació disponible sobre el nivell relatiu de l'escolarització post-obligatòria i es compara amb 

la informació similar relativa als principals països del nostre entorn. A continuació, aquesta anàlisi 

dels fluxos d'escolarització es completa amb una anàlisi de l'<Cestoc» educatiu de l'economia cata

lana, mesurat com el nombre mitjà d'anys d'escolaritat completada per diversos col·lectius; aquesta 

informació també es compara amb indicadors similars relatius a altres països industrialitzats. 

Un primer indicador d'escolaritat que sol considerar-se és el percentatge de nens i nenes 

de les edats d'escolarització obligatòria que té efectivament una plaça escolar. En aquest aspecte 

i des d'un punt de vista merament quantitatiu, no sembla que hi hagi problemes. De fet, les taxes 

d'escolarització de les edats corresponents a EGB superen des de fa anys el 100 per cent, degut 

a l'existència de repetidors (Departament d'Ensenyament, 1986: 31-35). Alguns problemes locals 

de desajust entre oferta i demanda sembla que també s'han resolt i que avui, més aviat, el proble

ma es troba a decidir quines són les aules que caldrà anar tancant, per la caiguda de la demanda 

que ha seguit a la caiguda de la natalitat que s'inicia a Catalunya el 1974 (Monés, 1987). 

No obstant aquesta situació que sembla satisfactòria, cal advertir la possibilitat que existei

xin problemes d'un altre tipus relacionats amb l'ensenyament bàsic. Un primer tipus d'aquests pro

blemes fa referència als continguts de l'ensenyament obligatori i a la seva qualitat, aspectes que 

no podem tractar en aquesta ponència però que, com ja hem dit, tenen una importància cabdal 

des de la perspectiva del mercat de treball.5 Un segon tipus de problemes procedeix del fet que

totes les millores, tant quantitatives com qualitatives, que ha experimentat l'ensenyament bàsic 

són de data relativament recent. Això significa que és probable que la població que, en l'actuali

tat, es troba en edat de treballar presenti greus mancances d'ensenyament bàsic. 

De fet, si analitzem les dades del Cens de 1981 corresponents a la població que en la data 

censal tenia entre 16 i 59 anys, que és el col·lectiu que avui forma majoritàriament la població en 

edat de traballar, observem que a Catalunya hi havia més de 100 mil analfabets i gairebé mig milió 

de persones que declaraven no haver completat cap cicle escolar.6 Cal advertir que, per raons òb

vies, d'aquestes dades no pot inferir-se que tots els components d'aquest grup de població no 

TAULA 1 
PROPORCIONS QUE REPRESENTA LA POBLACIÓ ANALFABETA l SENSE ESTUDIS. PER GRUPS D'EDAT, RESPECTE AL TO
TAL DE CADA GRUP D'EDAT. CATALUNYA, 1981. (En percentatges) 

Anys Actius Inactius Total 

Analf. Sense est Analf. Sense est Analf. Sense est 

Homes 

16-19 0,38 3,11 0,97 0,52 0,62 2,07 

20-24 0,43 3,26 3,84 2,44 0,93 3,14 

25-29 0,44 5,21 11,56 8,87 0,80 5,33 

30-34 0,69 8,86 13,91 16,06 0,97 9,01 

35-39 1,07 13,17 12,52 21,27 1,35 13,36 

40-44 2,09 18,19 12,77 24,57 2,48 18,42 

45-49 2,95 14,11 28,67 3,53 20,10 

50-54 3,34 19,64 13,01 28,72 4,24 21,47 

55-59 3,43 20,72 9,62 26,39 4,42 21,35 

20,40 

Total 1,61 5,97 10,88 2,06 12,33 

12,50 

Anys Actius Inactius Total 

Analf. Sense est Analf. Sense est Analf. Sense est 

Dones 

16-19 0,34 2,68 0,98 1,81 0,65 2,25 

20-24 0,22 2,79 1,65 5,49 0,74 3,76 

25-29 0,38 4,31 1,79 10,11 1,16 7,52 

30-34 0,78 7,02 2,32 14,08 1,86 11,98 

35-39 2,28 11,18 4,09 18,10 3,65 16,41 

40-44 4,71 16,81 7,69 20,90 7,01 19,96 

45-49 6,13 17,66 9,73 21,88 8,91 20,92 

50-54 6,35 19,64 10,60 22,81 9,68 22,12 

55-59 6,47 20,77 10,48 24,41 9,71 23,71 

Total 1,98 8,26 5,97 16,77 4,60 13,85 

Nota: el grup de «sense estudis» inclou els classificables segons estudis finalitzats. 
Font: elaborat a partir de les dades de INE

r 
Censo de Població, 1981, Tomo 11, l Pane, Cataluña. 
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tinguin cap mena de coneixement rellevant pel món del treball, que poden haver adquirit de mane

ra informal o a través de processos formatius que no han estat certificats. Ara bé, tenint en comp

te aquest matís, no hi ha dubte que aquestes dades revelen l'existència d'un problema de forma

ció bàsica que ha d'afectar la capacitat d'aprendre i d'adaptar-se al canvi dels col·lectius en qüestió. 

Com pot observar-se en la Taula 1, aquest problema afecta més a les dones que no pas 
als homes i també més als inactius que no pas als actius. Tanmateix, segons edat, s'observa clara

ment que el problema de manca total d'estudis bàsics s'agreuja a mesura que aquesta és més avan
çada. Els grups d'edat, però, que presenten proporcions ja molt elevades d'efectius amb manca 

d'estudis són relativament joves i romandran durant força temps en el mercat de treball. Així, si 

considerem només els actius, més d'una cinquena part de tant els homes com les dones que el 

1981 superaven els quaranta anys, tenien aquestes mancances educatives. 

Ens trobem, doncs, davant d'un problema molt seriós i, sobretot, d'un problema durable 

que planteja, sens dubte, un dels reptes més grans al sistema educatiu, que caldria afrontar. Tan

mateix, segons la informació disponible, sembla que, en aquest àmbit, no s'ha emprès més que 

alguna petita actuació de caràcter merament testimonial.7

Un segon indicador d'escolarització que considerarem és el relatiu a les edats corresponents 
als nivells educatius postobligatoris. En aquests cas, les dades disponibles són més inadequades: 

per una banda, no disposem de les taxes d'escolarització per edats simples, com seria desitjable; 

per altra banda, en el cas de les taxes disponibles, no esta prou ben definit què inclou exactament 

el nombre corresponent al numerador. 

TAULA 2 
TAXES D'ESCOLARITZACIÓ SEGONS GRUPS D'EDAT l SEXE A ALGUNS PAYSOS EUROPEUS, 1981 (En percentatges) 

R.F. Alern. França Itàlia R. Unit Espanya Cat. 

Nois 

15-17 64,9 75,3 69,4 59,2 

18·24 19,7 17,0 26,4 10,4 

Noies 

15-17 70,2 84,6 73,0 64,5 
18-24 19,3 20,0 25,6 8,3 

Total 

15-17 67,4 79,9 71,2 61,8 65,6 68,5 
18-24 19,5 18,5 26,0 9,4 22,6 21,8 

• Estudiants a ple ternps respecte al total de població de cada grup d'edat. 
Font: elaborat a partir de les dades de EUROSTAT, Education and Training, 1985. Per Espanya i Catalunya: INE, Censo de Pob/ación, 1981. 

Segons el Cens de Població de 1981, a Catalunya, la taxa d'escolarització dels joves de 

15 a 17 anys era del 68,5 per cent i la dels de 18 a 24 anys era del 21,8 per cent.8 En comparació

amb les taxes vigents en les mateixes dates en els principals països europeus (Taula 2), la primera 
d'aquestes taxes catalanes està per sota de la de tots els països, excepte la del Regne Unit. Cal 

subratllar el fet que aquestes darreres taxes inclouen només els estudiants a temps complet. Això 

fa que la taxa corresponent a Alemanya sigui només del 67,4 per cent, quan en aquest país és 
obligatòria la formació professional en alternància amb el treball fins als 18 anys -en el conegut 

«sistema dual»- per tots els qui no segueixen a ple temps en el sistema educatiu. És també possi

ble que les taxes catalanes i espanyoles siguin poc comparables, i que estiguin sobrevalorades, 

ja que les úniques exclusions que apareixen en les definicions censals de l'INE són la formació 

realitzada dins de les empreses i els cursos de perfeccionament d'una duració inferior a l'any.9 La

. segona taxa, per contra, és superior en el cas català a l'observada en la majoria dels països consi

derats, amb l'única excepció d'Itàlia. 

En els darrers anys, és probable que totes aquestes taxes hagin augmentat tant en el nostre 

cas corn en el dels països considerats. Segons el Departament d'Ensenyament (1986: 35), el curs 

1983-84, la taxa catalana pels joves de 14 a 17 anys era del 76,9 per cent. En altres casos, corn 

el del Regne Unit, el fort increment de l'atur dels joves ha portat a incrementar notablement l'ofer

ta educativa per aquests grups d'edat. 

En síntesi, sembla que la situació catalana està per sota de la vigent en el països del nostre 

entorn pel que fa a l'escolaritat postobligatòria no universitària. Aquesta diferència és particular-
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ment Ímportant quan es pren com a terme de comparació la situació dels països que disposen 

de sistemes de formació més desenvolupats com EUA, Japó i Alemanya (OECD, 1986a). En can

vi, la situació és molt més similar quan es considera el nivell universitari, fet que revela un desequi

libri en la «piràmide» educativa que s'analitza amb més detall en els apartats següents. 

Com ja s'ha apuntat, l'anàlisi dels fluxos d'escolarització és insuficient per avaluar el nivell 

educatiu de la mà d'obra, sobretot perquè no tenen en compte que molts dels cicles d'estudis 

iniciats poden no ser finalitzats mai i no incrementar l'«estoc» educatiu de la població i, segon, 

perquè una part dels estudiants que finalitzen els seus estudis poden no incorporar-se mai al mer

cat de traball. A les Taules 3 i 4 es presenten dues estimacions de !'«estoc» educatiu mitjà, calcu

lades a partir de les dades del Cens de 1981, seguint la metodologia que utilitzen Psacharopoulos 

i Arriagada (1986). Com ja s'ha apuntat abans, aquestes dades cal prendre-les amb les degudes 

precaucions ja que el fet d'haver completat determinats estudis no té perquè coincidir exactament 

amb el de posseir o no coneixements rellevants en el mercat de treball, encara que és probable 

que hi hagi un elevat grau de coincidència entre els dos fenòmens; per altra banda, les dades es 

basen en la informació proporcionada pels mateixos afectats que pot no coincidir sempre amb 

la realitat (Pérez Díaz, 1981 ). 

L'estimació de la Taula 3 es refereix a tota la població catalana de 15 i més anys, i no només 

a la població activa; presenta, però, l'avantatge que les dades de base estan desagregades segons 

cinc nivells educatius, distingint si s'han completat o no. En canvi, l'estimació de la Taula 4 s'ha 

realitzat amb dades que permeten diferenciar la població activa de la no activa, però que estan 

molt més agregades segons nivells educatius i fan que, per això, l'estimació de !'«estoc» sigui molt 

menys precisa.' 

Com pot observar-se, segons la primera estimació el nombre mitjà d'anys d'escolaritat de 

la població catalana és de 5,54; en el cas dels homes, arriba a 6,01 anys, quasi un més que en 

el cas de les dones, en què aquest indicador se situa en 5, 11 anys. La segona estimació produeix 

resultats molt més elevats, degut al més gran nivell d'agregació de les dades: una mitjana de 7, 1 

anys, 7,7 en el cas dels homes i 6,6 en el de les dones. Aquests resultats, però, reflecteixen que 

l'estoc educatiu de la població activa és significativament superior al de la població inactiva: en 

el conjunt, hi ha una diferència de quasi 3 anys; per altra banda, aquesta diferència és molt supe

rior en el cas de les dones (4,4 anys) que en el cas dels homes (1,5 anys). Combinant els resultats 

TAULA 3 

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ DE 15 l MÉS ANYS SEGONS NIVELLS EDUCATIUS l ESTIMACIÓ DEL 

NOMBRE MITJA D'ANYS D'EDUCACIÓ. CATALUNYA. 1981. 

Homes Dones Total Anys (bl 

Sense estudis lai 17,2 24,3 20,8 o 

Primer grau 

Complets 31,2 31,8 31,5 5 

Incomplets 10,8 11,3 11,1 2,5 

Segon grau 

Primer cicle 

Complets 13,9 12,7 13,3 9 

Incomplets 2,3 1,9 2,1 4,5 

Segon grau 

Segon Cicle 

Complets 7,7 5,3 6,4 13 

Incomplets 7,6 6,2 6,9 6,5 

Tercer grau 

Nivell Mig 

Complets 2,8 2,9 2,9 16 

Incomplets 0,7 o.s 0,7 8 

Tercer grau 

Nivell superior 

Complets 3,4 1,4 2,4 18 

Incomplets 2,4 1,5 1,9 9 

Total 100 100 100 

Anys educació 6,01 5,11 5,54 

la) Inclou analfabets, sense estudis i no classificables. 
lbl Nombre d'anys de cada nivell educatiu. Pels estudis incomplets, s'ha utilitzat Ja meitat del nombre d'anys del nivell educatiu corresponent, tal com fan Psacharopou
los i Arriagada (19861. 
Font: Elaboració pròpia a partir d'INE, Censo de Pobtación de 1981, Catalui\a. 
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TAULA4 
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ DE 16 l MÉS ANYS SEGONS NIVELLS EDUCATIUS l SEGONS LA SEVA 
RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA l ESTIMACIÓ DEL NOMBRE MITJÀ D'ANYS D'EDUCACIÓ. CATALUNYA, 1981. 

1 

Actius 

Homes 

Sense estudis la) 14,6 
Primer grau 44,4 

Segon grau 31,8 

Tercer grau 9,3 

Total 100 

O ones 

Sense estudis (a) 11,0 

Primer grau 30,7 

Segon grau 44,8 
Tercer grau 13,6 

Total 100 

Sense estudis (a) 13,6 
Primer grau 40,5 

Segon grau 35,4 
Tercer grau 10,5 

Total 100 

J Anys educació 

Homes 8,0 
Dones 9,8 

Total 8,5 

(al Inclou analfabets, sense estudis i no classificables. 

(b) Nombre d'anys de cada nivell educatiu. 

Font: Elaboració propía a partir de INE, Censo de Població de 1981, Cataluña. 

Inactius 

28,8 
40,4 

20,6 
10,2 
100 

29,9 

48,8 
17,3 

4,0 
100 

Total 

29,6 
46,9 

18,0 

5,4 

100 

6,5 
5,4 
5,7 

Total 

17,8 
43,5 

29,3 
9,5 

100 

24,7 
43,8 
24,8 
6,6 

100 

21,4 
43,7 

26,9 
8,0 

100 

7,7 
6,6 

7,1 

Anys (b) 

o 

5 

13 
18 

o 

5 
13 
18 

o 

5 

13 
18 

de les dues estimacions, a fi d'aprofitar els avantatges de cada una d'elles, es pot assenyalar que 

el nombre mitjà d'anys d'educació de la població activa catalana se situa a l'entorn dels 6,6 anys. 

Aquesta estimació és molt similar a l'obtinguda pèr Psacharopoulos i Arriagada (1986), els 

quals, utilitzant dades més agregades, avaluen l'escolaritat mitjana de la població activa de tot 

l'Estat en 6,2 anys. Uns càlculs similars als realitzats abans per Catalunya, situen la nostra estima

ció d'escolaritat mitjana de la població activa espanyola en un nivell molt similar: 6,0 anys. 

Dins del context internacional analitzat per Psacharopoulos i Arriagada (1986), nivells d'es

colaritat corn els esmentats éstan molt per dessota dels que presenten els països més desenvolu

pats. Així, la mitjana dels 10 països industrialitzats amb economia de mercat considerats per aquests 

autors se situa en els 10,0 anys. En el cas dels països que tenen uns nivells de competitivitat, com 

Alemanya i Japó, s'estima una escolaritat de 10,4 i de 9,8 anys, respectivament; el valor correspo-

I nent als EUA, per la seva banda, és de 12,6 anys. D'altra part, el nivell entre 6-7 que presenta 

l'economia espanyola és assolit àmpliament en moltes economies menys desenvolupades que la 
nostra. 

En resum, el nivell mitjà d'educació de la mà d'obra de l'economia catalana, encara que 

se situa lleugerament per sobre del de la resta a l'Estat, es troba encara força lluny de la situació 

que s'observa en les economies més industrialitzades amb què ha de competir. A la vista d'aquests 

resultats, es pot afirmar amb una forta seguretat que la manca d'una mà d'obra prou formada 

pot ser avui un clar factor !imitatiu del creixement econòrnlc. Sense entrar en els aspectes més 
importants, els relatius al contingut i a la qualitat de l'educació, sembla clar que patim encara greus 

dèficits de tipus quantitatiu. 

4. L'ENSENYAMENT POST-OBLIGATORI NO UNIVERSITARI

Com ja hem apuntat, les taxes d'escolarització i les estimacions de l'«estoc» educatiu de 

la mà d'obra considerades en l'apartat anterior, ofereixen una perspectiva limitada sobre el nivell 

de preparació i de qualificació assolit en el decurs del període d'escolaritat. Per això, és necessari 

conèixer també el grau d'aprofitament i el rendiment obtinguts amb ocasió de l'estada en el siste

ma educatiu. Amb aquesta finalitat, hem procedit a calcular alguns indicadors numèrics que, en-

I cara que no reflecteixin d'una manera completa el funcionament intern del sistema educatiu, per

meten almenys detectar on es troben els problemes més importants. 
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Un primer indicador que considerarem és la proporció d'alumnes que finalitzen amb èxit 
l'etapa de formació obligatòria, l'anomenada Educació General Bàsica (EGB), obtenint el Diploma 

) de Graduat Escolar per haver superat amb èxit totes les assignatures. A la Taula 5 podem observar 
que, en els darrers anys, el percentatge d'alumnes que han obtingut aquest Diploma oscil·la al 
voltant del seixanta vuit per cent. Cal advertir també que el grau de fracàs dels que finalitzen aquesta 
etapa de l'escolaritat és més elevat en el cas dels homes (al voltant del 35 per cent} que en el de 
les dones (per dessota del 30 per cent). 10 

TAULA 5.-PROPORCIO QUE REPRESENTEN ELS ALUMNES QUE HAN OBTINGUT EL DIPLOMA DE GRADUAT ESCOLAR 

RESPECTE AL TOTAL DELS QUE FINALITZEN L'EGB. CATALUNYA. (EN PERCENTATGES). 

Curs Homes Dones TOTAL 

1979-80 65,4 70,6 68,0 
1980-81 69,6 65,7 76,5 
1981-82 63,2 71,3 67,1 
1982-83 64,6 72,4 68,5 
1983-84 67,0 72,5 69,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de INE, Estadística de la Enseñsnza de España, diverses edicions. 

Aquestes dades revelen per si mateixes l'existència d'un problema greu. Primer de tot, per
què aquest 32 per cent de fracàs ho és en un ensenyament que és obligatori, de nivell bàsic, de 
caràcter genèric i, en definitiva, el que la nostra societat considera indispensable per exercir de 
ciutadà i el punt de partida per desenvolupar qualsevol professió. Algun problema greu en el dis
seny dels continguts o en les tècniques pedagògiques utilitzades hi ha d'haver perquè el fracàs 
afecti uns col·lectius tan amplis. En segon lloc, perquè aquests alumnes es veuen impedits de pros
seguir un ensenyament secundari que no sigui el desprestigiat cicle de Formació Professional. A 
això s'hi afegeix que, com tindrem ocasió de comprovar a continuació, es pot estimar que una 
proporció molt elevada dels qui no obtenen el Diploma abandonen definitivament els estudis, la 
qual cosa és especialment greu ja que ho fan en un moment en què, per una part, no tenen edat 
legal per incorporar-se al mercat de treball i, per altra, els falta la formació adequada per fer-ho 
amb probabilitats d'èxit quan sigui el moment. 

Una vegada completat l'ensenyament obligatori, els estudiants poden dirigir-se o bé cap 
al Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP), cicle educatiu de caràcter general i academicista dissen
yat com a via privilegiada per accedir als estudis superiors, o bé cap al primer grau de la Formació 
Professional (FP), de caràcter més específic. En aquest pas, tal com pot observar-se a la primera 
columna de la Taula 6, es «perden» entre un 7 i un 10 per cent dels que el curs anterior van finalit
zar l'EGB11 En el supòsit raonable que tot aquest abandonament procedeixi dels que han finalit
zat l'EGB sense obtenir el Diploma corresponent, ens trobem amb que, d'aquests, deixaria total
ment el sistema educatiu entre un 21 i un 23 per cent que és, òbviament, una proporció molt 
important, tal com hem apuntat abans. 

Pel que fa a l'orientació cap a BUP o FP dels alumnes que inicien els seus estudis d'ensen
yament secundari, les dades mostren una divisió en dos grups gairebé iguals. En els darrers anys, 
a Catalunya, la FP absorbeix entre el 53 i el 49 per cent dels qui inicien l'escolaritat postobligatòria. 

TAULA 6.-INDICADORS DE CONTINUTTAT EN EL SISTEMA EDUCATIU, CATALUNYA. (EN PERCENTATGES). 

Curs (11 

1979-80 

1980-81 99,9 

1981-82 93.4 
1982-83 90,5 

1983-84 93,1 

(2) 

35,7 

35,0 

38,0 

(31 

61,5 

61,2 

(41 

71,6 

71,0 

64,4 
n.d 

71,4 

(li Prop-0rció d'alumnes que inicien l'ensenyament secundari linc.losos repetidors} respecte als que finalirzaren E.G.S. un any abans. 

(5) 

108,6 

110,9 

n.d 

{21 Proporció d'alumnes matriculats al primer curs del segon grau d& F.P. respecte als matricurats al primer curs del primer curs del pñmer grau de F_P_ dos anys 

abans. 

131 Porporc16 d'alumnes matriculats al C.O.U. respecte als matriculats al primer curs de B.U.P. tres anys abans. 

(41 Proporció d'alumnes d'aprovats al C.O.U. respecte al total de matriculats. 

(5) ProPorció d'alumnes que inicien l'ensenyament univetsitarí respecte als aprovats a C.O.U. un any abans. 

Font: Elaboració pròpia a partir de INE, Esradistica de la Enselfsnza en Espalfs, diverses edicions. 
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Aquests percentatges signifiquen que no solament segueixen per aquesta via els qui no tenen al
tre remei que fer-ho -és a dir, els qui no han superat amb èxit l'E.G.B. -, sinó que també ho 

fa una proporció significativa dels que tenen el Diploma de Graduat Escolar. Tenint en compte 
les dades ja esmentades, aquesta proporció es pot estimar que se situa al voltant del 32 per cent 
dels qui han obtingut el Diploma. 

Aquesta divisió a parts iguals en el flux dels qui inicien l'ensenyament secundari, reflecteix 
la forta expansió del sistema de FP al llarg dels darrers anys i representa un canvi molt important 
respecte al que havia succeït a Espanya tradicionalment, en què el batxillerat de caràcter general 
predominava absolutament dins de l'ensenyament secundari. 

No obstant això, en comparació amb els valors que s'observen a la majoria dels països euro

peus, les proporcions actuals són encara reduïdes. Així, tal com pot observar-se a la Taula 7, en 
el curs 1983-84 la part corresponent a la FP representava el 44, 1 per cent de la matrícula total de 
l'ensenyament secundari postobligatori. En la major part dels països del nostre entorn, en canvi, 
s'observen proporcions molt més elevades: al voltant del 80 per cent a Alemanya i Austria; el 70 
i el 75 per cent, respectivament, a Suècia i Suïssa; i entorn del 60 per cent en països amb sistemes 
educatius més propers al nostre com França o Itàlia. 

A l'altre extrem, els països menys desenvolupats de l'OCDE, com Grècia i Turquia, presen
ten proporcions significativament per dessota de les corresponents al nostre cas. Cal destacar, 

però, que la relació positiva entre aquest indicador i el nivell de desenvolupament econòmic es 
trenca clarament quan es consideren les baixes proporcions que presenten els Estats Units i Japó. 
Com s'ha dit a l'Apartat 2, l'ensenyament secundari d'aquests països respon a un model molt dife

rent del que predomina a Europa central, ja que es caracteritza per ser de caràcter generalista, 

encara que d'elevada qualitat i amb una forta proporció de continguts tecnològics i de ciències 
aplicades. 

TAULA 7.-PROPORCIÓ D'ALUMNES MATRICULATS A ENSENYAMENT TÈCNICS l PROFESSIONALS RESPECTE A LA 

MATRICULA TOTAL DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI POSTOBLIGATORI IEN PERCENTATGES). 

Alemanya (82) 79.4 
Austria (82) 82,5 
Bèlgica (82) 55,5 
Dinamarca (811 62,6 
Estats Units (80) 24,0 
França (82) 60,2 
Grècia (79) 18,5 
Irlanda (79) 32,7 
Itàlia (82) 65,1 
Japò (82) 30,3 
Regne Unit (81) 43,3 
Suècia (82) 70,0 
Suïssa (831 75,1 
Turquia (81 l 27,8 

Espanya (81 l 45,8 

Catalunya 

1979-80 37,7 
1983-84 44,1 

Fonts: reproduït d'OCDE (1985:51 ). Per Catalunya: dades de Departament d'Ensenyament (1986:37). 

Pel que fa al nostre cas concret, aquesta evidència posa de manifest la inconveniència d'efec

tuar una clara recomanació apriorística a favor d'un o altre model. Es tracta, més aviat, de detec

tar els problemes que presenta la situació actual. En aquest sentit, les columnes (2) i (3) de la Tau
la 6 presenten les proporcions dels estudiants del primer grau de FP i del BUP que, en acabar aquests 
estudis, continuen en el sistema educatiu. 

En el cas de la FPI, entre un 62 i un 65 per cent dels estudiants que comencen aquest cicle 
no inicien el següent. Aquests valors, notablement elevats, podrien explicar-se pel fet que aquest 

nivell d'estudis té un cert caràcter terminal, tant per Ja preparació que pretén oferir com pel fet 
d'acabar en el just moment en què l'alumne compleix l'edat legal per treballar. No obstant això, 
sembla clar que, en les circumstàncies actuals, les reduïdes possibilitats de col·locació que es ma

nifesten en les elevades taxes d'atur juvenil, hauria de representar un important fre a l'abandó vo

luntari dels estudis. Segons això, les altes taxes d'abandonament observades s'han d'atribuir o 
! bé que el fracàs en aquest cicle és molt elevat -encara que no l'hem pogut quantificar- o bé

que els estudiants estan decebuts del contingut dels estudis i els abandonen per considerar que
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no milloren les seves perspectives d'aconseguir un lloc de treball. Sigui el que sigui, sembla clar 

que aquí ens trobem amb un altre dels «punts negres» del nostre sistema educatiu. Des de la pers-
\ 

pectiva del mercat de treball, a més, es tracta d'un dels «punts negres» més importants ja que 1 
afecta una edat crucial en el procés de formació i un tipus d'ensenyament en què el retard acumu-
lat en relació amb els països del nostre entorn és particularment pronunciat. 

Respecte al BUP, l'indicador calculat és la proporció entre els alumnes matriculats al COU 
i els matriculats a primer curs de BUP tres anys abans. Com pot observar-se, el valor obtingut 

és del 61 per cent, el qual, malgrat que representa un grau més elevat de continuïtat que en el 
cas de la FP, 12 indica també que ens trobem davant d'un altre possible problema, ja que, pel 39
per cent dels alumnes, el BUP o bé acaba en fracàs o bé es converteix en un cicle terminal, quan 
ha estat dissenyat per no ser-ho. 

Finalment, els indicadors reproduïts a les columnes (4) i (5) de la Taula 6 revelen, de nou,· 
un altre punt on es produeixen importants «pèrdues» degudes al fracàs escolar. Concretament, 
només un 70 per cent dels alumnes que comencen el Curs d'Orientació Universitària (COU), un 
curs de caràcter molt més transicional encara que els del BUP, aconsegueixen superar-lo amb èxit. 
Com veurem a continuació, sembla que pràcticament tots aquests estudiants inicien estudis uni
versitaris i això vol dir, evidentment, que el 30 per cent de suspesos en aquest curs abandonen 

el sistema degut, en aquest cas íntegrament, a aquest fracàs. 
L'indicador de la columna (5) és la proporció que representen els nous inscrits al primer 

curs de l'ensenyament universitari, respecte als alumnes que van aprovar el COU un any abans, 
el qual, com pot observar-se, supera àmpliamentent el 100 per cent. Un cúmul de circumstàncies 
diverses podria explicar aquest elevat valor. D'una part, l'accés a la Universitat de persones sense 
COU majors de 25 anys, un cop superades les proves específiques dissenyades per a ells, com 
també per l'ingrés d'altres alumnes madurs que, tenint la titulació necessària per cursar estudis 
superiors, havien decidit integrar-se en el mercat de treball. D'altra banda, l'accés a la Universitat 
no coincideix exactament amb l'inici d'un ensenyament universitari: hi ha alumnes que es matri
culen per primer cop a un centre universitari, encara que no sigui la primera vegada que accedei
xen a la Universitat després d'aprovar el COU (alumnes «rebotats» d'un centre cap a un altre, alum
nes que cursen dues carreres, etc.). També influeix el fet que les universitats catalanes atrauen 

alguns estudiants d'altres zones de l'Estat o de l'estranger.13 Finalment, cal tenir en compte l'exis
tència d'ensenyaments universitaris per accedir als quals no és indispensable haver completat el 
COU, ensenyaments que s'han ampliat considerablement en els darrers anys. Malgrat tot això, 
les dades semblen indicar que la gran majoria dels que han aprovat COU inicien, l'any següent, 

estudis universitaris. 
En síntesi, l'anàlisi realitzada en aquest apartat d'alguns indicadors relatius a l'ensenyament 

secundari postobligatori reflecteix principalment que, en els diferents cicles, es produeixen pèr
dues importants d'efectius degudes, en bona mesura, a haver fracassat en els estudis. Aquestes 
pèrdues es produeixen ja abans de tenir la possibilitat legal de participar en el mercat de treball, 
però són també importants en moments posteriors. Així, sembla que una bona part dels qui aban
donen la Formació Professional ho fan més per fracàs o per desencantament amb uns estudis des
prestigiats, de baixa qualitat, i que serveixen poc per preparar pel mercat de treball. Igualment, 

aquest tipus de raons han de ser també importants per explicar les elevades taxes d'abandona
ment de cicles no terminals, com el BUP, i, de manera molt més clara, el COU Tot això suposa 
un elevat grau de malbaratament dels recursos, un cúmul enorme de frustracions personals i, al 
mateix temps, que unes proporcions importants dels fluxos de joves que s'aniran integrant en el 
mercat de treball continuaran patint greus deficiències en la seva formació bàsica. Aquest fet, sens 
dubte, tindrà repercussions negatives en les seves possibilitats de formació futura, en el grau d'adap
tabilitat de la mà d'obra i també en la distribució de la renda i en les diferències salarials. 

5. L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

En aquest apartat farem algunes consideracions, molt més sintètiques, sobre els problemes 
principals que planteja la situació dels estudis universitaris a Catalunya des de la perspectiva dels 
requeriments del mercat de traball. No considerarem algunes de les deficiències més conegudes 
com, per exemple, els forts desequilibris existents entre els mitjans i les infrastructures disponibles 
i la matrícula universitària o la debilitat de les relacions entre el món acadèmic i Ja societat que 
l'envolta. Ens concentrarem més aviat, seguint la tònica establerta en els apartats anteriors, en 
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l'anàlisi d'unes poques dades generals que ens permetin detectar on es troben els punts més dè

bils de la Universitat, com a part del sistema d'ensinistrament per a l'exercici professional. Més 

en concret, tractarem dues qüestions, que considerem particularment rellevants donats els objec

tius d'aquesta ponència: el grau de continuïtat o d'èxit dels estudiants al llarg d'aquest cicle edu

catiu, i la distribució d'aquests entre els diferents camps d'estudi. 

Pel que fa a la primera d'aquestes qüestions, a la Taula 8 s'ofereixen els percentatges que 

representen els titulats universitaris de cada promoció respecte al de matriculats en el primer curs 

corresponent: el de sis anys abans, en el cas de Medicina; el de cinc anys abans, en el de les altres 

Facultats, i el de tres anys abans, en el cas de les Escoles. Els càlculs es refereixen únicament 

a la Universitat de Barcelona, l'única per la qual hem pogut obtenir la informació necessària relati

va als matriculats de primer curs. Malgrat tot, les dades es poden considerar prou representatives, 

ja que la matrícula d'aquesta Universitat representa més del 60 per cent de la de totes les universi

tats catalanes. 

TAULA 8.-PROPORCIÓ DE TITULATS DE CADA PROMOCIÓ RESPECTE AL TOTAL DE MATRICULATS AL PRIMER CURS 

EN EL MOMENT D'INICIAR ELS ESTUDIS. UNIVERSITAT DE BARCELONA. (EN PERCENTATGES). 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 81-82 82-83 83-84 84-85 

Facultats 

Ciències 35,2 32,3 48,3 42,7 
Econòmiques 13.4 9,1 21,3 20,3 
Dret 36,2 19,2 24,5 42,5 
Filosofia i lletres 46, 1 39,1 74,4 63,1 
Medicina nd 51,1 57,4 39,6 
Farmècia 21,1 23,9 66,5 35,8 

TOTAL FAC. 34,0 30,3 49,6 45,7 

Escoles Universitèries 

Empresarials 9,0 14,7 nd 5,7 
Professorat d'EGB 97,1 88,0 nd 65.4 
Infermeria nd 56,9 nd 34,2 

TOTAL ESC. UNIV. 74,6 55,8 nd 37,1 

Font: Elaboracro pròpia a partír de dades de ta Universitat de Barcelona i de Consell lnterunlversítari de Catalunya, Bu:1/etl Informatiu, Núm. l, Taula 3.4. 

D'aquestes dades, destaca sobretot el grau extraordinàriament baix d'èxit acadèmic assolit 

pels alumnes dels diferents centres universitaris. Sembla clar que no es poden considerar com 

a acceptables proporcions de l'ordre del 46 per cent a les Facultats i del 37 per cent a les Escoles. 

Trobem aquí clarament un greu malbaratament de recursos, tant públics com privats, que cal prendre 

molt seriosament en consideració. Xifres d'aquesta magnitud han d'obligar a reflexionar sobre quines 

són les deficiències de la Universitat, o de l'orientació ocupacional prèvia o del sistema de finança

ment dels estudis, que duen a aquest cúmul de frustracions. Cal, també, tenir-les molt presents 

a l'hora d'avaluar la relació entre necessitats i recursos (què vol dir, per exemple, amb aquestes 

dades la relació professor-alumne, quan utilitzem Ja matrícula total en el denominador?) o a l'hora 

de planificar l'expansió futura de l'oferta educativa. 

En una anàlisi més detallada d'aquestes dades, s'observen fortes fluctuacions que semblen 

indicar que els retards i les repeticions de curs tenen un pes elevat, sense que això constitueixi 

un pal·liatiu de la situació global. Prescindint d'aquestes oscil·lacions, entre les Facultats, les pro

porcions menys dolentes es troben a Filosofia i Lletres, especialment en el període més recent. 

En el cas de les Escoles, és la de Formació de Professorat la que presenta proporcions relativa

ment altes. En l'altre extrem, la Facultat d'Econòmiques i l'Escola d'Empresarials presenten valors 

que només es poden qualificar de totalment lamentables, sense que no hi hagi ni el més mínim 

indici que aquest problema és degut a uns nivells d'exigència «excessius». 

Pel que fa a la distribució de la matrícula segons camps d'estudi, a la Taula 9 es presenten 

les dades corresponents a les universitats catalanes, al conjunt de la universitat espanyola i al cor

responent als països europeus més grans. Com pot observar-se, les diferències entre els diversos 

països són molt grans i és difícil extreure conclusions generals. Per altra banda, una anàlisi com

pleta d'aquesta qüestió requeriria una consideració més global de cada sistema educatiu, raó per 

la qual les afirmacions següents s'han de prendre amb moltes precaucions. 
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1. Citat per Easterlin (1981: 21. 
2. Vegeu, per exemple, OECD 

(1986a). 
3. No sembla crucial, en canvi, 

l'orientació més o menys general o espe
cifica del contingut dels estudis, tema que 
centra molts dels debats en el nostre país 

sobre com relacionar millor els continguts 

educatius amb les demandes del món del 
treball. Des d'aquest punt de vista, el sis
temes més «professionalistes» no són per 
això superiors a sistemes més generalistes, 

sempre que aquests siguin bons i incorpo� 
rin continguts no només humanistes sinó 
també cientifico-tècnics (OECD, 1986a). 

4. Aquesta reestructuració de tas· 

ques pot posar-se en pràctica utilitzant di
ferents models organitzatius: mitjançant la 
subcontractació d'algun coniunt de tas
ques, encarregant-ne unes a uns treballa
dors i d'altres a altres treballadors, o bé as
signant tasques de totes classes, d'una 
manera més igualitària, a la majoña de tre
balladors. No entrem aquí en la qüestió de 
quin és el model organitzatiu adoptat, en· 
cara que segons quin sigui les demandes 
d'educació seran diferents. En qualsevol 
cas, les transformacions esmen ta des exi
geixen augments del nivell educatiu i can
vis qualitatius dels coneixements requeñts. 

5. Com assenyala Easterlin (1981: 

621. els continguts educatius més ade· 
quats, des d'aquesta perspectiva, són els 
de tipus laic i reacionalista. Aquest autor 
esmenta, precisament, el cas espanyol 
com un exemple d'un sistema educatiu de 
continguts poc adequats segons aquest 
criteri, degut a l'important paper que hi ha 
representat tradicionalment l'Església. Es 
probable que avui dia molts d'aquests pro

blemes s'hagin reduït, encara que la gran 
importància que encara té l'escola priva· 
da, d'uns nivells de qualitat molt diferents, 
no permeten excloure la possibilita t de si· 
tuacions puntuals similars a les que predo
minaven en èpoques passades. 

6. Exactament, el nombre d'analfa

bets d'aquests grups d'edat era de 114.556 
i el de (<sense estudis>> (que inclou també 

els ((no-classificables» segons estudis rea
litzats) era de 448.252. Aquestes xifres re· 
presenten el 3,35 i el 13, 1 O per cent, res
pectivament, de la població total 
corresponent. Cal advertir que el sistema 
d'autodeclaració dels censos poden fer que 

aquestes xifres infravalorin el problema real 
de manca de formació bàsica entre la po· 
blació adulta. 

7. En l'anàlisi de la situació de l'en
senyament a Catalunya realitzat pel Depar· 
lament d'Ensenyament (1986} no es pre· 
senta cap dada referida a aquest problema 
i només hi apareixen algunes formulacions 
genèriques sobre el que s'ha fet i sobre el 

que es vol fer en aquest àmbit, que ocu· 
pen poc més de 15 línies. El recent infor· 
me de l'OCDE sobre el sistema educatiu 
espanyol 1 apuntava que aquí es trobava 
una de les seves principals deficiències, 
afirmant que es feia poc i que el que es feia 
no era adequat (OECD, 1986b: 43-44). 

8. En el conjunt de l'Estat, la prime

ra d'aquestes taxes era uns tres punts més 
baixa, el 65,6 per cent, i la segona unes dé· 
cimes més alta, el 22,6 per cent. 

9. Cal advertir també que les taxes 
deduïdes del Cens de 1981 corresponen al 
grup de 14 a 17 anys, mentre que les ta
xes europees es refereixen al grup de 15 
a 17 anys. És d'esperar, per això, que les 
taxes catalana i espanyola presentades es
tiguin per sobre de la que seria més com
parable, la relativa al grup d'edat més re· 
duït. 

Si considerem, no obstant, algun dels camps que apareixen amb més freqüència en els 

debats sobre aquest tema, les dades relatives a l'àrea d'humanitats semblen abonar la freqüent 

afirmació que la proporció corresponent al nostre cas és massa elevada, encara que a França ho 

és encara més. La majoria dels altres valors són molt semblants, en el nostre cas i en la majoria 

dels països considerats. Així, per exemple, la proporció corresponent als estudiants d'enginyeria 

presenta uns valors inferiors als d'Alemanya i del Regne Unit, però sensiblement superiors als de 

França i d'Itàlia. En Dret i Ciències Socials sembla també que les proporcions corresponents al 

nostre cas no difereixen significativament de les dels altres països amb l'excepció, una altra vega

da, del cas francés. 

TAULA 9.-0ISTRIBUCIÓ PELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS SEGONS CAMPS D'ESTUDI. (EN PERCENTATGES). 

CAMPS D'ESTUDI Aleman. França Itàlia Reg.U. Espanya CATALUNYA 
82-83 82-83 82-83 82-83 80-81 80-81 84-85 

Humanitats 15,6 27,8 14,2 8,3 19,2 21,0 24,9 
Formació professorat 5,8 2,4 3,1 10,3 13,4 1,8 6,6 
Arquitectura, b. arts 6,7 2,4 6,0 12,6 4,2 7,5 5,6 
Dret 6,8 12,1 14,0 12,9 12,6 11, 1 
Ciències Socials 24,0 10,6 17,9 24,2 11,8 17,5 16,7 
Cièncias Naturals 12,9 14,0 10,0 18,7 9,2 10,0 10,6 
Enginyeria 15,5 3,9 8,5 13,5 12,3 12,4 12,3 
Ciències Mèdiques 8,2 19,0 22,6 7,4 16,5 16,8 10,4 
Agronomia, etc. 2,5 0,2 3,7 1,2 1,0 o.o 0,7 
Altres 2,0 7,6 o.o 3,6 o.o 0,0 0,8 

Fonts: Elaboració pròpia a partir de EUROSTAT. Edvcation and Training, 1985. Per Espanya I Cata/uriya. dades de Lleonart, Garola i López (19861. 

Sintetitzant els principals resultats de l'anàlisi feta en aquest apartat, cal destacar la inac

ceptable falta de rendiment de la nostra Universitat. Sembla clar que aquí es troba un símptoma 

evident de les greus deficiències que afecten aquesta part del sistema educatiu. Davant d'aques

tes, els altres possibles problemes semblen tenir clarament una importància secundària. 

6. CONCLUSIONS PRINCIPALS

En aquesta ponència hem presentat una visió molt general sobre el grau de formació de 

la mà d'obra i sobre els principals trets del sistema educatiu, considerats des de la perspectiva 

dels requeriments actuals del mercat de treball i dels reptes que ha d'afrontar la nostra economia. 

Després de subratllar la importància que té l'educació pel desenvolupament econòmic en 

general i, de manera particular, en una època de canvi com l'actual, hem fet un balanç de la situa

ció en què ens trobem actualment, en aquest aspecte, a Catalunya. D'aquest balanç, cal destacar 

que si bé les nostres taxes d'escolarització són semblants a les dels països que ens envolten, l'anà

lisi de l'estoc educatiu del conjunt de la població revela deficiències molt importants, heretades 

del passat però que, si no s'afronten, romandran amb nosaltres durant molt de temps. 

D'altra banda, l'anàlisi més detallada de les diferents fases del sistema educatiu revela tam

bé que tot optimisme derivat de la mera consideració de les taxes d'escolarització és clarament 

exagerat. Tot el sistema sembla dominat per unes importants pèrdues a cada fase, més lligades 

al fracàs escolar que no pas a l'acabament satisfactori de cada una d'elles. A més del greu malba

ratament de recursos que això comporta, caldria aprofundir tant en les causes com en totes les 

conseqüències negatives d'aquest fet. 

Sigui el que sigui, sembla clar, d'una banda, que fins i tot les generacions més joves conti

nuaran tenint seriosos problemes de formació bàsica i, d'una altra, que l'acumulació de fracassos 

i de frustracions no creen el terreny adequat per la formació continuada i l'adaptabilitat que sem

blen requerir les formes d'utilització més creatives i igualitàries de les tecnologies actuals. L'alter

nativa no és més que la perllongació de la situació actual de subordinació i de manca de competiti

vitat, abandonant la nostra economia i .els treballadors que la fan funcionar en els segments més 

baixos, menys satisfactoris i pitjor remunerats, de l'estructura ocupacional d'Europa. 

Barcelona, novembre de 1987 
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10. Notem que aquest indicador és 

una mesura limitada del fracàs escolar, ja 

que no té en compte el nombre d' estu

diants que abandona totalment aquesta 

fase del sistema educatiu abans d'hora. 

11. Aquests percentatges s'han de 

considerar com a mínims, ja que en el seu 

càlcul la manca d'informació ha obliga l a 

incloure-hi els repetidors en considerar els 

alumnes que comencen B.U.P. o F.P. 

12. Aquesta més gran continuïtat a 

B.U.P. que a F.P. s'havia ja fet palesa en 

els percentatges que reflectien la importiln

cia relativa d'aquests dos tipus d'ensenya

ment presentats a la Taula 7, que són sig· 

nificativament inferiors a la divisió 50-50 

que, des de fa anys i tal com ja hem dit, 

s'observa en els fluxos de sortida de 

l'E.G.B. 

13. Lleonart, Garola i López (1986: 

23) citen la dada de que el 7,5 per cent dels 

estudiants a Universitats catalanes tenen 

el seu domicili habitual fora de Catalunya. 
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La relació entre tecnologia i competitivitat de la indústria és reconeguda avui dia per gaire
bé tothom. Queden lluny els temps en els quals els avantatges de la nostra economia consistien 

) en baixos costos laborals, reduïda pressió fiscal i elevada protecció aranzelària. Les noves empre
ses que es creen a Catalunya, i fins i tot les ampliacions de les existents -que cerquen més la 
diversificació que no pas l'augment de la producció actual-, neixen amb una clara orientació ex
portadora dirigida principalment a Europa, on les exigències de qualitat, les normes tècniques, les 
legislacions sobre protecció de la salut i el medi ambient exigeixen una atenció creixent cap als 
aspectes tecnològics. A l'altre extrem, la competència dels nous països industrials obliga a con
trolar els costos i reduir-los per l'únic punt susceptible de disminució: els increments de producti
vitat, l'augment de l'eficiència en els processos de producció i en la prestació de serveis. No és 
estrany, doncs, que en la pràctica empresarial apareguin cada dia més problemes i oportunitats 
que tenen a veure amb el desenvolupament tecnològic. 

Nogensmenys, l'observació atenta de la realitat industrial i tecnològica del país revela que 
competitivitat i tecnologia són mons encara excessivament separats en la gestió de moltes empre
ses. La gestió de la tecnologia no està clarament incorporada a l'estratègia empresarial. En conse
qüència, els processos d'adopció de les innovacions tecnològiques i, fins i tot, el desenvolupa
ment d'innovacions, que podrien contribuir a competir millor, es fan de manera tal que resulten 
excessivament costosos, condueixen a sobredimensions tecnològiques, alteren la bona marxa de 
l'organització i desaprofiten les possibilitats de guanyar mercats en el moment oportú. 

No solament en la pràctica diària tecnologia i competitivitat podrien millorar la seva interde
pendència. També en l'anàlisi acadèmica existeixen fortes mancances. És cert que els economis
tes clàssics reconeixen ja la importància dels efectes de la innovació tecnològica. El capítol XXXI 
dels Principies ... de D. Ricardo, 1 «On Machinery», n'és un bon testimoni, principalment de la preo
cupació per la incidència del desenvolupament tecnològic sobre l'ocupació. Els anys de la gran 
depressió, Hicks,2 en el seu llibre The Theory of Wages, tractava d'explicar les elevades taxes 
d'atur per la introducció de tecnologies labour saving induïdes per l'elevació de preus relatius del 
treball i el capital. Els anys quaranta, Schumpeter esdevé referència obligada de l'economia de 
la innovació. Malgrat aquests precedents, durant els anys cinquanta molts economistes conside
raven el canvi tècnic «Jike a manna from heaven», quelcom totalment exogen al sistema econò
mic, produït per forces sociològiques, culturals o psicològiques (com la genialitat dels inventors), 
però no induït per variables econòmiques. Cal esperar l'any 1957 quan Z. Grilliches3 en un estudi 
sobre la difusió del canvi tècnic conclou: «l hope that this work does indicate that at least the

process of innovation, the process of adapting and distributing a particular invention to different 

markets and its acceptance by entrepreneurs, is amenable to economic analysis» (pàg. 522). 
Posteriorment, ja als anys seixanta, es considera que no solament la difusió de la innova

ció, sinó la mateixa innovació es pot interpretar per l'anàlisi econòmica. 
Moltes circumstàncies van contribuir a aquesta evolució: la rivalitat EUA-URSS per al do

mini de determinades tecnologies militars que va plantejar la qüestió de si els Estats Units estaven 
assignant els recursos necessaris a R+ D i va interessar l'anàlisi econòmica en aquesta qüestió;4 

la importància creixent de les empreses enfront dels inventors individuals en la producció d'inno
vacions (com revelava l'evolució del registre de patents); la magnitud de les despeses públiques 
i privades en recerca i desenvolupament dels països més desenvolupats, i els technological gaps

entre els Estats Units i la resta de països industrialitzats que preocupava aquests últims per la con
centració de poder econòmic, polític i militar que això comporta. Trobem aquí ja clarament el re
coneixement polític de la importància de la relació entre innovació tecnològica i resultats econò
mics i la preocupació no solament per entendre la relació entre tecnologia i competitivitat, sinó 
perquè uns països són més «competitius» que altres en el desenvolupament de la innovació tec
nològica. És durant aquells anys que pren força la teoria econòmica del canvi tècnic endogen que 
es preocupa de la difusió de la innovació, de la teoria de l'assignació de recursos a recerca, dels 
principis de gestió de la investigació i de la teoria del canvi tècnic induït. 

Recentment -i com una conseqüència més de la crisi econòmica i del mateix desenvolu
pament tecnològic- assistim a un replantejament profund del tractament que l'economia fa de 
la innovació tecnològica, alhora que passa a un primer terme la preocupació per la competitivitat 
internacional de les diferents economies preocupades per l'atur, els desequilibris exteriors i la fra
gilitat de la recuperació econòmica. 

L'economia catalana no viu aliena a aquestes realitats: la integració d'Espanya a la CEE, 
l'evolució recent del comerç exterior i les transformacions en l'estructura productiva han obligat 
les empreses a competir en un terreny on la tecnologia té un paper molt important. 
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És entre aquestes coordenades: naturalesa de l'actual procés de desenvolupament tecno
lògic, preocupació per la competitivitat, noves exigències per a l'economia catalana i replanteja-
ment del marc conceptual, on se situa la reflexió que es realitza en aquesta ponència, el propòsit )
de la qual és contribuir a comprendre millor les interaccions entre tecnologia i competitivitat des
de la perspectiva de l'economia catalana, tot obrint línies de treball.

L'esquema que seguirem serà el següent: en la primera part plantejarem les relacions entre
tecnologia i competitivitat de la indústria. Exposarem el concepte de «competitivitat estructural»
i mostrarem com la capacitat d'innovació és un factor de competitivitat. Veurem com la tecnolo
gia delimita el terreny on juga la competitivitat d'una economia i com els seus efectes no són pre
determinats, sinó que estan mediatitzats pels diferents interessos, conceptes i negociacions dels
agents implicats. En aquesta primera part seguirem, fonamentalment, el treball de F. Chesnai, de
Ja Divisió de Ciència i la Tecnologia de l'OCDE, «Science, Technologie et Competitivité», publicat
en el número 1 de la revista de la mateixa organització Science, Technologie, Industrie, que cor
respon a la tardor de 1986.

En la segona part tractarem de fonamentar una estratègia tecnològica adequada per a Ca
talunya, és a dir, per a un país fonamentalment usuari i no productor -amb excepcions molt
valuoses- de tecnologia. Serà aquest el lloc per mostrar com cal reconceptualitzar el procés d'in
novació per fer-lo més significatiu per als agents econòmics (no solament tècnics o científics) i
recordar alguns fets essencials de la inversió en tecnologia. Per desenvolupar aquest segon capí
tol ens basarem en el treball del professor A. Piattier «Les lnnovations transsectorielles et la Trans
formation des Enterprises» presentat a la Conferència europea sobre l'entorn regional per a la in
novació i la tecnologia (Barcelona, febrer 1986) i en l'estudi del mateix autor de la ponència La

Empresa Industrial Española ante Ja lnnovación Tecnológica (Barcelona, Hispano Europea, 1986).
En una tercera part mostrarem alguns indicadors de la capacitat d'innovació de la indústria

a Catalunya. Coherentment amb el que es presentarà a la segona part, no podrem limitar-nos a
les mesures tradicionals d'innovació, despeses de recerca i desenvolupament, registre de patents,
etc. Tractarem de presentar algunes mostres de la capacitat d'innovació i reflexionarem sobre el
seu significat per a la indústria catalana. Serà en aquesta part on utilitzarem la informació estadís
tica disponible i els resultats de diverses entrevistes realitzades per l'autor per preparar aquesta
ponència.

l. LES RELACIONS ENTRE LA TECNOLOGIA l LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA

El desenvolupament actual d'un nou «nucli tecnològic» o d'un conjunt de «tecnologies ge
nèriques» constituït per la microelectrònica, la informàtica, la robòtica, les telecomunicacions, els
nous materials, la biotecnologia i la indústria aeroespacial està modificant radicalment les condi
cions de competitivitat de les empreses, fins i tot de les aparentment més allunyades d'aquests
dominis tecnològics.

Comprendre el caràcter d'aquestes «tecnologies genèriques» i de quina manera modifiquen
les condicions de competitivitat serà el nucli d'aquesta primera part. Comencem amb algunes re
flexions sobre la competitivitat; després exposarem algunes característiques de les «tecnologies
genèriques», de manera que ens ajudin a conèixer millor aquestes condicions de competitivitat.

El concepte de competitivitat que adoptarem en aquest paper és el següent: la capacitat
d'una economia per guanyar quotes creixents del mercat. Considerem que el concepte es pot apli
car a una empresa (la qual podrà guanyar quotes de mercat interior i/ o internacional) o a un espai
econòmic (nació, regió) els productes i serveis del qual podran augmentar-ne l'acceptació en els
mercats internacionals. Tot i que se li apliquen dos dominis diferents, no es pot suposar que la
competitivitat d'una regió sigui la suma o la mitjana de la competitivitat de les seves empreses,
caldrà tenir en compte altres elements, com veurem més endavant. És un concepte dinàmic i que
pot mesurar-se per mitjà de diversos indicadors de quotes de mercat relatives. Distingim la com
petitivitat d'una economia d'altres conceptes que, moltes vegades, s'utilitzen gairebé com a sinò
nims de competitivitat: productivitat, avantatge comparatiu, costos, etc. Creiem que la competiti
vitat és resultat dels augments de productivitat que possibiliten reduir costos unitaris. També
determinats avantatges comparatius contribueixen a millorar la competitivitat. Així doncs, aques
tes facetes, entre d'altres, permeten explicar la competitivitat, però no s'hi identifiquen.

L'adopció d'aquest concepte de competitivitat ens situa immediatament en una perspecti
va internacional. Tot i que pot aplicar-se a un mercat local (cas de la competitivitat d'una empre-
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sa), és en els mercats internacionals on es manifesta tota la complexitat de la competitivitat, i és 

cap a un plantejament global on es dirigeixen -no sense greus tensions- les grans forces de 

, l'economia moderna. 

El punt de partida de la preocupació per la competitivitat és l'empresa. Consisteix en la ca

pacitat de l'empresa per guanyar acceptació en els mercats en els quals opera i als quals es dirigeix 

(nous), obtenint així beneficis que li permeten créixer. 

És important notar que aquesta capacitat no és una cosa mecànica o el resultat directe de 

forces anònimes: tecnologia, productivitat, posició de mercat. S'exerceix per mitjà d'agents, els 

empresaris -en sentit ampli- capaços de concebre, dissenyar i implementar estratègies compe

titives i de controlar constantment la seva adequació a l'evolució de l'entorn. Nogensmenys, estu

dis recents mostren que la competitivitat d'una empresa depèn de facetes internes i exteriors a 

la mateixa empresa. És il·lustratiu en aquest sentit l'estudi realitzat per E. Sciberras i B. Payne 

sobre la indústria de màquines-eina5 on es posa de manifest que l'èxit o el fracàs de determina

des estratègies competitives està relacionat amb característiques de l'espai econòmic en què ope

ren les empreses, per exemple: característiques i distribució segons dimensió dels usuaris, possibi

litat d'establir formes «paracomercials» de relació entre les empreses, factors financers que 

determinen l'horitzó temporal dels plans establerts pels empresaris, etc. 

Així doncs, el plantejament correcte del tema de la competitivitat ha de considerar alhora 

els factors interns de les empreses (costos, preus, qualitat dels productes, serveis postvenda i al

tres elements) i les característiques de l'entorn en què operen que, per la seva incidència, fan que 

la competitivitat d'un país sigui quelcom més que la mitjana de les seves empreses exportadores. 

¿Com planteja l'economia el problema de la competitivitat des de la perspectiva microeconòmica? 

Existeixen diverses aproximacions i escoles. Un corrent tracta la competitivitat d'una economia 

en termes de preus, costos relatius i tipus de canvi. Uns altres la relacionen amb el joc «dels avan

tatges comparatius» relacionats amb la dotació de factors d'una economia respecte a d'altres i 

amb l'evolució d'aquests avantatges seguint el sorgiment i declivi dels diferents sectors; és fre

qüent trobar aquesta aproximació en la teoria del comerç internacional. 

A partir dels anys seixanta es van començar a considerar factors més «qualitatius» en el 

tractament macroeconòmic de la competitivitat: en primer lloc, el «capital humà», especialment 

Ja qualificació de la força de treball, posteriorment la tecnologia i la capacitat d'innovació. No hi 

ha dubte que a aquest avenç va contribuir decisivament la «paradoxa de Leontieff» i els estudis 

empírics de diversos autors: R. Vernon, Bela Balassa,6 entre molts d'altres que han trobat una 

correlació positiva i significativa entre les exportacions americanes i diversos indicadors tecnolò

gics. És significatiu, també, observar que recentment aquesta correlació s'ha afeblit, la qual cosa 

indica una erosió relativa tant del potencial tecnològic com de la competitivitat exterior americana 

en benefici del Japó i altres països. 

També per països europeus existeixen estudis que mostren el caràcter explicatiu dels fac

tors tecnològics de la competitivitat internacional. Aquest és el cas d' Alemanya7 i Itàlia, on s'ha 

verificat que indicadors d'intensitat de tecnologia es troben positivament correlacionats amb el 

volum de vendes, valor afegit i exportacions de la iniciativa manufacturera.8 

Així doncs, la tecnologia ha estat reconeguda cada cop més com una variable explicativa 

fonamental en la competitivitat internacional de les economies industrialitzades. 

Nogensmenys, les aproximacions ressenyades fins aquí pateixen limitacions serioses. En 

primer lloc, els indicadors d'intensitat de tecnologia, en limitar-se a les despeses de recerca i des

envolupament, i -en alguns casos com el d'Itàlia- als ingresos i pagaments per transferència 

de tecnologia, no cobreixen adequadament els camps de la tecnologia ni de la innovació tecnolò

gica i, en segon lloc, conseqüència en part del que s'ha dit anteriorment, no expliquen per què 

la tecnologia ha esdevingut un factor clau de la competitivitat de les economies i com ho ha fet. 

En aquest sentit la història del desenvolupament tecnològic, principalment des de Ja revolució in

dustrial, ens pot ser de la màxima utilitat per veure com el mateix desenvolupament tecnològic 

ha configurat les inevitables línies de modernització del sistema productiu.9 

Vegem-ho breument tot recordant el concepte de «nucli tecnològic» o «tecnologies genèri

ques» o «tecnologies de base». 

Val la pena fer referència aquí a un paràgraf de l'estudi de l'OCDE al qual ens hem referit 

al començament d'aquest treball. 

«Els estudis històrics sobre les característiques sistemàtiques de les grans tecnologies i les 

dades disponibles mostren que, a cada una de les fases successives de l'evolució històrica de l'eco-
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nomia capitalista, un nombre limitat de tecnologies i tècniques específiques, fàcilment identifica
bles, situades en determinats sectors de les indústries manufactureres, han exercit una influència
que ultrapassa àmpliament les fronteres de les branques d'activitat on han nascut. La seva influència, )
de naturalesa tecnològica, però també econòmica, s'ha exercit sobre el conjunt de branques i sec-
tors segons un camí que fa suposar l'existència de trajectòries tecnològiques i condueix a la for-
mació de relacions que es poden qualificar de sistemes tècnics» ..
(F. Chesnai, «Science, technologie et competitivité» a OCDE, Science, Technologie, Industrie,

núm. 1 tardor 1986, pàg. 111).

Concretament, d'ençà de la revolució industrial, es poden identificar tres grans sistemes 

tecnològics, cada un d'ells generat a partir d'un «nucli tecnològic». El primer comença amb la ma

teixa revolució industrial i podem situar-lo entre el 1760 i el 1838 a la Gran Bretanya. Es configura 

entorn de la mineria de carbó, l'energia del vapor i la mecanització de les filatures i els teixits de 

cotó. El segon «nucli tecnològic» es desenvolupa entre el 1860 i el 1930 i està constituït per la 

siderúrgia, les aplicacions de l'electricitat, el motor de combustió interna i la producció en massa 

de béns de consum. Finalment trobem avui el desenvolupament de les tecnologies genèriques a 

què hem fet referència.1º

¿Quines són les característiques dels «nuclis tecnològics» en tant que afecten la competiti-

vitat? 

Pel que fa al seu desenvolupament, es tracta de tecnologies sorgides d'un important esforç 

de recerca i desenvolupament en pocs sectors i empreses. Tal com reflecteixen les dades, aquesta 

activitat es troba fortament concentrada. Es basa en un ampli ventall de coneixements científics 

i tècnics, i la seva generació requereix una infrastructura científica i tecnològica molt potent. 

Des del punt de vista de la utilització, les tecnologies que constitueixen aquests «nuclis» 

es caracteritzen per la seva capacitat per ser adoptades per gairebé totes les activitats econòmi

ques, fins i tot aquelles més tradicionals o allunyades del desenvolupament científic i tècnic. No 

cal citar exemples coneguts ja per tothom sobre les possibilitats d'aplicació de la microelectrònica, 

la cibernètica, la robòtica i, el que és més important, de la promesa permanent de noves aplicacions. 

És aquesta capacitat d'aplicació generalitzada de determinades tecnologies que fa que els 

factors tecnològics siguin centrals en la configuració de les condicions de competitivitat de les 

economies. Efectivament, el «nucli tecnològic» configura les línies de modernització del sistema 

productiu de tal manera que qualsevol activitat productiva -no solament la indústria, sino també 

l'agricultura o els serveis- ha de situar-se en el «nivell» tecnològic corresponent si es vol mantenir 

en el mercat. Els efectes del progrés tècnic són, en aquest sentit, contundents. Però, també aquí, 

cal una reflexió més detinguda per comprendre millor les relacions tecnologia i competitivitat. Ens 

pot ajudar tenir present dues característiques del desenvolupament tecnològic. En primer lloc, la 

velocitat a què es produeix el canvi; en segon lloc, que els efectes de la innovació tecnològica 

no estan totalment predeterminats ni es produeixen mecànicament. 

Quant a la velocitat del canvi, és ja un tòpic repetir que l'actual «nucli tecnològic» s'està 

desenvolupant a una velocitat tal que les diverses tecnologies, productes i processos han reduït 

extraordinàriament els seus cicles de vida i esdevenen ràpidament obsolets. El que ens interessa 

remarcar aquí és precisament la rapidesa amb què es produïa el canvi tècnic, fins i tot més que 

la seva radicalitat, la qual cosa fa que la innovació constitueixi avui dia una preocupació de la di

recció general de l'empresa i dels responsables de les polítiques industrials i, en definitiva, dels 

responsables d'establir estratègies competitives. Podem veure-ho gràficament. 
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És ja antic aquest gràfic que representa l'eficiència d'una tecnologia al llarg del temps o 

que relaciona la millora tecnològica (mesurada segons algun criteri d'eficència a l'eix d'ordenades) 

i l'esforç necessari per obtenir-la (abscissa). Suposem que una empresa està utilitzant la tecnolo

gia A (traç continu) i a partir de cert moment es comença a desenvolupar la tecnologia B (traç 

discontinu). Generalment les noves tecnologies no representen un avantatge important respecte 

a les que s'utilitzen en el moment que aquelles apareixen (cal resoldre molts problemes, els usuaris 

potencials n'han d'aprendre, i generalment no canvien de cop, necessiten fer-ho de manera incre

mental i buscant les continuïtats amb el que ja fan, etc.). Ara bé, la nova tecnologia ja promet 

que avantatjara clarament l'actual en el futur (t2). Això vol dir que les empreses disposen del pe

ríode que va entre t1 i t2 per «preparar-se» a adoptar la nova tecnologia, perquè, si no ho fessin, 

a partir de t2 la seva competitivitat estaria fortament amenaçada. Què passa actualment amb la 

velocitat del canvi? Passa que el període t,-t2 s'escurça de tal manera que la preocupació pel canvi 

tècnic esdevé una cosa quotidiana. Crec que això obligarà a repensar bastant a fons les tasques 

de la direcció general i l'organització de les empreses de manera que es faci espai a aquestes preo

cupacions. 11 

La segona característica és el caràcter no-predeterminat dels efectes del canvi tècnic. ¿Què 

volem dir amb això i quina importància té per a la competitivitat? Volem dir diverses coses: que 

amb la mateixa tecnologia es poden fer coses diverses i de diferent acceptació en el mercat; és 

a dir, són possibles diverses estratègies tecnològiques. Això és prou obvi i no voldríem ara entretenir

nos aquí. Però el que sí que cal remarcar especialment, des de la perspectiva de país fonamental

ment usuari de tecnologia, és que convé fugir del «determinisme tecnològic» que considera que 

la tecnologia representa el mètode més eficient de produir béns i serveis i que els impactes en 

l'organització i el treball no en són més que conseqüències inevitables. Amb això, es «despolitit

za» el canvi tècnic, es produeix il·lusió de consens i es pretén que l'empresa només pot sobreviure 

introduint, sense més ni més, les tècniques més eficients. 

El «determinisme» tecnològic considera els agents (tècnics, treballadors, etc.) només en 

la mesura que obstaculitzen el canvi tècnic o s'hi adapten. 

L'experiència demostra cada cop amb més claredat que aquesta concepció limita extraor

dinàriament l'exercici de fes potencialitats que fa tecnologia oferia per millorar fa competitivitat, 12

precisament per manca d'atenció als possibles efectes i a la interacció amb el treball i l'organització. 

En conseqüència, sembla més adequat des del punt de vista de la competitivitat adoptar 

un enfocament més actiu que consideri que els efectes del canvi tècnic estan mediatitzats pels 

processos d'interpretació i de negociació en els quals els grups participants intenten protegir i im

posar els seus interessos particulars. En aquest sentit, els empresaris, directius i tècnics, en lloc 

de veure's com els intermediaris d'un sistema tecnològic que exigeix actuar amb una lògica prò

pia, s'han de considerar com a persones amb interessos particulars i posicions de poder i influèn

cia. Esdevenen, així, intermediaris creatius entre fa tecnologia actual i fa nova i responsables d'ac

tes que tindran amplíssims efectes econòmics, tècnics, social i polítics.13 

En definitiva, la gestió de la tecnologia -més que no pas la tecnologia- adquireix així el 

seu protagonisme. Els efectes del canvi tècnic, d'altra banda, no es manifesten d'un cop. Sara 

Kiesler, en un article publicat a la Harvard Business Review14 distingia tres ordres d'efectes de la 

nova tecnologia: el primer és el dels efectes tècnics desitjats i buscats, les millores planificades 

que justifiquen fa inversió en fa nova tecnologia. El segon ordre és el dels efectes transitoris, és 

a dir, els aspectes organitzatius, resistènçies, etc., que apareixen, però que acaben assimilant-se 

o morint i, finalment, el tercer ordre és el dels efectes socials permanents. La gestió de fa tecnolo

gia es preocupa de maximitzar els efectes del primer nivell -els que justifiquen fa inversió-, mini

mitzar les pèrdues del segon ordre i mantenir la flexibilitat en els efectes més permanents.

Resumiré aquesta primera part. El desenvolupament de l'actual «nucli tecnològic» (el ter

cer des de la revolució industrial), considerant-ne les característiques, especialment l'amplitud de 

les seves possibilitats d'aplicació, fa rapidesa de la innovació i el caràcter no-predeterminat dels 

efectes, configura les línies de modernització del sistema productiu de tal manera que situa la com

petitivitat de les economies europees en un terreny on la capacitat d'assimilació de tecnologia i 

d'innovació juguen un paper protagonista. Ara bé, les condicions tecnològiques i econòmiques 

fan que la competitivitat no es pugui reduir a una qüestió d'estratègia empresarial i que «l'atmos

fera», l'entorn económic, social, cultural on viuen les empreses, sigui decisiu. Això ens conduïra 

al concepte de «competitivitat estructural» que relaciona tant els aspectes empresarials (els fac

tors relatius de competitivitat) com els macroeconòmics, entre els quals s'han de considerar fes 

polítiques industrials i tecnològiques. 
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11. ELS FONAMENTS DE L'ESTRATÈGIA TECNOLÒGICA A CATALUNYA

Què fem i què podem fer a Catalunya per competir millor en les actuals condicions econò

miques i de desenvolupament tecnològic? Quina és la dinamica on podem fonamentar aquestes 

actuacions? Per respondre adequadament aquestes qüestions cal, en primer lloc, revisar els con

ceptes de tecnologia i innovació tecnològica i, en segon lloc, emprendre els processos per mitjà 

dels quals s'incorpora nova tecnologia al sistema productiu català. La revisió dels conceptes ens 

permetra enfocar millor la realitat i veure més nítidament aquest món complex i difícil d'estructu

rar del canvi técnic. La comprensió dels processos d'incorporació de tecnologia ens permetrà des

cobrir la dinàmica real d'aquests processos a Catalunya de manera que la política tecnològica, lliu

re de voluntarismes estèrils o imitacions precipitades, es pugui fonamentar en la dinàmica pròpia. 

Vegem, doncs, algunes línies de reflexió sobre la conceptualització del procés d'innovació. 

Aquest és un tema que preocupa els economistes dedicats al canvi tècnic des de fa molt de temps. 

Els anys seixanta, quan impulsats per l'OCDE es van dur a terme estudis sectorials i per països 

sobre els aspectes econòmics que afavorien la innovació, es va sentir la necessitat de conceptua

litzar aquest procés i dissenyar mesures i indicadors. Així, han anat sortint les diferents versions 

del «Manual de Frascati». També, als Estats Units, la National Science Foundation va proposar 

els seus conceptes i mesures. Posteriorment, a mesura que avançaven els treballs empírics sobre 

l'economia de la innovació, es va veure que calia revisar la conceptualització que els economistes 

n'havien fet. Una referència molt interessant és N. Rosenberg15• 

Rosenberg és contundent quan afirma: 

(<0ur cognitive framework causes us to misconceive the process and, as a result, to ignore 

or to understate drastically the importance of many forms of techno/ogical change» (pàg. 61). 

Aquesta afirmació encara és més pertinent des de la perspectiva de l'economia catalana 

en la qual el progrés tècnic ha adoptat en gran manera aquestes formes ignorades o subestimades. 

Les crítiques que aquest autor fa a Ja conceptualització convencional del procés d'innova

ció són les següents: 

1. Dóna excessiva importància a les innovacions radicals, i negligeix les incrementals, mal

grat la seva importància econòmica i el seu paper necessari per fer sorgir les primeres. 

2. Posa molt d'èmfasi en la recerca bàsica i en la ciència, i subvalora la importància de les

activitats de desenvolupament, enginyeria, disseny i altres formes «menys prestigioses» de conei

xement, malgrat els recursos que l'economia els dedica i l'aportació a la innovació tecnològica. 

3. Concep el procés de canvi tècnic centrant-lo en les ruptures, i no té en compte que,

freqüentment, aquestes ruptures no són res més que la manifestació més patent de l'acumulació 

de petits canvis i que la utilització de les innovacions demana certs elements de continuïtat amb 

els processos anteriors. 

4. Finalment redueix les fases de difusió de la innovació a «mera imitació», i n'ignora el

caràcter creatiu. 

Rosenberg arriba a aquestes conclusions després d'analitzar a fons el tractament que la 

tradició neoclàssica fa de la innovació, i més concretament l'estudi de la funció de producció i 

l'herència schumpeteriana.16 Naturalment, d'aquesta crítica en podem treure un conjunt d'ele

ments del procés d'innovació que cal valorar per la seva influència en l'economia. Aquests serien: 

la consideració de les innovacions incrementals que, tot i no tenir cap importància científica o tèc

nica possibiliten una àmplia difusió en el mercat; el reconeixement del valor econòmic de les acti

vitats de desenvolupament tecnològic, enginyeria i disseny, pels recursos que absorbeixen (*) i 

per la seva proximitat a les necessitats del mercat; la importància de les continuïtats en el procés 

d'innovació en les seves dues vessants: les interaccions que existeixen entre les diferents fases 

-invenció, innovació, difusió- i com mútuament es poden enriquir i, en segon lloc, la continuï

tat des de la perspectiva de l'usuari que no accepta, generalment, ruptures importants.

La pertinença d'aquestes crítiques de Rosenberg es confirma quan hom observa com con

ceptualitzen les empreses la pròpia activitat tecnològica. En un ràpid survey -no significatiu, no

més il·lustratiu- fet per l'autor d'aquest paper sobre la qüestió van aparèixer alguns trets ben in

teressants: algunes empreses, bloquejades pels conceptes convencionals d'innovació, consideren 

totalment aliena l'activitat tecnològica que seria pròpia només de les empreses i dels països que 
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destinen grans recursos a R+ D i que fan les grans innovacions. No reconeixen com a tasques 

d'innovació tecnològica els processos d'adopció de tecnologia i així no tenen cura de l'aprenen

tatge i la creativitat i perden el profit que se'n podria treure. A l'altre extrem no són poques les 

empreses que pràcticament confonen innovació tecnològica amb control de qualitat. Però entre 

aquests dos extrems hi ha una gran riquesa de conceptes que descriuen l'àrea tecnològica de l'em

presa: millora de productes, processos i serveis; col·laboració tecnològica, projectes, llicències, 

desenvolupament, assaigs, diversificació, renovació, racionalització, remodelació, sense oblidar 

els clàssics de recerca i de transferència de tecnologia entre d'altres. Una companyia catalana que 

destina, aproximadament, cinc-cents milions de pessetes a R+ D manifesta que un 40 % va a mi

llora de processos, un altre 40 % a nous productes i el 20 % restant a noves aplicacions. 

Òbviament l'empresa no tracta mai la innovació en abstracte. Sempre parla de tecnologies 

específiques i mai en si mateixes, sinó quan es relacionen amb les preocupacions per millorar la 

posició de mercat o reduir costos. En definitiva, mentre es relacionen amb la competitivitat. 

Des del treball de Rosenberg ençà s'han efectuat diverses revisions dels conceptes entorn 

de la innovació tecnològica. 

Molt recentment, A. Piattier, amb un llarg historial de treball empíric sobre la innovació, 

crida una vegada més l'atenció sobre les limitacions de la conceptualització del procés d'innova

ció. 17 Assenyala algunes confusions, per exemple:

- innovació== alta tecnologia. Aquesta identitat -més pròpia de l'òptica científica o tècni

ca que no pas de l'econòmica- no és operativa, ja que tecnologies ordinàries porten amb fre

qüència a productes nous que responen a demandes del mercat; no solament la tecnologia, sinó 

millores i canvis organitzatius poden donar com a resultat millors processos, productes o serveis. 

- innovació= recerca i desenvolupament. No es poden confondre aquests termes sovint,

la recerca i el desenvolupament no són més que una part del procés d'innovació. 

- invenció= innovació. Aquesta confusió ignora el temps que transcorre entre aquestes

dues fases i, el que és més significatiu, els esdeveniments que es produeixen en aquest lapse de 

temps i els riscos que cal assumir des de la invenció fins a la introducció al mercat. 

El mateix autor proposa els elements de classificació següents: en primer lloc cal distingir 

clarament la innovació-resultat, és a dir, el nou producte o procés, del procés d'innovació que 

agrupa totes les etapes des de la idea inicial fins al producte final passant per l'elaboració, la trans

formació, etc. Però el que és més important és -una vegada més- el recurs a la història per 

entendre el caràcter d'aquest fenomen tan complex que és la innovació i conceptualitzar-lo opera

tivament. Trobem així determinats trets que són els que revelen millor la importància econòmica 

del canvi tecnològic i la seva relació amb la competitivitat. Vegem-ne alguns: 

- la interdependència entre les diferents tecnologies que es manifesta en la simultaneïtat de les

innovacions o en les «onades d'innovacions». Una tecnologia no pot esdevenir o generar innova

cions, si no és que altres tecnologies hagin resolt determinats problemes. La difusió de les innova

cions és tributària també d'aquesta interdependéncia. Existeix una «cross-fertilization» entre els

diferents àmbits tecnològics.

- el caràcter «transsectorial» de la innovació, que va més enllà de la mera aplicació a diversos

sectors d'activitat, tot desdibuixant la mateixa desagregació sectorial de l'activitat econòmica.

«Ainsi, fe systéme économique, après une époque de relations linéaires -ou en filières (de 

la forêt au bois et aux matériaux de construction, aux meubles -de la fibre à la fi/ature, au tissa

ge, au vêtement, etc.), la difusion tous azimuts est marquée par l'interpénétration générale de 

tout ce qui est mis en oeuvre». (A. Piattier, pàg. 10). 

Aquests conjunts d'innovacions que interpenetren l'activitat econòmica troben el seu mi

llor brou de cultiu en les èpoques de crisi quan les activitats tradicionals no creixen o creixen a 

taxes reduïdes i els beneficis desapareixen i els empresaris es veuen obligats a invertir en activitats 

més arriscades. 

«Les dates de naissance des grands innovations sont 1820/1830, 188017890, 1940/1950 et 

1980/1990. Elles coïncident avec les períodes de grande crise, qui correspondent a la fin des fon-
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gues croissances engendrées par la vague précédente. Ainsi, des innovations sortent d'un triste 

terrain fait de misère, de ch6mage, de chute de productions et des niveaux de vie, d'effondrement 

boursière et de troub/es monétaires. Natons aussi que ses phases noires sont aussi elles des re

cords de liquidités. 

Depuis 1980, -ch6mage mis à part- les autres caractéristiques de la «crise» ne sont pas 

apparues. l/ sera intéressant de savoir si elles auront été seulement différées ou évitées» (pàg. 11). 

De les referències que acabem de considerar, cal referir-nos a alguns aspectes de Ja con

ceptualització de la innovació que semblen especialment pertinents pel fet que ara ens preocupa, 

és a dir, els aspectes tecnològics de la competitivitat des de la perspectiva de la indústria a Cata

lunya. Podríem establir una gradació en el panorama de la innovació tecnològica. Aquest àmbit 

està presidit pel concepte de «tecnologies genèriques» on trobem el caràcter transsectorial i inter

dependent de les diferents branques de la tecnologia i entorn de les quals es constitueix el sistema 

tecnològic que configura -en la seva evolució- el procés de modernització del sistema produc

tiu i, més àmpliament, del sistema econòmic. 

Dins d'aquest sistema tecnològic cal distingir què són les innovacions-resultat (l'amplíssim 

conjunt de productes nous o millorats, processos i serveis) del que és el procés d'innovació on 

troben el seu lloc des de la recerca i el desenvolupament fins a totes les formes de creativitat, 

disseny, enginyeria, canvi organitzatiu, etc., que conduiran els nous productes, processos i serveis. 

Cal valorar justament la producció i la utilització de les innovacions. Reconèixer el caràcter 

potencialment creatiu de la difusió de la innovacio. El procés d'assimilació creativa de tecnologia 

que consisteix en un procés d'aprenentatge tal que no solament permet dominar els processos 

de producció, sinó la mateixa tecnologia que esdevé font de millora i d'innovació per a l'usuari. 

Adoptar la perspectiva de l'usuari de la tecnologia és la cosa més adient, ja que Catalunya 

és aixó fonamentalment. Vegem-ho tot encetant la reflexió sobre la segona qüestió enunciada al 

començament d'aquest apartat: l'anàlisi de processos d'incorporació de tecnologia al sistema pro

ductiu català. L'economia de la innovació ens dóna pistes ben il·luminadores. En qualsevol con

ceptualització dels processos d'innovació apareix un denominador comú: la innovació tecnològica 

està feta de l'elaboració de coneixements. Tecnologia és coneixement i les característiques eco

nòmiques del coneixement determinen, en gran manera, l'assignació de recursos a tecnologia i 

el comportament tecnològic de les empreses. Optar per «produir» coneixements tecnològics, és 

a dir, per recerca, desenvolupament o altres elements que formen part del procés d'innovació, 

vol dir invertir en una cosa no plenament apropiable, plena d'incertesa i de risc, amb un llarg perío

de de maduració i que -en molts casos- es pot obtenir d'altres maneres. 

Invertir en recerca i desenvolupament vol dir produir un bé públic -informació- per tal 

d'obtenir uns beneficis. L'apropiació d'aquests beneficis per qui ha assignat recursos a recerca 

està amenaçada pel caràcter de bé públic de la informació que permet que altres hi accedeixin 

i se'n beneficiin a un cost menor que els inversors. A més a més, els resultats de la recerca poden 

ser pertinents per a productes i processos diferents dels que fa l'empresa investigadora. Serà molt 

difícil, doncs, fer que una empresa s'apropii plenament dels fruits de la seva inversió. No cal dir 

que aquesta característica indueix a menys inversió en R+ D de la que sería òptima en condicions 

d'apropiabilitat plena. 

La incertesa, és a dir, la impossibilitat de predir perfectament quins seran els «outputs» de 

la recerca i el desenvolupament, a part dels inputs emprats, és una altra característica que frena 

la inversió. La microeconomia està plena de models on es tracten aquestes característiques i les 

seves conseqüències per a l'assignació de recursos. 

A això cal afegir que per a moltes empreses el llarg període de maduració dels projectes 

innovadors no encaixa en els seus plantejaments a més curt termini i, finalment, la innovació no 

sempre procedeix de la recerca i el desenvolupament. 

En conseqüència, no es estrany que les empreses no dediquin recursos a la recerca i al de

senvolupament, i -si la concepció de la innovació la lliga molt a aquestes activitats- es comprèn 

que la innovació els resulti aliena. Ara bé, existeix recerca empresarial. Concentrada en pocs paï

sos, sectors i empreses. l potser el que cal és explorar per què en fan, ja que això sembla el cas 

excepcional. 

Proposem l'esquema d'interpretació següent. 

La preocupació directa de les empreses no és la tecnologia. Generalment les seves preocu

pacions s'originen en la producció (costos, qualitat) i en el mercat (quotes de mercat, competèn

cia). Com s'introdueix, doncs, la tecnologia en aquestes preocupacions? A través dels problemes 
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tècnics que plantegen els processos productius i les exigències del mercat. Podem establir, per 
tant, la seqüència següent: 

PRODUCCIÓ/MERCAT 

PLANTEJA PROBLEMES 

TÈCNICS QUE MANIFESTEN 

NECESSITATS TECNOLOGIQUES 

CAMINS DE SATISFACCIÓ 

D'AQUESTES NECESSITATS: 

RECERCA, DESENVOLUPAMENT, 

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA, 

DISSENY (INNOVACIÓ) ... 

El punt important és la relació entre aquestes tres fases. Concretament, cal preguntar-se 
quin tipus de necessitats tecnològiques planteja el nostre sistema productiu; quines activitats o 
quins camins són els més adequats per satisfer-les. La resposta a aquestes qüestions ens pot il·lu
minar per conèixer les condicions de sorgiment d'un sistema tecnològic fort basat en un ampli 
teixit d'institucions de recerca i desenvolupament; ens indicarà, també, quines són les activitats 
tecnològiques més adients amb la realitat industrial catalana i -en conseqüència- on convé con
centrar els esforços, públics i privats, per millorar les capacitats tecnològiques de desenvolupa
ment de les empreses i la seva competitivitat. Vegem, doncs, com s'articula la relació entre el 
sistema productiu i el sistema tecnològic. Generalment, la industrialització d'un país la inicien els 
«sectors tradicionals». Per exemple, el tèxtil, el siderúrgic, el de la construcció naval. Els proble
mes tècnics que planteja un sistema productiu tradicional es poden resoldre per mitjà d'activitats 
tecnològiques aïllades o puntuals. No necessiten una dedicació sistemàtica a la tecnologia. 

A mesura que el procés d'industrialització avança, es produeix també una progressiva di
versificació en el teixit industrial. Comencen a guanyar importància sectors més avançats. Els pro
blemes tècnics que plantegen són més complexos i el fet de solucionar-los demana una dedicació 
més sistemàtica a la tecnologia. Amb freqüència, durant aquesta fase tindrà una importància crei
xent l'adquisició de tecnologia a l'exterior, ja que els sectors s'hauran desenvolupat en algun país 
més avançat. 

Finalment, si el procés d'industrialització ha estat suficientment llarg, trobarem dins del sis
tema productiu sectors moderns, la producció dels quals no és possible sense un esforç sistemàtic 
de recerca i desenvolupament justificat per problemes i oportunitats que la mateixa producció plan
teja. 

En un esquema com aquest -necessàriament molt simplificat- apareixen dues condicions 
perquè sorgeixi un sistema tecnològic. La primera és que la història de la industrialització hagi es
tat suficientment llarga per possibilitar una àmplia diversificació de l'activitat productiva, ascen
dint per l'escala tecnològica. La segona és que els diferents sectors productius apareguin en el 
teixit industrial en el moment «oportú», és a dir, en el temps que són portadors d'avenç tècnic 
i demanen atenció a la tecnologia i a la innovació. Si sorgeixen amb retard, les empreses preferi
ran adquirir tecnologia exterior abans que invertir recursos en quelcom arriscat i de resultats difí
cilment apropiables com, per exemple, la recerca i el desenvolupament tecnològic. 

En aquest panorama, quin és el lloc on es troba la indústria catalana? 
La situació de Catalunya és clara. Es troba en algun punt de la segona fase. No tant per 

la joventut de la seva indústria, sinó perquè el seu procés de diversificació es va veure truncat 
i no va poder aprofitar en el temps oportú les onades d'innovació. Concretament, l'absència de 
mines, la manca de comunicacions amb Euskadi i els compromisos comercials exteriors del go
vern espanyol li impediren diversificar-se cap a la indústria siderúrgica durant el segle XIX i partici-

I par en l'impuls tecnològic del segon gran «nucli tecnològic» en el qual la indústria pesada tenia 
un paper molt important. 
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Els problemes tecnològics que planteja avui dia el sistema productiu català no demanen, 
peremptòriament, una forta inversió en recerca i desenvolupament, no demanen un esforç signifi-
catiu de generació de tecnologia pròpia. Això explica la debilitat del nostre sistema tecnològic. 

)
Som en una fase en què cal aprofitar la tecnologia disponible. És a dir, cal fomentar el desenvolu
pament tecnològic i la competitivitat en l'adquisició de tecnologia, però, com hem vist abans, això 
no es redueix necessàriament a una mera imitació. Si conceptualitzem adequadament el procés 
d'innovació, haurem de reconèixer la capacitat d'aprenentatge i d'innovació que hi ha en l'adqui-
sició de tecnologia, de tal manera que caldrà parlar més d'assimilació creativa de tecnologia, és 
a dir, l'adquisició de tecnologia acompanyada de la inversió en formació (considerant el paper fo
namental de la formació professional) i en creativitat. 

Cap a aquesta direcció no solament apunta la dinàmica del sistema productiu català; la im
pulsen també les característiques de l'actual «nucli tecnològic» amb la seva amplitud d'aplicacions 
possibles i el caràcter no-predeterminat dels seus efectes i les condicions econòmiques: ritme de 
creixement relativament baix (o nul en algunes produccions) i exigències del mercat. 

111. SOBRE LA CAPACITAT D'INNOVACIÓ DE LA INDÚSTRIA A CATALUNYA

En aquest últim apartat de la ponència ens proposem revisar alguns indicadors de la capaci
tat d'innovació a Catalunya. 

Coherentment amb el que s'ha exposat abans, no podem reduir els indicadors de capacitat 
d'innovació a les despeses de recerca i desenvolupament o a la magnitud de les compres de tec
nologia. Hem de buscar altres testimonis; potser menys mesurables, però reals i arrelats en la ma
nera de produir al nostre país. La recerca sistemàtica d'aquests indicadors i del seu valor per un 
període ultrapassa de bon tros els límits d'aquest treball. Nogensmenys, a partir d'entrevistes efec
tuades i de la pròpia experiència professional en farem una aproximació provisional. 

Cal indicar, en primer lloc, que el gran canal d'accés al progrés tècnic és la inversió en béns 
d'equipament. Així és com es modernitza el sistema productiu català. La qual cosa és coherent 
amb el seu desenvolupament. L'estudi de la inversió a Catalunya desagregant per tipus de maqui
nària i considerant el pes de la importació en el consum aparent de béns d'inversió és fonamental 
per conèixer el procés de modernització. 

La crisi econòmica va afectar profundament el procés d'inversió a Catalunya, tant pel que 
fa a la seva evolució quantitativa com a la seva orientació: expansió de la capacitat productiva 
o racionalització dels processos de producció, augmentant la productivitat. Els darrers anys assis
tim a una forta recuperació de les inversions, especialment en alguns sectors: alimentació, paper
i arts gràfiques, confecció, etc.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en la seva publicació 
anyal Memòria Econòmica de Catalunya, 18 ofereix informació sobre orientació de la inversió cap 
a la innovació tecnològica. A partir de l'any 1984 trobem que al voltant del 70 % de les inversions 
efectuades en el conjunt de la indústria serveixen, en part, per introduir innovacions, tant si són 
relatives (són innovacions a Espanya, però no ho són en altres països) com internacionals. 

Ara bé, la inversió és una forma passiva d'innovació (encara que imprescindible) si no va 
acompanyada d'inversions intangibles. Per això ens interessa fer un pas més i analitzar altres indi
cadors. Primer volem saber què fa la indústria catalana en matèria de producció de tecnologia: 
fonamentalment recerca i desenvolupament. Després voldríem conèixer altres formes de creativi
tat tecnològica que ens il·lustressin més sobre el que hi ha en «assimilació creativa de tecnologia». 

Quant a recerca i desenvolupament, disposem d'un treball recent, realitzat pels professors 
Pere Escorsa, Francesc Solé i Parellada, Anastasi Pérez i Jaume Valls a la Universitat Politècnica 
de Catalunya, publicat per la CJRIT: R+ D a Catalunya. Determinació de les Despeses Globals.

Segons aquest treball, les despeses totals de recerca i desenvolupament a Catalunya l'any 
1984 van ser de 18.988 milions de pessetes, 7.358 dels quals els va finançar el sector públic (5.972 
milions l'administració central i 1.166 milions de pessetes la Generalitat) i 11.615 milions els va 
finançar l'empresa; és a dir que el 16,2 % de la R+ D a Catalunya el financen les empreses, per
centatge clarament superior al conjunt d'Espanya, on financen un 51,8 %. 

Catalunya destina a R+ D el 0,38 % del seu PIB, una xifra molt similar a la mitjana espa
nyola, però clarament per sota de la que hi dediquen altres països i regions comparables amb la 
nostra a la resta d'Europa. 

Alguns trets interessants que es deriven de les dades referides al sector «empresa i altres 
entitats». Destaquem pel total de les seves despeses intramurs el «grup químic»: 43. 7 % del total 
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de despeses de les empreses i «altres indústries manufactureres» (16,2 %). El sector que segueix 

és el de «indústries relacionades amb la química», que representa el 10,9 %. Amb això tenim que 

gairebé el 55 % de la R+ D que les empreses fan a Catalunya correspon al sector químic o relacio

nat amb la química. Aquest sector és el que contracta més recerca extramurs (després de serveis 

i construcció). L'any 1984, amb 60 milions, va representar el 25,5 % del total de recerca contrac

tada per les empreses a altres organismes, principalment públics o d'ensenyament superior nacio

nals. Cal afegir la recerca contractada a organismes estrangers, en la qual, de nou, el sector quí

mic és el més dinàmic amb 42,6 milions de pessetes. 

El finançament de les despeses sol provenir de la mateixa empresa (en un 92 %). Els sec

tors que més finançament exterior obtenen són el de «serveis i construcció» (27 %), «indústria 

relacionada amb la química» (13 %) i «electrònica i informàtica» (13 %). 

El 48 % de les despeses és «desenvolupament», el 44 % és <<recerca aplicada» i el 7 %, 

«recerca bàsica». Aquests percentatges varien segons els sectors. On trobem els majors percen

tatges de «desenvolupament>> (creiem el més pròxim a innovació) és en el sector «electrònica i 

informàtica» (81 %), «material de transport» (80 %), «altres indústries manufactureres» (78 %) 

i «construcció mecànica» (74 %). En el grup químic, la despesa es distribueix en un 10 % a recer

ca bàsica, 69 % aplicada i 21 % a desenvolupament, i a Ja «indústria relacionada amb la química» 

es destina a recerca bàsica el 7 %, aplicada el 44 % i a desenvolupament tecnológic el 46 %. 

Com dèiem abans, la capacitat d'innovació de la indústria no es manifesta solament en la 

dedicació sistemàtica a R+ D, tot i que això és fonamental per enfortir el propi sistema tecnològic. 

Cal buscar altres indicadors. Tasca realment difícil i en la qual cal avançar molt. S'han utilitzat 

indicadors diversos; però tots ells tenen moltes limitacions. Per exemple, l'evolució del nombre 

de patents registrades per les empreses catalanes. Això ens dóna una orientació sobre la capacitat 

d'invenció, però cal saber quin percentatge ha estat introduït en el mercat amb èxit, cosa que cons

tituiria realment una innovació. Una altra aproximació que s'ha intentat és estimar el nombre de 

productes nous que han aparegut en el mercat en un període determinat. No cal dir fins a quin 

punt és complexa aquesta estimació, tant per l'enorme quantitat com per la dificultat de decidir 

quines innovacions cal considerar tenint en compte la seva gran heterogeneïtat. 

Un indicador més operatiu de la inquietud tecnològica seria el nombre d'empreses que de

manen participar en els programes públics de suport a la innovació: COTI, CA YCIT, programes 

europeus. Però cal tenir present que això no és més que una concreció de les dades de R+ D. 

El que afegeix és una consideració qualitativa en el cas que els projectes presentats aconsegueixin 

superar els requisits de qualitat tècnica exigits. 

Considerants les dificultats existents i les limitacions pròpies d'aquest treball, he efectuat 

algunes entrevistes a empresaris i funcionaris de l'administració per tal de conèixer l'opinió de per

sones especialment qualificades sobre testimonis de la capacitat d'innovació de l'empresa catala

na. Com és natural, no es pot donar a aquesta ràpida enquesta cap valor científic, però sí que 

serveix per plantejar alguns trets característics que poden ser bones hipòtesis de treball. 

El primer tret que crida l'atenció és l'important paper que juguen determinades personali

tats a l'hora d'impulsar projectes innovadors. Es tracta de persones que tant per la seva formació 

tècnica -moltes vegades amb etapes als Estats Units- o perquè veuen determinades oportuni

tats en el mercat, emprenen la tasca d'iniciar, amb moltes dificultats, una nova empresa. Aques

tes empreses, algunes de les quals arriben a ser molt competitives, es veuen obligades a treballar 

en un entorn relativament pobre pel que fa a la infrastructura tecnològica i en una certa compe

tència amb empreses multinacionals. No existeix encara a Catalunya una xarxa densa de serveis 

tecnològics, tot i que aquests darrers anys s'ha avançat molt. Això fa que aquestes empreses no 

puguin satisfer determinades demandes o bé hagin de dirigir-les a institucions que no serien les 

més adequades en circumstàncies de més desenvolupament tecnològic. Així, per exemple, es di

rigeix demandes d'aplicacions molt específiques a centres orientats a la recerca. O bé s'utilitzen 

professionals qualificats per fer tasques que podrien efectuar persones d'inferior qualificació si aques

ta (formació professional, primer cicle d'estudis universitaris) es valorés com es mereix. Hi ha, doncs, 

una capacitat d'emprendre projectes innovadors, a la qual s'exigeix que operi en un entorn espe

cialment difícil. 

Però també trobem un dinamisme interessant en algunes empreses -especialment mitja

nes i petites- que amplien la seva capacitat tot orientant-la cap a nous productes i processos. 

I 
En alguns dels casos observats es tracta d'empreses que van iniciar la seva activitat utilitzant tec

nologia importada i que en un moment determinat del desenvolupament s'independitzaren del pro

veïdor de la tecnologia i la substituïren per tecnologia pròpia o bé aconseguiren millors acords de 
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next industrial rev oluti on. Cambridge Uni

versity Press. Cambridge. 

11. Són molt interessants amb 

aquesta finalitat les reflexions de J. Beer. 

(19811. Brain of the Firm. Wílley and sons. 

Londres. 



12. És il·lustratiu en aquest sentit l'ar· 
ticle de Bowen, W. (1986) ,tThe pay off 
from oHice compu ters» aparegut a Fortu

ne el 26 de maig, on es mostra que els in
crements de productivitat que es podrien 
obtenir de fa informatització d'oficines s'ha 

convettit en decrements de productivitat 
a causa de colls d'ampolla organitzatius i 
burocrè tics i per manca d'inversió per re
dissenyar el treball. 

13. Vegeu, si voleu ampliar aquest 
aspecte, Wilkinson, B. (1986). The Shop

floor polítics of new technology. Gower. 
Hampshire. 

14. Kie sler, S .  (1986). «Thinking
ahead. The hidden messages in compute, 
networks». Harvard Business Revue. 

Gener-febrer. 
15. Rosenberg, N. (1978). «Problems 

in the economist's conceptualization of 
technological innovation». A Perspectives 

on technology. Cambridge University 
Press. Cambridge. 

16. A l'atticle esmentat es troba una 
anàlisi molt interessant d'aquests dos cor· 

rents i de la seva influència en la concep
tualització del procés d'innovació, que se
ria excessiu resumir aquí. Crec, però, que 

és molt recomanable llegir-lo. 
17. Piat1ier, A. 11987). «Les innova

tions transectorielles et la transformation 

des enterprises>>. Ponència presentada a la 
Conferència Europea sobre l'entorn regio
nal per la innovació i la tecnologia. Barce
lona. 25-26 de febrer. 

18. Cambra oficial de Comerç, lndús
nia i Navegació de Barcelona (1985-1982) 
Memória Económica de Catalunya. Barce
lona. 

•. Són il·lustratives en aquest sentit 
les dades que apareixen a la Memòña anual 
de l'empresa Construcciones Aeron�uti
cas, S.A. (Casa), corresponent a l'any 
1984. 

Explica la mesura que el desenvolu
pament de l'avió C-212 per atendre una de
manda de l'exèrcit de l'aire va representar 

350.000 hores/tècnic de R+ D. L'adapta
ció d'aquest mateix avió a usos civils, 

introduint-hi determinades millores, va re
presentar 1.400.000 hores/tècnic de R+ D. 

transferència i col·laboració. En altres casos és el descobriment d'oportunitats en el mercat. És 

especialment freqüent aquesta via en el cas d'empreses proveïdores de components per a l'auto

mòbil. 

Aquest impuls innovador el trobem en sectors considerats tradicionals, però que tenen gran 

tradició i un pes important en la indústria catalana. Un exemple ben palès és el sector tèxtil que 

ha efectuat una reconversió en la qual la incorporació de tecnologia i l'esforç de disseny han estat 

notables. No fa molts anys, el sector tèxtil es veia com un sector acabat, propi de països en vies 

de desenvolupament. No hi havia molta gent jove i ben preparada en els llocs de direcció, en els 

quals la intuïció i la manera massa personal de dirigir eren normals. 

Avui el panorama ha canviat radicalment. En els equips directius hi ha gent jove i ben pre

parada, la gestió s'ha professionalitzat, s'ha introduït una nova manera de veure les coses, el sec

tor ha guanyat quotes importants en els mercats internacionals i ja no es creu que el sector tèxtil 

hagi passat a la història. 

És aquest el dinamisme que cal impulsar amb una bona xarxa de serveis per a la innovació 

i amb un esforç important de formació professional. 

IV. LfNIES DE TREBALL QUE S'OFEREIXEN

Per concloure aquesta ponència, pot ser útil indicar algunes línies de treball que, com es 

deia en el seu objectiu, s'insinuen i convé que s'aprofundeixin en altres estudis. 
1. En primer lloc, cal articular millor la relació entre tecnologia i competitivitat, per tal de

conèixer més bé els processos de formació dels sistemes tecnològics, la interdependència amb 

el desenvolupament econòmic i la incidència en les relacions econòmiques internacionals. 
2. Estudiar més la introducció de la innovació tecnològica en les estratègies competitives

de les empreses i, fins i tot, en la política industrial. Revisar experiències de difusió i implementa

ció d'aquestes estratègies i avaluar-ne els efectes tant en l'organització de l'empresa com en els 

resultats. 

3. Elaborar una conceptualització adequada del procés d'innovació i un sistema d'indica

dors que permeti «mesuram d'alguna manera l'activitat innovadora dels agents econòmics, efec

tuar comparacions i establir tendències, en una realitat econòmica que recorre amb freqüència 

a formes poc mesurables d'innovació. 

4. Finalment, seria molt útil investigar casos d'innovació tecnològica i de gestió de la tec
nologia en empreses catalanes per tal de poder utilitzar la pròpia experiència per millorar la compe

titivitat de la indústria a Catalunya. 
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1 , INTRODUCCI6 

L'objectiu de la ponència és fer una anàlisi econòmico

pri vada catalana, la seva estructura, 

partir de les dades agregades de la 

financera 

rati os i 

de l ' empresa 

tendències, a 

mostra d'empreses de la Central de Balanços del Banc d'Espanya. 

De fet, hi ha alguns antecedents d'aquest tipus de treballs 

referits a Catalunya, com, per exemple, l' «Estudi 

autodiagnòstic de l'empresa catalana.J, fet pel CIDEM amb dades 

de 1982. La dimensió escassa de la mostra i, especialment, la 

manca de continuïtat han impedit realitzar, a partir d'aquesta 

informació, estudis com els que ens proposem fer aquí. L'única 

anàlisi global amb una continuïtat històrica que coneixem i 

que, sota el nostre punt de vista, permet d'extreure'n 

conclusions prou vàlides és la que fa el CEAM i que es refereix 

a les empreses del sector metal. lúrgic de Catalunya. També hi 

ha diverses anàlisis parcials centrades, bàsicament, en els 

costos de personal i inversions, fetes per la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Barcelona, en les quals es fa servir 

la mateixa mostra d'empreses de l'informe de conjuntura. 

Allò que fa més atractiva l'anàlisi que presentem aquí és, 

sens dubte, aquesta manca d'informació bàsica sobre temes que 

tenen tan d'interès. La nostra feina ha estat possible gràcies 

a la col. laboració i l'esforç de di verses persones i 

institucions. En aquest sentit volem destacar d'una manera 

especial l'ajut inapreciable que ens ha donat el Sr. F. 

Santacana, degà del Col.legi d'Economistes de Catalunya, i els 

Srs. R. Alvarez i P. Silvestre, director i subdirector 

respectivament de la Central de Balanços del Banc d'Espanya, 

dels quals, en bona part, és el mèrit que aquest treball hagi 

pogut veure la llum. L'accés a una base de dades àmplia 

referida a les empreses catalanes com és la de la Central de 
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Balanços és un element mol t valuós i del qual no es pot pas 

prescindir quan hom intenta estudiar la nostra economia. 

Per diverses raons, no hem pogut disposar pas de les 

informacions que fem servir en aquesta anàlisi fins després de 

la data límit de presentació de la ponència. Per això, en 

aquest primer treball d'explotació d'aquesta base de dades ens 

limitarem a fer, en primer lloc, una anàlisi de l'estructura i 

les tèndencies durant el període 1982-85 dels comptes de 

resultats, els bala_nços i els estats d • origen i d'aplicació de

fons de l'agregat d'empreses privades catalanes, a continuació 

farem una comparació amb l'agregat d'empreses privades de la 

resta d'Espanya i acabarem amb un estudi que fa referència a 

llurs dimensions. A causa de la gran quantitat d'informació 

disponible hem desenvolupat per aquest treball un esquema que 

ens permeti detectar les tendències i els aspectes més 

rellevants a partir d'uns estats resumits, obtinguts dels 

informes anuals complets que ens va subministrar la Central de 

Balanços. 

Esperem que abans de fer el 2on. Congrés d'Economia de 

Catalunya puguem completar aquest estudi amb la informació de 

1986, que ja estarà disponible a finals d'aquest any (1987), i 

també esperem poder fer amb la mateixa metodologia una anàlisi 

per sectors. 

Hem optat, en una primera aproximació, per centrar les 

nostres anàlisis en el sector privat ja que vam considerar que 

d'aquesta manera obtindríem una visió més matisada de les 

peculiaritats i les característiques diferencials de la nostra 

estructura empresarial. Això, però, no és pas cap impediment 

perquè més endavant ampliem la nostra visió a les empreses 

públiques catalanes, o millor dit, instal.lades a Catalunya. 

En 

seguim, 

aquestes primeres 

lògicament, una 

explotacions 

metodologia 
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financera mol t clàssica i descriptiva, en la mateixa línia de 

moltes altres que han estat fet�s a partir de dades del conjunt 

de l'estat espanyol per A. Cuervo, E. Bueno, Ministeri 

d'Indústria, etc. Aquesta primera anàlisi descritiva és, sota 

el nostre punt de vista, imprescindible. En primer lloc perquè 

encara no se n'ha fet cap al nostre context i, en segon lloc, 

perquè probablement és la que a nivell més general (acadèmic, 

empresarial i profesional), té més interès. En tot cas, serà 

després d'aquests primers estudis, que ens permetran una visió 

global i de conjunt, quan podrem emprendre'n d'altres més 

matisats. Concretament, tenim en cartera els següents: anàlisi 

de l'evolució dels indicadors de productivitat total de factors 

a l'empresa catalana, anàlisi de l'estructura econòmico

financera i la competi ti vi tat internacional dels sectors més 

importants de la nostra economia i l'estudi sobre factors 

condicionants de la inversió i l'ocupació. 

Tal com es podrà veure, en aquest primer estudi hem estat 

molt parcs a l'hora d'establir conclusions de caràcter general 

o de donar explicacions causals dels fets observats. A mesura

que hem anat desagregant la informació <en el nostre cas per 

mides i sectors) hem pogut establir, tal com ja veurem, 

relacions i conclusions d'una manera més segura. 

No obstant això, en la presentació del nostre treball ens 

hem estimat més oferir al lector una bona part de les dades que 

s'obtenen del programa d'explotació que hem fet servir. Ho hem 

fet així perquè, en fer-ne passi ble l'estudi des de di versos 

punts de vista i diverses perspectives, es podran enriquir 

considerablement les conclusions mitjançant les comunicacions, 

que esperem que siguin molt nombroses. 



2. AN.ll.ISI GLOBAL. PRINCIPALS TEll):itICIES 1982 - 1985.

2.1. Estructura i significació de la DDStra. 

2.1.1. Aspectes de caràcter general. 

Com ja hem esmentat a la introducció, les dades sobre les quals es 

basa aquest estudi han estat subministrades per la Central de Balanços del 

Banc d'Espanya i comprenen des de l'any 1982 fins al 1985. L'enquesta cor

responent al període 1981-1982 és la primera que la Central de Balanços va 

realitzar. Pel que fa a la globalitat d'Espanya, es van publicar uns resul

tats corresponents a l'explotació de la informació anterior. El seu 

caràcter experimental va fer que no se'n fes un disseny pensant en la pos

sibilitat d'informatitzar-los posteriorment, de manera que, a efectes 

pràctics, la informació de base corresponent a aquest període ha de donar

se per perduda. 

La Central de Balanços divideix l'economia en setze grans sectors i 

seixanta-sis subsectors. La definició dels sectors i els diferents CNAE que 

comprenen, els trobareu a la taula l. Cal tenir en compte que la Central de 

Balanços no inclou tots els CNAE. Entre d'al tres, exclou les societats 

financeres, les d'assegurances, les associacions professionals i, també, 

les sindicals. 

La informació que es va demanar a la Central de Balanços reuneix dues 

característiques principals: primera, se centra, com ja hem dit, al Sector 

Privat, i únicament es consideren les empreses privades; segona, comprèn 

les empreses catalanes que tenen el seu domicili social a alguna ciutat o 

poble de Catalunya. De fet, hi havia l'opció alternativa d'escollir 
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Grans Sectors segons la Central de CNAE que comprèn 

Balanços del Banc d'Espanya. 

l. Agricultura i silvicultura ......................... . 

2. Pesca .............................. , · · · · · · · · · · · · · · · · 

3. Energia i aigua calenta ............................ . 

4. Aigua .............................................. . 

5. Extracció de minerals .............................. . 

6. Siderúrgia ......................................... . 

7. Materials de construcció, vidre i ceràmica ......... . 

8. Productes quí mies .................................. . 

9. Indústria Ç1�nsformadora de metalls ................ . 

10. Indústries alimentàries ............................ . 

11. Indústries productores no alimentàries ............. . 

12. Construcció ........................................ . 

13. Comerç ............................................. . 

14. Hostaleria ......................................... . 

15.Transport i comunicacions .......................... . 

16. D'al tres serveis ................................... . 

Taula 2.1.1.a Central de Balanços del Banc d'Espanya. 
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les societats que despleguen la major part de la seva activitat a 

Catalunya. L'una i l'altra opció no són pas coincidents. La nostra 

preferència pel domicili social ve donada per la creença que aquest és 

indicador que els òrgans principals de direcció i de gestió es troben aquí. 

Aquest aspecte ens va semblar més rellevant, a efectes d'una anàlisi en 

termes econòmics i financers, que no pas l'activitat en ella mateixa, la 

qual podia ser motivada per raons conjunturals. 

2.1.2. Significació de la J1Dstra. 

El propòsit de les pròximes línies és veure en quin grau la mostra 

subministrada pel Banc d'Espanya s'ajusta a les característiques de 

l'economia catalana. Hom pretén analitzar la representativitat de la mostra 

i, si de cas es produeixen, se'n volen explicitar les limitacions. 

La consecució dels objectius esmentats s'ha basat en l I estudi del 

comportament de quatre variables, l'elecció de les quals ha quedat 

especialment limitada per la informació disponible quant a la globalitat de 

Catalunya. Aquestes variables són: a) nombre d'empreses; b) nombre total de 

treballadors; e) valor afegit brut al cost dels factors; d) directa.ment de 

(b) i (e), valor afegit brut al cost dels factors per treballador.

El primer que cal fer notar és que les dades de la Central de Balanços 

tenen un clar biaix cap a les empreses més grans. He.m arribat a aquesta 

conclusió després de comparar el nombre d'empreses qúe conté la mostra amb 

tres fonts més d'informació. Aquestes tres fonts són: a) el Registre 

Industrial de Catalunya de l'any 1984, subministrat pel Centre d'Informació 
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i Documentació de Catalunya (CIDEX); b) el Cens Industrial de Catalunya del 

1978, que, segons la nostra informació, és el darrer que s'ha publicat; c) 

la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona que, al "Boletín de 

Estadística y Coyuntura", núm 133, ha dut a terme una classificació per 

CNAE' s de dos dígits, basada en els centres de cotització a la Seguretat 

Social. 

Advertim que la informació del Registre Industrial de Catalunya, així 

com la del Cens Industrial de Catalunya, fa referència al nombre 

d'establiments; i la de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona, als centres de cotització a la Seguretat Social. D'altra banda, 

en el cas del Cens Industrial ens trobem que aquest pertany a un any 

anterior al funcionament de la Central de Balanços i que només té en compte 

els sectors industrials. Exclou, entre d'altres, el Comerç i Construcció. 

Les dades de la Cambra de Comerç no inclouen pas els grans sectors 

d'Agricultura i Pesca. Cal recordar que la Central de Balanços defineix el 

gran sector de d'Altres serveis (16) no solament amb CNAE's de dos dígits, 

sinó també de tres <vegeu la taula 2.1.1.a), mentre que la Cambra de Comerç 

dóna la informació únicament amb dos dígits. Per tant, doncs, no ha estat 

possible aconseguir una homogeneïtzació completa, ja que no s'han pogut 

extreure alguns centres de cotització que tenen activitats no contemplades 

per la Central de Balanços. La distorsió que aquest últim aspecte pugui 

provocar ha de ser, necessàriament, roí nima, ja que tan sols afecta uns 

quants CNAE' s. Finalment, les tres fonts d'informació comptabilitzen els 

establiments, o centres de cotització, associats a empreses públiques. Tot 

això que acabem de dir, s'ha de tenir especialment present a l'hora 

d'efectuar la comparació entre la mostra i la informació obtinguda de les 

fonts ei tades. 
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A continuació presentem aquesta comparació que acabem d'assenyalar en 

relació a uns intervals determinats de treballadors. Fa referència a les 

dades del Cens Industrial del 1978, &l Registre Industrial del 1984 i a la 

Cambra de Comerç del 1985. Aquestes dues úl tímes s'han comparat amb el 

nombre d'empreses (en percentatge) de cada mida que comprèn la mostra. Aquí 

cal recordar que la mostra conté infor:rnació respecte a l 1 any 1984, tant pel 

que fa referència al període 1983-1984, com al 1984-1985. 

TREBALLADORS MOSTRA Registre Indust. 

1983/84 % 1984/85 % 1984 % 

d' l a 49 47,92 49,49 97,00 

de 50 a 99 16,07 16,33 1,66 

de 100 a 199 16,07 16,00 0,82 

de 200 a 499 12,99 11,88 0,42 

500 o més 6,95 6,30 0,10 

------------------------------------------------------------------------
TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Elaboració pròpia a partir del Registre Industrial i la Central 
de Balanços del Banc d'Espanya. 

TREBALLADORS 

d' 1 a 49 

de 50 a 99 

de 100 a 199 

de 200 a 499 

500 o més 

MOSTRA 

1985 % 

49,29 

16.84 

15.11 

12.57 

6.19 

Cambra de Comerç 

1985 %

97.39 

l. 41 

0.8 

0.25 

0.15 

------------------------------------------------------
TOTAL 100.0 100.0 

Elaboració pròpia a partir de la informació de la Cambra de Comerç i 
de la Central de Balanços del Banc d'Espanya. 
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Veiem que els percentatges obtinguts de les dades del Registre 

Industrial i de la Cambra de Comerç pràcticament coincideixen. Respecte al 

Cens Industrial, tenim: 

d' 1a 49 

de 49 a 99 

de 100 a 499 

500 o més 

Cens Industrial 

1978 % 

93.12 

3.33 

3.2 

0.35 

100.0 

Cens Industrial de Catalunya 1978. 

Encara que en aquest cas el pes de les empreses de menys de cinquanta 

treballadors ha baixat, aquest descens s'ha d'atribuir al fet que no hi ha 

incorporat el sector Comerç. Les tres fonts d'informació utilitzades 

semblen assenyalar un pes mol t important dels petits centres de producció 

en el conjunt de l'economia catalana. 

La Central de Balanços ha incrementat, entre 1984 i 1985, el nombre 

d'empreses que constitueixen la mostra tot passant de 1070 a 1207. Aquest 

increment s'ha basat en una representació més gran de les empreses de 

menys de cinquanta assalariats. Tot i així, encara són molt lluny del 97% 

que, segons les nostres dades, aquestes representen en el total de 

l'economia catalana. En vista de la informació anterior creiem que es pot 

afirmar que la mostra de la Central de Balanços té un clar biaix cap a les 

empreses més grans. Aquesta conclusió no pot quedar modificada si 
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considerem les limitacions, esmentades anterioriorment, associades a les 

dades obtingudes pel conjunt de l'economia catalana. 

El segon aspecte a destacar és que la informació corresponent a la 

Central de Balanços és més representativa dels sectors industrials i de la 

construcció, que no pas del total de Catalunya. Aquesta conclusió es pot 

basar en l'anàlisi de les variables: nombre d'empreses, nombre de 

treballadors i valor afegit brut al cost dels factors, però, ara, la 

comparació entre la mostra i el conjunt de l'economia es realitza en un 

grau de desglossament superior que se centra en el sector. 

Respecte a la variable nombre d'empreses, hem cregut oportú no fer pas 

cap comparació, sector per sector, entre la informació procedent del 

Registre In�rial i la Central de Balanços, puix que el Registre 

Industrial presenta unes limitacions importants. Cal ei tar-ne en concret 

tres: primera, encara que cada CNAE sol.licitat ha d'expressar l'activitat 

principal, hom no deixa de sorprendre' s quan descobreix que el CNAE 151, 

II Producció, transport i distribució d'energia elèctrica", és integrat per 

un establiment de catorze persones, i FECSA s'hi troba comptabilitzada com 

una constructora; segona, la classificació per mides es basa en la 

declaració del nombre de treballadors feta en el moment de sol. lici tar el 

CNAE; tercera, les empreses que fan fallida no tenen cap obligació de 

donar-se de baixa del registre industrial, És una inspecció, la que avisa 

d'aquesta circumstància. Així, doncs, vistes les anteriors limitacions 

utilitzarem com a font de referència la publicada per la Cambra de Comerç, 

recolzada per la del Cens Industrial. Recordem que, en el cas del Cens 

Industrial, ens trobem que pertany a un any anterior al funcionament de la 

Central de Balanços. La taula 2. l. 2. a recull la comparació entre la mostra 

de la Central de Balanços del 1985 i les dades de la Cambra de Comerç 
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Mostra 

1985 % 

1. Agricultura i silvicultura

2. Pesca

3. Energia i aigua calenta 1.75 
------------------------------------------------- l 

4. Aigua 0.75 l 

5. Extracció de minerals

6. Siderúrgia

7. Materials de construcció,
vidre i ceràmica

8. Productes químics

9. Indústria transfar:madora
de metalls

10.Indústries alimentàries

11. Indústries productores
no alimentàries

12.Construcció

13.Comerç

14.Hostaleria

15.Transport i comunicacions

l6.D
1 altres serveis 

TOTAL ....... . 

0.38 

0.75 

2.56 

12.1 

17.5 

7.96 

23.7 

2.07 

18.47 

0.6 

3.72 

8.8 

100.0 

Cambra Comerç 

1985 % 

0.04 

0.02 

0.04 

l. l

l. 6

8.9 

3.17 

12.1 

9.41 

28. 15

6.87 

5.10 

22.73 

100.0 

TAULA 2.1.2.a Elaboració pròpia a partir del Cens Industrial 1978, de la 
Central de Balanços i de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
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l. Agricultura i silvicultura

2. Pesca

3. Energia i aigua calenta

4. Aigua

5. Extracció de minerals

6. Siderúrgia

7. Materials de construcció,

vidre i ceràmica

8. Productes químics

9. Indústria transformadora

de metalls

10.Indústries alimentàries

11. Indústries productores

no alimentàries

C. Indus.

1978 % 

0.09 

2.42 

0.65 

0.31 

4.82 

2.75 

26.6 

18.43 

43.93 

TOTAL . . . . . . . 100. O

Mostra Cambra Comerç 

1985 1985 

l. 75 

0.75 1. 15

0.38 0.06 

0.75 1. 17

3.88 3.95 

18.3 5.85 

26.4 32.0 

11. <.:) 11.5 

35.7 43.9 

100.0 100.0 

TAULA 2.1.2.b Elaboració pròpia a partir del Cens.Industrial 1978, de la 

Central de Balanços i de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
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d'aquest mateix any. Inclou tots els sectors llevat de l'Agricultura i la 

Pesca, sobre els quals la Cambra de Comerç no subministra informació. A la 

taula 2. 1. 2. b només hi ha representats els sectors industrials i, a més de 

les dades corresponents a la Cambra de Comerç, tenim les del Cens 

Industrial del 1978. 

En primer lloc, cal observar (taula 2.1.2.b) com, entre la informació 

del Cens Industrial i la de la Cambra de Comerç, hi ha dissemblances quant 

al percentatge que representen els establiments (centres de cotització), 

respecte al total. Especialment en el cas de la Indústria transformadora de 

metalls (9) i de les Indústries alimentàries (10). 

Una ullada a les taules 2.1.2.a, i 2.1.2.b és suficient per posar de 

manifest que, quan la comparació, basada en la variable nombre d'empreses, 

es realitza per a tot el conjunt de l'economia (naturalment, exclosa 

l' agricultura i la pesca), la situació és mol t pitj or que en el cas que 

únicament considerem els sectors industrials. Com veurem d'aquí a un 

moment, a aquesta mateixa conclusió s'hi arriba mitjançant les variables 

següents: nombre de treballadors, i valor afegit brut al cost dels factors. 

Cal notar, pel que fa als sectors industrials, que la Central de Balanços 

sobrevalora els Productes Químics (8) i subvalora, per bé que en un 

percentatge no tant important, la Indústria transformadora de metalls (9), 

i les Indústries productores no alimentàries (11). 

Respecte a les variables nombre total de treballadors i valor afegit 

brut al cost dels factors, hem utilitzat com a font d'informació la "Renta 

Nacional de Espafia 1983". del Banc de Bilbao. Aquesta publicació considera 

vint-i-quatre branques d'activitat, la qual cosa constitueix una presenta-

ció diferent que la realitzada pel Banc d'Espanya. Per tal de comparar to-
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Equivalències entre: 

Grans Sectors, Central de Balanços 

del Banc d'Espanya 

1. Agricultura i silvicultura

2. Pesca

3. Energia i aigua calenta
4. Aigua

5. Extracció de minerals
6. Siderúrgia
7. Materials de construcció,

vidre i ceràmica

8. Productes químics

9. Indústria transformadora de
metalls

!O.Indústries alimentàries

!l.Indústries productores no
alimentàries 

12.Construcció

13.Comerç

14.Hostaleria

15.Transport i comunicacions

16.D'altres serveis

Branques d'activitat de la "Renta 

Nacional", del Banc de Bilbao 

1. Agricultura i silvicultura

2. Pesca

3. Productes energètics i aigua

4. Minerals i metalls
5. Minerals i productes no metàl.lics

6. Productes químics

7. Productes m.etàl.lics i maquinària
B. Material de transport

9. Productes alimentaris, begudes
i tabac

10. Tèxtils, cuir i sabates
11. Paper,articles paper i impressió
12. Fusta, suro i mobles
13. Cautxú, plàstic i d 1 altres

:manufactures

l 14. Construcció i enginyeria 

l 15. Recuperació i reparacions 
l 16. Serveis comercials 

l 17. Hostalaria i restaurants 

l 18. Transport i comunicacions 

20. Lloguer d'immobles
21. Ensenyament i sanitat <privades)
22. D'altres serveis per a la venda
23. Serveis domèstics
24. Serveis Públics

Taula 2.2.1.c Elaboració prop1a a partir de la "Renta Nacional" del Banc 
de Bilbao i de la informació subministrada per la Central 
de Balanços. 
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tes dues informacions ha calgut fer una nova classificació que no s'ajusta 

exactament als grans sectors considerats per la Central de Balanços. Com 

podem observar a la taula 2.1.2.c, ha calgut agrupar els grans sectors 3 i 

4, i també el 5, 6 i 7. Cal, però, fer notar que la branca 19 del Banc de 

Bilbao que correspon a "Crèdits i assegurances" n'ha estat exclosa. En 

canvi, la 24, "Serveis públics", inclou la informació corresponent als 

CNAE' s 952, 11 Associacions professionals i organitzacions econòmiques", i 

953, "Organitzacions sindicals", no considerades per la Central de 

Balanços. La distorsió que aquestes darreres poden provocar ha de ser, 

necessàriament, minsa. Finalment, cal subratllar que la informació 

corresponent al Banc de Bilbao incorpora les empreses públiques. 

Les taules 2. 1. 2. d i 2. 1. 2. e ens mostren, per aquests tretze grans 

sectors, el nombre total de treballadors i el valor afegit brut al cost 

dels factors, tant en termes absoluts com relatius referents a l'any 1983. 

Respecte a aquestes dues taules cal notar, en primer lloc, que, entre totes 

dues mostres considerades, la del 1982-83 i la del 1983-84, no es 

produeixen grans diferències. L'únic a destacar és una pèrdua de pes 

relatiu del grup integrat pels grans sectors -Extracció de minerals 

(5+6+7) ... - i un augment de la importància relativa del sector de la 

Construcció (12). 

Una ràpida ullada a les taules 2.1.2.d i 2.1.2.e, ens fa veure que la 

mostra és especialment dèbil en alguns grans sectors. Aquests són: 

Agricultura i silvicultura (l); Pesca (2); Hostaleria <14); Transports i 

comunicacions (15); D'al tres serveis (16). Si hom exclou aquests sectors 

juntament amb el 13, obtenim la taula 2.1.2.f. Les dades de la Central de 

Balanços que únicament fan referència als sectors contemplats a la taula 

2.1.2.f són més representatives d'aquesta nova realitat, exactament igual 

8 ' l ' O. 
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NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS 

:MOSTRA ECONOMIA 

1982/83 1983/84 % 1983 % 

--------------------------------------------------------------------------

l. Agricultura i
silvicultura

2. Pesca

3+4. Energia i aigua 
calenta + Aigua 

5+6+7. Extracció de 
minerals+Siderúrgia+ 
:Materials de construcció, 
vidre i ceràmica 

8. Productes químics

9. Indústria transformadora

1.285 

13.542 

9.015 

29.642 

de metalls 36.201 

10.Indústries alimentàries

11. Indústries productores
no alimentàries

12.Construcció

13.Co:merç

22.115 

38.847 

13.441 

10.870 

14.Hostaleria 434 

15.Transport i comunicacions 1.066

16.D'altres serveis 2.490 

0.71 473 0.23 

7.56 14.016 6.98 

5.02 7.137 3.54 

16.56 30.840 15.38 

20.22 41.740 20.81 

12.35 23.783 11.86 

21. 7 42. 804 21. 35

7.51 20.288 10.11 

6.07 13.512 6.73 

0.24 

0.59 

1. 39

505 0.25 

1. 807 O. 9

3.576 l. 78 

119.760 6.1 

6.193 0.44 

24. 093 1. 23

46.019 2.3 

59.546 3.04 

206.289 10.55 

69.263 3.54 

308.099 15.76 

154.748 7.91 

353. 209 18. 07

86.914 4.44 

106.929 5.47 

413. 398 21. 15 
---------------------------------------------------------------------------

TOTAL ..... . 178.948 100.0 200.481 100.0 1.954.460 100.0 

Taula 2. 1. 2. d Elaboració pròpia a partir de la "Renta Nacional" del Banc 
de Bilbao i de la informació subministrada per la Central 
de Balanços. 



l, Agricultura i 
silvicultura 

2. Pesca

3+4, Energia i aigua 

VALOR AFEGIT BRUT (cost dels factors) 

MOSTRA 

1982/83 % 1983/84 t 

ECONOMIA 

1983 

2,467 0,46 l, 125 0,19 109,518 2,63 

3 3 9. 941 O. 24

calenta+ Aigua 80,332 15,14 85,611 14,53 177,104 4,25 

5+6+7, Extracció de 
minerals+Siderúrgia+ 
Materials de 
construcció, vidre 
i ceràmica 35,985 6,78 32,418 5,49 104,465 2,5 

8, Productes quimics 92,091 17,36 98,028 16,65 162,268 3,89 

9, Indústria 
transformadora de 
metalls 

1 O, I ndús t r i es 
alimentàries 

11. Indústries
productores no
alimentàries

l2,Construcci6 

13.Comerç

rA , H•)S t a l e r i a 

15,Transport i 
comunicacions 

16,D'altres serveis 

86, 192 16,25 95,934 16,29 389,662 9,34 

71 . 1 08 13. 41 76. 164 12, 93 190. 715 4, 57 

88,772 

29.176 

35,561 

831 

2,957 

4,709 

16,74 100.421 17,05 562,048 13,47 

s.so 42,623 7.24 

6,70 43,088 7,3\ 

o. 15 956 O, 16 

0,55 4,743 º· ªº

203,981 4,89 

731 , 77 5 l 7. 54 

192,859 4,62 

285,445 6,84 

0,88 7,551 1.28 1,052,189 25,22 

iOTAL 530, 184 100.0 588,665 100,0 4. 171 ,970 100,0 

VALOR AFE, BRUT/Nom, To, Treb, 

MOSTRA ECONOMIA 

1982/83 1983/84 1983 

1. 91

5,93 

3,99 

3, 10 

2,38 

3,21 

2,28 

2, 17 

3.27 

l. 91

2, 77 

l. 89

2,37 0,91 

l, 6 

6, 1 O 7, 35 

4,54 2.27 

3, 17 2, 72 

2,29 l ,88 

3,20 2.75 

2,34 1,82 

2, lO l, 31 

3.18 2,07 

1. 89 2,21 

2,62 2,66 

2,54 

Taula 2. l ,2,e Elaboració pròpia a partir de la "Renta Nacional" del Banc de Bilbao I de la infor
�ació sub�inistrada per la Central de Balanços, 
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1982/83

NOHBRE TOTAL DE TREBALLADORS 

MOSTRA 

l 1983/84 % 

ECONOMIA 

1983 % l !982/83

VALOR AFEGIT BRUT (cost f¡ctor;) 

MOSTRA ECONOMIA 

i 1983/84 % 1983 % 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3+4 Energia i aigua 

calenta+ Aigua 

S+6+7 Extracció de 

Ninerals+ Siderúrgia 

+Materials de

construcci6, vidre 

i cerà�ica 

8, Productes quí�ics 

9, Indústria 

transformadora de 

Metalls 

10,Indústries 

alimentàries 

11 ,Indústries 

productores no 

alimentàries 

12,Construcció 

13,542 8,3 14,016 7,76 24,093 2,77 80,332 16,60 85,611 16. li 177, 104 9,89 

9,015 5,5 7,137 3,95 46, 019 5,3 35 ,985 7,44 32 , 418 6. iO 104,465 5 ,83 

29,642 18 , 20 30 ,840 17,07 59, 546 6,85 92,091 19,04 98,028 18,45 162,268 9.06 

36,201 22,25 41 ,740 23, 11 206,289 23,76 86,192 17,82 95,934 18,05 389,662 21 ,76 

22, !15 13, 58 23,783 13, 16 69,263 7,97 71, 108 !4 ,7 76,164 1 4,33 190,715 10,65

38,847 23,86 42 ,804 23,69 308,099 35, 49 88,772 18,35 1 00,421 18,9 562, 048 31,39 

13, 441 8,2 20,288 11 ,23 154,748 17,82 29,176 6,03 42,623 8,02 203,98! ll,39 

------------�---------------------------------------------------------------------------------------�----------------

TOTAL 162,803 100 180 ,608 100 868,057 100 483,656 100 531, 199 100 l ,790,243 100

Taula 2,1 ,2, f Elaboració pròpia a partir de la "Renta Nacional" del Banc de Bilbao i de la informació 

subministrada per la Central de Balanços, 
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que en el casde la variable nombre d'empreses. Cal, doncs, concloure que la 

informació recopilada per la Central de Balanços representa millor els 

sectors industrials i de la construcció de l'economia catalana, que no pas 

el seu conjunt. Recordem que en aquest estudi s'ha utilitzat tota la 

informació de la Central de Balanços. Cal notar, però, que, com que els 

sectors anteriorment exclosos tenen un pes poc important dintre del total 

de la mostra (en cap cas no sobrepassa el 10% del valor afegit brut o del 

nombre total de treballadors), es pot concloure que les dades 

subministrades pel Banc d'Espanya, més que na pas reflectir el global de 

l'economia de Catalunya, representen millor els sectors industrials, i el 

de la construcció. 

El tercer aspecte que cal ei tar és que, fins i tot quan considerem 

només els sectors més representatius, la informació subministrada pel Banc 

d'Espanya presenta uns clars biaixos. Aquesta observació queda clarament 

palesa a la taula 2.1.2.f. Veiem que el sector de les Indústries 

Productores no Alimentàries (11) no té pas una importància tan destacada a 

la mostra com a l'economia, igual que, per bé que en un grau menor, el de 

la Construcció <12). D'altra banda, cal destacar la transcendència dels 

sectors dels Productes quí mies (8) i d'Energia, aigua calenta t aigua 

de fer-ne un estudi (3+4), que 

individual. 

són especialment atractius a l'hora 

Recordem que les empreses públiques en són excloses, cosa que 

no succeeix pas en el cas dels informes procedents del Banc de Bilbao. Això 

provoca una certa distorsió, que, al nostre entendre, no és suficient per a 

justificar algunes de les desigualtats que es reflecteixen a la taula 

2.1.2.f. 

ü o:o 

) 

) 



Finalment, cal fer menció d'una quarta característica que s'hi pot 

observar. Cal fer notar t a la taula 2.1. 2. e
t 

que, llevat del cas de 

l'apartat 3+4 1 a tots els altres el Valor afegit brut per treballador de la 

mostra és més al t que el de l'economia. En alguns casos la diferència és 

ostensible i arriba fins i tot a representar-ne el doble. Aquest fet 

podria indicar que la informació subministrada per la Central de Balanços 

té, addicionalment, un biaix cap a les empreses millors. 

n 
u 



2,2, ANALISIS DE BALANÇOS I COMPTES DE 

RESULTATS, 

2.2.1. IITRODUCCió. 

Tal com ja hem dit, aquesta primera anàlisi té un caràcter 

global i es refereix al conjunt de empreses privades que tenen 

el domicili social a Catalunya, i que estan integrades a la 

mostra de la Central de Balanços del Banc d'Espanya. Hi 

destaquem les conclusions més importants que es desprenen de 

l'anàlisi de les tendències més evidents, durant el període 

1982-85, de les partides principals del Balanç i del Compte de 

Resultats del conjunt de les empreses privades catalanes. 

Evidentment, aquestes tendències s'han d'interpretar tenint en 

compte l'estructura i la composició de les mostres analitzades 

a l'apartat anterior, on destaquem una sabrerepresentació clara 

de les empreses industrials mitjanes i grans. Aquestes 

característiques esbiaxien, sens dubte, els resultats, casa que 

cal tenir en compte a l'hora d'establir conclusions. 

Per a fer aquesta anàlisi de tendències podíem optar, de 

fet, per dues vies alternatives. La primera era basar-nos en la 

mostra de les empreses que havien contestat tots els 

qüestionaris (1982-83, 1983-84 i 1984-85), és a dir, les que es 

denominen empreses comunes. Aquesta opció té l'avantatge d'una 

mostra fixa, però redueix substancialment la seva mida i 

n'accentua el biaix cap a determinats sectors i grandàries. La 

segona opció, per la qual ens hem inclinat, consisteix a deduir 

les tendències a partir dels resultats corresponents a les 

mostres de cada bienni. L'evolució que es manifesta si comparem 

els resultats de 1982 i 1983, per exemple, té una base real ja 

que tots dos es refereixen a una mateixa mostra. També passa el 

mateix si comparem els resultats dels anys 1983 i 1984 o els de 

1984 amb els del 1985. òbviament I 
les diferències que 

s'observen entre l'any 1983 de la primera mostra i el mateix 

any de la segona són deguts a un canvi en la seva composició, 
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) 
per la qual cosa no s'han de tenir en compte. 

doncs, treballar 

l' estructura pogués 

amb mostres més 

canviar. Pensem que 

grans, 

això no 

pas a conclusions errònies sempre, és clar, que 

es :faci d'un any a un altre amb una mostra f'ixa, 

permet la presentació de la Central de Balanços. 

Hem preferit, 

malgrat que 

ens condueix 

l a comparació 

tal com ens 

En aquesta primera anàlisi, a més de destacar les 

tendències globals més importants, explicarem les 

característiques de l'esquema :formal que farem servir tant en 

aquest apartat com en els propers, bo i definint conceptes i 

relacions. 



2.2.2 ESTRUCTURA DEL COXPTE DE RESULTATS. 

Al quadre 2.2.2. a) presentem les partides principals del 

compte d'explotació agregat de l'empresa catalana, en percen

tatge sobre la suma de Vendes +/- Variació d'Existències de 

productes acabats + Treballs realitzats per a l'immobilitzat + 

Subvencions: 

Quadre 2.2.2. a> Estructura del Compte de Resultats. 

1982 83 1983 84 1984 85 
Conpres netes i Var, exis, N,P, 53,37 54,47 55,38 54,24 56,28 56, 18 
Treballs i Sub, exteriors 15,21 14,87 14,84 15,33 14,28 14,76 
Valor afegit 31, 07 30,37 29,43 30,01 29, 13 28,67 
Despeses de Personal 20,30 19,28 18,55 18,01 17,82 17,37 
Resultat econòmic brut d'explot, 10,77 11,09 10,88 12,00 11,31 11 ,30 
A1ortitzacions i Dotacions 4, 18 4, 12 4,04 4,61 4,46 4, 71 
Resultat econ61ic net d'explot, 6,59 6,98 6,84 7,40 6,85 6,59 
Interessos activats i lng, fin, 3,87 4,54 4, 11 4,23 4,06 3,29 
Despeses financeres 8,42 8,82 8,51 8,89 8,36 6,81 
Resultat net total 1,77 2,39 2, 16 2,78 2,56 2,62 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Per tal de completar la visió que ens ofereix aquest 

quadre cal que veiem l'evolució dels percentatges de variació 

anual d'algunes de les seves partides. 

Quadre 2.2.2. b) Variació de vendes i Valor afegit. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Vendes 17,93 11,33 12,58 
Exportacions 31,41 13,83 6,98 
Valor Afegit l 5 ,21 13,66 9,23 
Resultat net total 59,27 43,57 13,79 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pr6pia, 
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) 
Si comparem el ritme de creixement de les vendes, del 

valor afegit i de les exportacions amb el de les dades 

agregades (font !NE) per al conjunt d'Espanya dels preus al 

consum i industrials, PIB, producció industrial i exportacions 

arribem a les conclusions següents: 

a) Durant el període 1982-83 els ritmes de creixement de l'economia

catalana que es desprenen de les informacions de la Central de 

Balanços són clarament superiors a les del conjunt de 1 • economia 

espanyola. 

b) Durant els perí odes 83-84 i 84-85 les exportacions creixen a un

ritme inferior a les de l'economia espanyola, tant si tenim en compte 

les exportacions totals com només les industrials 

e) Durant aquests períodes (83-84 i 84-85) el creixement de 

l'activitat, mesurat mitjançant les vendes i el valor afegit, és 

superior al creixement dels preus, però està en consonància amb els 

creixements reals del PIB i la producció industrial.¡ 

A l'apartat 2.3,2. completarem aquesta anàlisi global fent 

una comparació, a partir de les dades de la Central de Balanços 

del Banc d'Espanya, dels ritmes de creixement catalans amb els 

de la resta de l'estat espanyol. A fi de completar i matisar 

aquestes primeres impresions cal, doncs, remetre'ns a aquel l 

apartat. 

La tendència clara al creixement de l'activi tat que es 

desprèn de l'apartat 2. 2. 2. b) i la disminució de l' ocupc9.ció 

que veiem a l'apartat 2.2.2. c) ens fa pensar que, probable

ment, l'empresa catalana ha millorat, en aquests darrers anys, 

l'ocupació de la capacitat productiva. 

o O,.... r�
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Quadre 2.2.2. c) Variació de l'ocupació i la inversió. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Ocupaci6 -1,87 -1,47 -0,45
Actiu net 30,84 11,64 5,80
Iamobilitzat brut 29,95 11,78 -3,50

Circulant d'explotació+ Tresoreria 13,63- 10,54 5,20

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pr�pia, 

Si després d'analitzar les tendències que es refereixen a 

l'activitat tornem al quadre 2.2.2. a) podem obtenir, a més a

més, les conclusions següents: 

a) Pèrdua sistemàtica de pes relatiu de les despeses de personal.

b) Augment, especialment acusat en els darrers períodes, de les

amortitzacions i les dotacions. 

e) Reducció substancial, en el darrer període, de les despeses 

financeres. 

d) Increment sostingut, per bé que desaccelerat, del resultat net.

Al marge d'aquestes tendències de caràcter general, també 

es manifesta un creixement de les compres, els treballs i els 

subministraments exteriors, la qual cosa és típica de períodes 

d'expansió en els quals encara no hi ha hagut prou adaptació de 

l' estr-uctura productiva. Això explixa la disminució del pes 

relatiu del valor afegit sobre les vendes. 
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A continuació farem una anàlisi més detallada de les 

conclusions anteriors. Al quadre 2.2.2. d) recollim les dades 

més rellevants respecte a l'evolució dels costos de personal. 

Quadre 2. 2. 2. d) Costos de personal. 

1982 83 1983 84 199¿ 85 

Variació anual 11, 91 8,20 8, 16 
Cost 1itjà (1ilions ptes.) 1,65 1,88 1,85 2,03 2,00 2, 18 
Variació 14,04 9,81 8,65 
Valor afegit/Treballadors (1ili, ptes.> 2,52 2,96 2,94 3,39 3,28 3,59 
Variació 17 ,40 15,36 9,72 
Cost personal/Valor afegit 65,34 63,47 63,04 60,01 61, 18 60,58 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

En aquest quadre es pot observar la pèrdua de pes relatiu 

dels costos de personal sobre el valor afegit i les vendes, tot 

i que amb una certa desacceleració o suavització dels ritmes de 

decreixement. El cost mitjà per cada treballador creix en els 

darrers anys a un ritme inferior al del valor afegit per 

treballador. Aquesta és, sense cap mena de dubte, una de les 

raons fonamentals de la millora de la rendibilitat que ja 

analitzarem més endavant. 

Al quadre 2.2.2. e) recollim algunes dades relatives a les 

partides de provisions i insolvències i a les amortitzacions: 
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Quadre 2.2.2. e> .hDrtitzacions 1 Dotacions. 

1982 83 1983 84 1984 85 
PROVISIONS i INSOLVtNCIES: 
Variació anual 39,55 -23,79 1,35 
Percentatge sobre vendes 0,51 0,61 0,59 0,41 0,60 0,55 
Percentatge sobre circ, d'explotac, 1,80 2, 15 2,23 1,57 2,29 2, 19 

ANORTITZACIONS: 
Variació anual 12,73 35,83 19,75 
Percentatge sobre vendes 3,67 3,51 3,45 4,20 3,86 4, 17 
Percentatge sobre i11ob, brut 3,41 2,88 2,94 3,45 3,57 A,25 
Taxa d'envelli1ent equip 41 ,54 41,46 40,67 36,84 37,AA 43,26 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pr�pia, 

Quant a la partida de provisions i insolvències no 

observem pas cap tendència clarament de:finida. A causa de la 

seva poca entitat, creiem que aquest no és pas un factor 

determinant en l'anàlisi de conjunt que estem :fent. L'únic que 

cal destacar és que sembla satisfactori el 2% que representen 

aproximadament les provisions i insolvències sobre el circulant 

d'explotació. 

La tendència de les amortitzacions és clarament creixent 

sigui quin sigui l'indicador que es faci servir. Tal com ja 

veurem més endavant, això reforça 

de l'empresa catalana. No obstant 

l'immobilitzat brut encara és minsa: 

el procés d'autofinançament 

això, la taxa anual sobre 

una taxa del 4,25% el 1985 

suposa un període d'amortització de 23 anys, que és força 

elevat malgrat que a la mostra hi tinguin un cert pes les 

indústries elèctriques. La taxa d'envelliment de l'equip, 

calculada dividint el fons d'amortització acumulat per 

l'immobilitzat brut d'explotació, mostra durant el darrer 

període una tendència creixent clara. Això és degut, tal com ja 

veurem més endavant, al :fet que durant el 1985 es va frenar 

radicalment la inversió en immobilitzat i, en canvi, no ho va 
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fer la tendència creixent de les amortitzacions. L'evolució 

d'aquesta ratio ens permet afirmar que la inversió a l'empresa 

catalana es manté a nivells de reposició, la qual cosa no és 

pas gens satisfactòria si tenim en compte l'antiguitat 

excessiva dels equips. 

Finalment, veurem en el quadre 2.2.2. f) l'evolució de les

despeses financeres: 

Quadre 2.2.2. f) Despeses Financeres. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Percentatge sobre Vendes 8,42 8,82 8,51 8,89 8,36 6,81 
Percentatge sobre recursos d'altri 15,69 14,73 14,29 14,35 14,26 12,21 
Percentatge s/recur, 1itjans d'altri 16,74 15,41 12,54 

Font: Central de Balanços del Banc d 1 Espanya i elaboració pròpia, 

Es manifesta una tendència clara de reducció dels costos 

financers unitaris. Tanmateix, durant els primers períodes 

aquesta tendència no arriba pas a compensar una certa 

intensificació del finançament d'altri. El 1985, en canvi, a la 

reducció dels costos financers s'hi afegeix un pes relatiu més 

baix del finançament d'altri, la qual cosa explica la caiguda 

que podem observar del percentatge sobre les rendes. 
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2.2.3. :ESTRUCTUR.l DE L'ACTitJ DRL BALAiç. 

Per a poder interpretar correctament aquest apartat és 

necessari referir-nos, en primer lloc, a les peculiaritats que 

en aquest aspecte ofereix la presentació del Banc d'Espanya. En 

l'actiu hi figuren, amb signe negatiu, el Fons d'amortització, 

els comptes de proveïdors i els dels creditors al marge de 

l'explotació. També hi ha, amb el signe que els correspon, els 

ajustaments per periodificació. El Descompte d'efectes figura 

al Passiu com a partida pròpia, 

com és habitual. Per això, el 

i no pas als comptes d • ordre 

saldo del compte de clients 

indica el deute total que aquests clients tenen amb l 1 empresa. 

Al quadre 2.2.3. a) presentem l'estructura de l 1 Actiu, on 

cada partida figura en percentatge sobre l'Actiu net total, 

segons la definició que se'n desprèn del paràgraf anterior. 

Quadre 2.2.3. a) Estructura de l'Actiu. 

1982 83 1983 84 1984 85 

I11obilitzat net 75,51 79,73 77,79 77,U 76,41 68,45 
-l11obilitzat 1aterial 96,50 95,84 94,34 94,46 92,52 84,38 
-I11obilitzat financer 5,39 7J6 7,29 8,01 8,53 9,34 
-l11ob, immaterial i Despeses a1ort, l ,49 3,80 3,53 2J4 2,74 3,25 
-A1orti tzac ions -27,88 -27,68 -27,37 -27,77 -27,38 -28,52
Circulant d 1 explotaci6 27, 16 24,23 23,33 22,62 24,23 24,27
-Existències 16,13 U,37 12,53 12,38 13,0 13,31
-Clients 24,41 21,61 23, 14 21,38 22,83 23,79
·Proveïdors -13,38 -1 l ,74 -12,34 -11, U -12,04 -12,83
Circulant fora d ª explot, -7,89 -7,86 -5,05 -4,43 -5, 10 3,02
-Altres deutors 3,61 3,52 3,95 S,01 4,91 13,83
-Altres creditors -9,78 -10,28 -9,31 -8,96 -9,28 -9,72
-Ajusta1ents periodificaci6 -1,72 -1, 10 0,30 -0,48 -0,72 -1,09
Tresoreria 5,23 3,89 3,93 4,37 4,46 4,26

Font: Central de Balanços del Banc d ª Espanya i elaboració pr�pia, 

Les tendències més rellevants que es poden observar si 

analitzem aquest quadre són: 
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a) La caiguda de l'immobilitzat material en el darrer període. Aquest

aspecte el comentarem més àmpliament a l'apartat 2.2.5. 

b) L'increment sistemàtic de l'Immobilitzat financer, que pot ser un

reflex d'una certa intensificació de la participació en capital entre 

empreses vinculades. 

c) La caiguda sistemàtica, fins al darrer període, del circulant

d'explotació, la qual cosa l'analitzarem detalladament més endavant. 

d) L'increment inexplicable i espectacular, el 1985, de la partida

«altres deutors» que només quan fem l'estudi sectorial podrem veure si 

té o no caràcter general. 

En aquesta part de l'anàlisi cal fer referència a 

l'evolució de la rotació, la qual cosa ens ajudarà a explicar a 

l'apartat 2.2.6. la de la rendibilitat. Al quadre 2.2.3. b)

recollim els indicadors principals: 

Quadre 2.2.3. b) Rotació de l'Actiu. 

1982 83 1983 SA 1984 85 

Vendes/Actiu 0,95 0,86 0,87 0,87 0,93 0,97 
Vendes/Actiu 1itjà 0,97 0,92 l ,00 
Vendes/Circulant 3,88 4,23 3,94 3,87 3,93 3,08 
Vendes/Circulant 1itjà 4,39 4, 11 3,61 
Vendes/Circ, d'explotació+ Tresoreria 2,94 3,05 3,21 3,24 3,23 3,41 
Vendes/Circ, d'explotació 1itjà 3,24 3,40 3,49 
Vendes/I11obilitzat 1aterial 0,99 0,89 0,93 0,92 1,00 l, IS 
Vendes/I11obilitzat aaterial mitjà l ,Ol 0,98 1, 13 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració prbpia, 

La conclusió més important que es desprèn d'aquest quadre 

és que els nivells de rotació de l'act iu es mantenen sense 
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gaires alteracions, per la qual cosa la millora del marge es 

traduirà íntegra en una millora de la rendibilitat. En el 

darrer exercici hom pot observar un augment de la rotació de 

l'immobilitzat material a causa de la desinversió que ja 

comentarem a l'apartat 2.2.5. També podem observar una reducció 

substancial de la rotació del circulant a causa de l'evolució 

estranya dels «altres deutors». La rotació del circulant 

d'explotació millora sistemàticament. Això també queda palès al 

quadre següent en el qual recollim els períodes de maduració en 

dies. 

Quadre 2.2.3. e> Períodes de llB.duració {en dies>. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Natèries pri1eres 51 51 44 44 45 45 
Productes acabats 32 30 30 31 30 27 
Proveïdors 95 89 91 85 84 84 
Clients 101 100 105 98 93 91 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya, 
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2.2.4. RSTRUCTUli DRL PASSIU DBL BALA.lç. 

Al quadre 2.2.4. a) presentem l'estructura del Passiu, on 

cada partida figura en percentatge-sobre el total. 

Quadre 2.2.4. a) Estructura del Passiu. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Patriloni net 48,99 48,71 47,90 45
1
86 45,70 45,83 

·Capital 18,35 15,40 15,63 16,20 16,58 17,56 
-Actualització i Revaloritzacions 21,73 25,29 24,65 21, 18 20,56 U,76 
-Reserves 8,91 8,02 7,62 8,49 8,56 13,50 
Exigible a llarg ter1ini 37,00 37,97 36,81 39,94 39,08 40, 12 
-Bancari 26, 13 27,68 26,24 27,68 27,03 25,22 
-D'altres 10,87 10,29 10

1
57 12,26 12,06 14,89 

Exigible a curt ter1ini 14,02 13,32 15,29 14,20 15,21 14,06 
-Bancari 6,42 6,92 6,88 5,59 5,97 6,06 
-Desco1pte d'efectes 7,60 6,40 7,97 6,91 7, 4.4 6,90 
-D'altres 0,00 0,00 0,44 1,69 1,80 l, 10 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya, 

Les conclusions més rellevants que es desprenen d'una 

anàlisi de l'evolució de l'estructura de finançament són: 

a) Pèrdua de pes relatiu del finançament propi (patrimoni net),

probablement més per raons de caràcter comptable que no pas real, a 

causa que en els darrers períodes no s'han fet actualitzacions i 

revalori tzacions amb caràcter general. Per contra, el capi tal i les 

reserves tendeixen a augmentar. A l'apartat 2.2.5. analitzarem amb més 

detall aquest aspecte, especialment tot allò que es refereix a la 

potenciació de l'autofinançament. 

b) Augment regular del finançament d'altri a llarg termini, 

especialment en fons no bancaris, la qual cosa fa pensar en la 
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intensificació d'un procés de desintermediació com a reacció als 

costos financers elevats. 

c) Reducció del pes de l'exigible a curt termini, especialment en allò

que es refereix al descompte d'efectes. 

Per a completar aquesta anàlisi de l'evolució de 

l'estructura financera de l'empresa privada catalana cal que 

ens fixem en l'evolució d'algunes ratios, 

Quadre 2.2.4. b) Ratios del Passiu. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Fínança1ent per1anent 85,98 86,68 84,71 85,80 84,79 85,94 
Autono1ia financera 48,99 48,71 47,90 45,86 45,70 45,83 
Taxa d'endeutaaent 104, 14 105,31 108,75 118,05 118, 80 118,21 
Finança1ent bancari 78,69 79,94 78,87 74,23 74,48 70,48 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

En primer lloc destaca l'augment de pes del finançament 

permanent 

del fons 

<propi i d'al tri), 

de maniobra. 

la qual 

Aquesta 

cosa suposa un 

tendència es 

increment 

produeix, 

probablement, a causa de dos fenòmens, que d'alguna manera 

estan relacionats: 

• La intensificació de l'autofinançament a causa tant d'una millora

general de la situació econòmica, com dels costos elevats del 

finança:ment d'altri. 

• La intensificació del finançament a llarg termini, probablement

també per raons de cost respecte al finançament a curt termini. 
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Les ratios d'autonomia financera <Patrimoni net/Passiu) i 

d'endeutament <Recursos d'altri/Patrimoni net), de fet, no 

afegeixen pas cap informació que ens permeti variar o matisar 

les conclusions anteriors. La ratio de finançament bancari 

(Finançament bancari /Recursos d'al tri) no fa altra cosa que 

confirmar la pèrdua de pes relatiu d'aquesta font de 

finançament. 
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2.2.5. FOIS DE IAIIOBRA I BSTAT D'ORIGRI I APLICACI6 DR JlOIS. 

Tal com es pot comprovar al quadre 2.2.5. a), el fons de 

maniobra ha tingut durant els darrers exercicis un creixement 

accentuat, la qual cosa, d•entrada, s'ha de considerar positiva 

pel fet que suposa una millora de l'estructura econòmico

financera de 1•empresa privada catalana. 

Quadre 2.2.5. a> Evolució del fons de maniobra. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Variació anual -13, 18 34,82 120,95 

Fons 1aniobra/Actiu net 10,48 6,95 6,92 8,36 8,38 17,49 
Fons 1aniobra/Circulant net 42,77 34,29 31, 17 37,06 35,51 SS,45 

Ia•obilitzat net/Finanç, per1anent 87,81 91,98 91,83 90,26 90, 12 79,65 

Fons 1aniobra/Vendes (en dies) 40 30 29 35 33 66 

Fons aaniobra/Valor afegit (en dies) 129 98 98 116 113 229 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

La formació del fons de maniobra és deguda a: 

* Variació del fons de maniobra per fluxos externs. Aquest 

aspecte ja l'explicarem més endavant mitjançant l'anàlisi 

de l'estat d'origen i aplicació de fons. 

* Reducció derivada de la distribució dels resultats dels 

períodes anteriors i d'operacions internes. 

L'evolució, en milions de pessetes, en el total de la 

mostra, d'aquestes dues partides és 

continuació: 

() e·· ') r (j J...) J
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Quadre 2.2.5. b) FoI'llllció del Fons de Ianiobra. 

Yar, del F,N, par fluxos externs 
-Dist, resultats i op, internes
=Yariació neta del F.N.

82-83

52,258 
- 73,763
-21,505

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

83-84

100,852 
-45, 742
55, 110

84-85

318,545 
-57,491
261.054

La partida de distribució de resultats i operacions 

internes té una certa tendència decreixent tal com es pot 

observar si la relacionem amb les vendes, l'actiu mitjà i el 

resultat net: 

Quadre 2.2.5. e) Distribució de resultats i Operacions internes. 

Sobre vendes 
Sobre l j actiu mitjà 
Sobre el resultat net 

1982-83 

4,22 
4, 1 O 

176,67 

1983-84 

2,05 
1,89 

73,79 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Més endavant ja analitzarem aquest 

1984-85 

2,17 
2, 15 

82
¡
73 

aspecte més

detalladament quan estudiem l'evolució dels dividends i els 

impostos que són, 

d'aquesta partida. 

sens dubte, els components principals 

La variació del fons de maniobra per fluxos externs té una 

tendència creixent clara que, de fet, és l'explicació principal 

de l'evolució que hem comentat abans del fons de maniobra net. 
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Quadre 2.2.5. d) Variació del Fons de :maniobra per fluxos erlerns. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Sobre vendes 2,99 4,52 12,03 
Sobre valor afegit 9,86 15,07 41,95 
Sobre actiu 1itjà 2,91 4, 17 12,01 
Sobre finança1ent per1anent 1itjà 3,37 4,89 14,07 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Per tal de poder entrar en una anàlisi detallada d'aquesta 

partida hem de veure amb una certa cura l I estat d'origen i 

aplicació de fons. A continuació presentem la seva estructura, 

en la qual cada component figura en percentatge sobre el total 

de recursos generats: 

Quadre 2.2.5. e) .Estat d'origen i Aplicació de Fons (Fluxos Externs 

Generats = 100). 

1982 83 1983 84 1984 85 

Origen: Autofinança1ent brut 40,39 44,91 58,00 
Finança1ent per1anent: 39,75 55,09 42,00 
-Fons propis 6,81 11,88 16,01 
-Fons d'altri 32,94 43,21 25,99 
Passiu a curt ter, i liquidesa 19,86 -2,45 -2,83

Aplica, ions: 
IHobilitzat 61,68 72, 10 9,83 
Circulant explotaci6 27,87 15,02 13,39 
Circulant fora explotaci6 10,45 10,43 73,95 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Respecte als orí gens, només l'any 1983 n'hi ha a curt 

termini <préstecs a curt termini i descompte d'efectes). A la 
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resta d'exercicis, els orígens nets són tots a llarg termini 

(Autofinançament brut i Finançament permanent), els quals, com 

que cobreixen en excés la variació de l' immobilitzat, generen 

fons de maniobra positius i cada cop més grans. 

Tal com podem observar al quadre 2.2.5. e), dins dels orí

gens a llarg termini, adquireixen un pes creixent l'autofinan

çament brut (integrat pel resultat net abans dels impostos més 

les dotacions per amortització, provisions i insolvències) i el 

finançament per fons propis (aportació d'accionistes i sub

vencions en capi tal). Per contra, l'evolució del finançament 

permanent amb fons d'altri és més erràtica i s'ajusta, sens 

dubte com a complement de les anteriors, a les necessitats. Al 

quadre 2. 2. 5. f) relacionem la quantia dels orígens que apa

reixen a l'Estat d • origen i aplicació de fons amb l'import 

mitjà (dels dos exercicis de referència) de les partides homò

logues del Balanç. Això permet confirmar amb més seguretat el 

pes creixent de l'Autofinançament brut i el Finançament propi. 

Quadre 2.2.5. f) Bvolució del finançament per:manent. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Autof, brut/Patri1oni net 1itjà 13,03 U,33 16,89 
Finança1ent per1anent 7,25 9,65 6,55 
-F. propis/Patri1oni net 1itjà 2,20 3,79 4,66 
-F. d'altri/R.A, 1itjans a llarg ter, 13,82 16,79 8,74 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pr�pia, 

A continuació veurem les partides que integren 1 • autofi

nançament brut i el pes que hi té l'impost de beneficis i els 

dividends per tal, finalment, d'obtenir per diferència 

l'autofinançament net. 
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Quadre 2.2.5. g> Autofinançanent (en llilions de pessetes) . 

82-83 l 83-84 l 84-85 l 

+Resultat nat abans d1l1 i1po1to1 41 ,750 36,50 61, 985 38,20 69,486 33,90 
+Amortitzacions i dotacions 72,599 63,50 100,331 61,80 135,420 66, 10 
=Autofinança1ent brut 114,349 162.316 204,906 
-I1postos i dividends 38,079 33,30 43,9U 27, 10 49, 115 24,00 
=Autofinançaaent net 76,270 66,70 118,372 72,90 155, 791 76,00 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

La tendència creixent de l'autofinançament brut es fa 

encara més evident al quadre 2.2.5. h), en el qual es relaciona 

amb les Vendes i l'Actiu. 

Quadre 2.2.5. h) Autofinançament brut. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Sobre vendes 5,98 6,55 6,22 7,28 7,08 7,74 
Sobre valor afegit 19,23 21,57 21, 14 24,26 24,30 26,98 
Sobre actiu aitjà 6,36 6,71 7,73 
Sobre patriaoni net 1itjà 13,03 14,33 16,89 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Així mateix, del quadre 2.2.5. i) es desprèn un cert 

estancament o fins i tot una disminució del pes relatiu de les 

partides d'impostos de societats i dividends, els quals 

analitzarem per separat a la darrera part d'aquest capítol. 

) 



) 
Quadre 2.2.5. i) Impost de beneficis i dividends. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Sobre vendes 2, 13 2, 18 2,02 1,97 2, 10 1,85 
Sobre valor afegit 6,85 7, 18 6,87 6,57 7,22 6,47 
Sobre actiu net 2,02 1,87 1,77 1, 72 1,95 1,80 
Sobre actiu net 1itjà 2, 12 1,82 1,85 
Sobre autofinançaaent brut 35,63 33,30 32,50 27,07 29,73 23,97 
Sobre resultat net de l 'explotaci6 32,33 31,27 29,57 26,65 30,72 28, U 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pr�pia, 

Aquests dos fets suposen un creixement important del pes 

relatiu de l'autofinançament net. 

Quadre 2.2.5. j) Autofinança.JEnt net. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Sobre vendes 3,85 4,37 4,20 5,31 4,97 5,88 
Sobre valor afegit 12,38 14,39 14,27 17,69 17,08 20,52 
Sobre actiu net 1itjà 4,24 4,89 5,88 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Si entrem ja en l'anàlisi de les aplicacions veurem, en 

primer lloc, la relació entre l I import de cada partida que 

apareix a l'Estat d'origen i l I aplicació de fons i el de les 

homòlogues del Balanç (en valors mitjans). 
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Quadre 2. 2. 5. k) Evolució de les aplicacions <� sobre l'homòloga del 

Balanç>. 

1982 83 1983 84 1984 85 

I11obilitzat 1aterial 4,58 5,64 -4,23
l11obilitzat total 9,20 10,24 1,31
Circulant d'explotació 17,21 9,78 7,35
Circulant fora d'explotació -20,91 -33,00 -1063,26

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

En una anàlisi més detallada de l'immobilitzat (la partida 

principal de les aplicacions a llarg termini), veurem la part 

que correspon a l'immobilitzat material separada de la resta 

(immobilitzat immaterial, financer, despeses amortitzables i 

interessos activats). Així, ens adonarem del pes creixent i 

important dels immobilitzats no materials. L'immobilitzat 

material es renova molt a poc a poc <en una mitjana de vint 

anys) i s'hi inverteixen imports no gaire més alts que els que 

procedeixen de les amortitzacions, la qual cosa, afegida a la 

probable subvaloració d'aquestes amortitzacions, suposa que 

gairebé no s'assoleixen els nivells de reposició. Aquesta 

situació és, sota el nostre punt de vista, greu, especialment 

en moments d'avanç tecnològic. 

Quadre 2.2.5. l) Aplicacions de l'iJ11J1Dbilitzat (en milions de 

pessetes). 

82-83 % 83-84 x 84-85 % 

I11obilitzat 1aterial 79,092 45,00 129 ,348 50,00 -98,966
D'altres i11obilitzats 95,549 55,00 131.216 50,00 133,682 

Total 174,641 260,564 34.716 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

lj' l'). -
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Per tal de completar l'anàlisi que hem :fet :fins aquí de 

l'evolució del fons de maniobra i l'estat d'origen i aplicació 

de :fons, ara veurem algunes ratios de síntesi. 

Quadre 2. 2. 5. m> Ratios de síntesi. 

1982-83 1983-84 1984-85 

A1ortitzaci6/Variaci6 I11ob, 1aterial 77,44 72,40 -111,00
Autofinança1ent net/Yar, I11ob, 1aterial 96,.43 91,Sl -157,00
Autofinança1ent net+ Var, de capital/ 
Yariaci6 I11obilitzat total 54,71 61, 90 611,00 
Autofinança1ent net+ Var, finança1ent 
per1anent/Yariaci6 I11obilitzat total 108, 12 121,80 876,00 
Cobertura per autofinançament 33,61 32,7S 44, 10 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

La ratio de cobertura per· auto:finançament té l'expressió 

de càlcul següent: 

Autofinançament net 

Increment de l'Immobilitzat per :fluxos externs + 
Increment del circulant per fluxos externs. 

Resumint, d'aquest apartat se'n desprèn: 

l. Una millora clara del fons de maniobra.

2. Un pes creixent de l'autofinançament (brut i net) com a origen de

recursos.

3. Un pes creixent de les aportacions de capi tal com a origen de

recursos, per bé que amb menys entitat que la partida anterior.
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4. Poca inversió en l'immobilitzat material i fins i tot disminució en

termes absoluts en el darrer exercici, que caldrà analitza per sectors 

i grandàries. 

5. Aug:ment clar en altres immobilitzats (financer, interessos 

activats, etc.). 

6. Poc incre:ment de les necessitats de finança:ment derivades del

circulant d'explotació. 

7. Augment inexplicable, que és :més acusat en el darrer exercí ei,

d'aplicacions en el circulant fora d'explotació (altres deutors i 

creditors a curt termini sense cost financer). 

8 O Li /i t '·r 
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2.2.6. REIDIBILITAT I DISTRIBUCI6 DH RHIDHS GRIRRADHS. 

L'evolució de la rendibilitat neta (abans i després dels 

impostos) es reflecteix al quadre següent. 

Quadre 2.2.6. a> Rendibilitat neta. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Resultat net total/Patri, net 3,U ,,21 3,94 5,30 s, 19 5,56 
Resultat net total/Patri, net aitjà 4J6 5,47 5,73 
Resultat net després i1post/P, net 2,23 3,01 2,79 4, 10 3,86 4, 12 
Resultat net d, iapost/P, net 1itjà 3,40 4,23 ,,2, 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pr�pia, 

La tendència és clarament positiva. Tanmateix, però, 

encara no s'aconsegueixen nivells que permetin de potenciar 

l'autofinançament per sobre de la reposició, ni remunerar 

adequadament els accionistes, els dividends dels quals encara 

es mouen a nivells francament baixos, tal com es pot observar 

al quadre 2.2.6. b). 

Quadre 2.2.6. b) Dividends. 

Dívidends/Patri1oni net 
Dividends/Patri1oni net 1itjà 

1982 

2,92 

83 1383 

2,s, 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pr�pia, 

8 045 

2,55 
2,64 
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A continuació veurem quina ha estat l'evolució de la 

rendibilitat econòmica d'explotació <Resultat 

interessos i impostos/Actiu). 

2.2.6. e) Rendibilitat econòmica neta d'explotació. 

Resultat Econ. net expl,/Actiu net 
Res, Econ. net expl,/Actiu net aitjà 

1982 

6,92 

83 

6,59 
7,47 

1983 

6,59 

Font: Central de Balanços del Banc d 1 Espanya i elaboració pròpia, 

7, 11 
7,50 

abans 

1984 

7,09 

85 

7,22 
7,42 

dels 

De la comparació del quadre 2.2.6. a) i e) es desprèn que 

el palancament deteriora la rendibilitat sobre el patrimoni 

net, pel fet que el cost del finançament d •altri és clarament 

superior a la rendibilitat econòmica. Això és, sens dubte, un 

dels aspectes més negatius de la situació que hem estudiat fins 

ara. Finalment, hem de ressaltar que la rendibilitat econòmica 

està estancada a causa de la pèrdua de marge durant el 1985. 

A continuació analitzarem la rendibilitat econòmica bruta 

<Resultat econòmic brut de l' exlotació entre l I actiu total o 

l'actiu d'explotació), l'evolució de la qual és clarament posi

tiva perquè reflecteix la reducció en les despeses de personal. 

Quadre 2.2.6. d) Rendibilitat econò:ndca bruta. 

1982 83 1983 84 1984 85 
Resultat Econòmic brut d'expl,/ 
Actiu explotació 1itjà 11, 12 11, 31 11,69 
Resultat EconòMic brut d'expl,/ 
Actiu net 10,24 9,50 9,52 10,48 10,47 10,98 
Resultat Econòmic brut d'explo,/ 
Actiu net mitjà 10, 77 11,06 11,29 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 
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La millor manera de sintetitzar l'anàlisi que hem fet fins 

aquí és veure com ha evolucionat el repartiment de les rendes 

generades a l'empresa privada catalana, tant en percentatge 

sobre el total <quadre 2. 2. 6. e) com el tant per cent de 

variació anual. 

Quadre 2.2.6. e) Repartiment de rendes generades. 

1982 83 1983 84 198A 85 

Al personal 57,83 54,77 54,69 51,72 52,6A 53,51 
A l 'estat 2,76 2,76 2,88 3,02 2,88 3,30 
Als prestadors 24, 17 25,78 25,96 26,16 25,50 21,46 
Als accionistes 4,29 4,26 4, 10 3,85 4,28 3,61 
A l'autofinança1ent 10,96 12,41 12,38 15,25 14,69 18, 12 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Quadre 2.2.6. f) Variació anual de les rendes generades. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Al personal 11, 91 8,20 8, 16 
A l 'estat 18,37 19,94 22,02 
Als prestadors 26,05 15,34 -10,45
Als accionistes 17,50 7,58 -10, 19
A l'autofinançament 33,88 40,94 31,22
Total 18, 15 14 ,42 6,42

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Aquí 

l'estat i 

pèrdua de 

s'evidencien els increments de participació de 

de l'autofinançament en les rendes generades, la 

pes dels accionistes i prestadors, especialment 

O"� 'J
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acusada al darrer exercici, i la pèrdua de pes de l es rendes 

al personal que, durant el 1985, sembla que es desaccelera o 

fins i tot canvia de sentit. 

Per acabar. voldríem fer una síntesi breu 

conclusions més importants a les quals hem arribat: 

de les 

a) Més incidència en el compte d 1 explotació de les compres i les

subcontractacions. 

b) Millora del marge gràcies a l 1 increment de l 1 activitat i l'ocupació

i a la reducció de pes de les despeses financeres i de personal. 

c) Millora substancial de la rotació del circulant d'explotació.

d) La rendibilitat millora, malgrat que es manté a nivells baixos, la

qual cosa repercuteix en una remuneració de l'actiu net escassa i en 

un palancament negatiu. 

e) Reforç de l I autofinançament i del finançament per increments de

capital. 

f) El creixement de l'autofinançament es basa sobretot en les

dotacions per insolvències i amortitzacions i no tant en els 

resultats. 

g) Reforç del finançament a llarg termini i reducció del pes relatiu

del finançament a curt termini. 

h) Poca inversió en l'immobilitzat material, que na passa dels nivells

de reposició. 

i) Quotes d'amortització baixes, tat i que tendeixen a créixer.

8 O R {"\ J.L . 
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De moment encara no volem interpretar aquestes conclu

sions, sinó recordar i ressaltar que els resultats globals que 

hem analitzat són molt influïts pels que corresponen a les 

empreses grans. És per això que ens reservem una interpretació 

i una ampliació de les nostres conclusions per quan fem 

l'anàlisi per grandàries i potser també pel de sectors. 
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2.3. Comparació amb l'empresa privada de la resta d'Espanya. 

2.3.1. Estructura de la :nDstra. 

Tot el que hem exposat a l'apartat 2. l. l, "Aspectes de caràcter 

generalº, és extrapolable, exactament, aquí. Les observacions referents a 

la mostra Resta d • Espanya són semblants a les que s'han donat a conèixer 

pel que fa al cas de Catalunya. 

El primer aspecte a destacar és que (vegeu la informació de sota) la 

mostra corresponent a la resta d'Espanya té tambè un biaix cap a les 

empreses més grans. La comparació es s'estableix en base a les dades 

corresponents al Registre Industrial. És de les poques fonts d'informació 

que permet obtenir. respecte al nombre d'establiments, ressenyes 

corresponents a la resta d'Espanya. Com ja hem vist en el cas de Catalunya, 

les diferències entre els resultats procedents de la Cambra de Comerç i del 

Registre Industrial eren mínimes. 

MOSTRA 1984/85 Registre Indust. 

% % 

de l a 50 51. 31 97.7 

de 51 a 100 16.90 l. 31

de 101 a 200 13.54 0.6 

de 201 a 500 11.48 0.18 

500 o més 6.77 0.12 

Elaboració pròpia a partir del Registre Industrial de Catalunya, 
d'Espanya, i de la Central de Balanços. 
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Resta d'Espanya NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS 

MOSTRA ECONOMIA 

1982/83 % 1983/84 % 1983 %

--------------------------------------------------------------------------

l. Agricultura i
silvicultura

2. Pesca

3+4. Energia i aigua 
calenta t Aigua 

5+6+7. Extracció de 
minerals+Siderúrgia+ 
:Materials de construcció, 
vidre i ceràmica 

8. Productes químics

9. Indústria transformadora

9.353 

915 

64.709 

58.844 

35.363 

de metalls 184.760 

10. Indústries alimentàries 53.585 

11. Indústries productores
no alimentàries

12.Construcció

13.Comerç

14.Hostaleria

79.703 

67.097 

64.127 

9.754 

15.Transport i comunicacions 12.249

16.D'altres serveis 14.695 

1. 42 9.731 1.45 1.793.929 18.73 

0.13 866 0.12 

9.87 59.895 8.96 

8.97 62.590 9.36 

5.39 35.585 5.32 

28.2 183.937 27.53 

8.17 52.824 7.9 

12. 16 84.946 12.71 

10.24 55.368 8.28 

9.78 72.157 10.80 

1. 48 14.836 2.22 

1. 86 14.045 2.10 

2.24 21. 198 3. 17 

83.500 0.87 

146. 819 1. 53

291. 960 3. 05

98. 954 1. 03 

611.918 6.39 

329.551 3.44 

713.424 7.45 

803.682 8.39 

1. 442. 483 15. O

497.377 5.19

552.947 5.77

2.212.555 23.1
---------------------------------------------------------------------------

TOTAL ..... . 655. 154 100.0 667.978 100.0 9.579.099 100.0 

Taula 2.3.1.a Elaboració prop1a a partir de la "Renta Nacional" del Banc 
de Bilbao i de la informació subministrada per la Central 
de Balanços. 



--- -- ---------

Resta d'Espanya VALOR AFEGIT BRUT (cost dels factors) VALOR AFE, BRUT/Nom,To,Treb, 

110STRA ECONOMIA MOSTRA ECONOMIA 

1982/83 Z 1983/84 % 1983 1982/83 1983/84 1983 

1, Agricultura i 
s ilvicultura 

2, Pesca 

3+4, En e rgia i aigua 

9,314 0,45 9,894 0,47 1, 190,950 6,98 0,99 l. Ol

2,993 0,14 3,572 0,17 136,620 0,80 3,27 4, 12 

cal enta+ Ai gua 425,651 20,95 411 ,482 19,92 563,639 3,30 6,57 6,87 

5+6+7, Extracció de 
minerals+Side r6rgia+ 
Materials de 
construcció, vidre 
i ce ràmica 196,057 9,63 204,470 9,88 679,014 3,98 3,33 3,26 

8, Productes químics 132,658 6,53 140,223 6,79 264,778 1 ,55 3,75 3,94 

9, Ind6stria 
transformado ra de 
metal ls 438,938 21,6 440,827 21 ,34 1,233,446 7, 17 2.37 2,39 

l O, Indústries 
alimentàries 

11 ,Indústries 
productores n o
alimentàries 

12,Construcn6 

13,Co merç 

14,Hostal eria 

IS.Transpo rt i 
comunicacions 

16.D'altres serveis

159,894 7,87 147,817 7,15 695,887 4,08 2,98 2.79 

192,788 9,49 199,941 9,68 1,i63,791 6,82 2,41 2,35 

166,126 8, 17 140,025 6,78 1, 183,644 6,93 2,47 2,52 

174,185 8,57 194,304 9,40 2,764,875 16,20 2,71 2,69 

18,812 0,92 26,198 l ,26 995,544 5,83 1. 92 1, 76 

42, 104 2,07 49,404 2,39 1 ,353,482 7,93 3,43 3,44 

71 ,756 3,53 96,840 4,68 4,854,527 28,44 4,88 4,56 

TOTAL 2,031 .276 100,0 2,064,992 100,0 17,070,197 100,0 

0,66 

1 ,63 

3,83 

2,32 

2,67 

2.01 

2, 11 

l, 63 

1, 47 

l, 91 

2,00 

2,44 

2, 19 

Taula 2,3, l .b Elaboració pròpia a partir de l a  "Renta Nacional" del Sane de Bilbao i di? la 
informació subministrada per la Central de Balanços, 

) 
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Resti d'Espanya NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS 

NOSTRA 

VALOR AFEGIT BRUT (Coit factors) 

HOSTRA ECONOMIA 

1982/83 % 1983/84 J 

ECONOHIA 

1983 % l 1982/83 % 1983/84 % 1983 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3+4 Energia i aigua 

calenta+ Aigua 64,709 li 59,895 ll 146,819 5 425,651 25 411, 482 25 563,639 10 

5+6+7 Extracció de 

iainerals+ Siderúrgia 

+Materials de

construcció, vidre

i ceràlica 58,844 10 62,590 11 291, 960 9 196,057 11 204,470 12 679,014 12 

8, Productes quiMics 35,363 6 35,585 6 98,954 3 132,658 8 140,223 8 264, 778 4 

9,Indústria 

transforraadora de 

raetalls 184,760 33 193,937 34 611,918 20 438, 938 26 440,827 26 1 ,233446 21 

l O, Indóstr ies 

aliraentàries 53,585 9 52,824 9 329,55! 11 159,894 9 147,817 9 695,887 12 

11, Indóstries 

.productores no 

al iraentàr ies 79,703 i4 84,946 15 713,424 24 192,788 11 199,941 12 l, 163, 791 20 

12,Construcció 67,097 17 55,368 lO 803,682 26 166, 126 10 140,025 9 1, 183,644 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 

Taula 2, 3, 1 , e

544,061 100,0 535, 145 100 2,996,308 100 l, 712, 112 

Elaboració pròpia a patt i r de la "Renta 

sub�inistrada per la Central de Balanços, 

r, 
(J (

,.

; r:_ -:f 
.._.. ........ , '-J  

Nacional� del 

100 1,68.4,785 100 5,784, 199 100 

Banc de Bilbao de la infoniació 



El segon aspecte a destacar és que l a i nf orrnac ió corresponent a l a 

Central de Balanços és més representativa dels sectors industrials i del 

sector de la construcció de la resta d'Espanya que no pas del seu conjunt. 

La conclusió és la mateixa que en el cas de Catalunya i es basa en 

l'anàlisi de les variables nombre de treballadors i valor afegit brut al 

cost dels factors, però ara sector per sector. La font d'informació ha 

estat la "Renta Nacional, 1983" del Banc de Bilbao. La variable nombre 

d'empreses no s'ha tingut en compte, puix que no es disposava d'una 

informació indicada. Aquí cal recordar les fortes limitacions del Registre 

Industrial, que el fan poc recomanable per utilitzar-lo quan hom vol 

detallar els sectors. A la taula 2.3.1.d hi trobareu el nombre d'empreses 

que integren per sectors la mostra de la resta d'Espanya pel que fa a l'any 

1985. 

La taula 2.3.1.a i 2.3.1.b ens dóna, per als tretze grans sectors 

definits en la taula c del punt 2.1.2., "Significació de la mostra", el 

nombre total de treballadors i el valor afegit brut al cost dels factors, 

tant en termes absoluts com relati us per a l I any 1983. Fem, però, unes 

breus observacions per al conjunt de l'economia. Cal fer esment del fort 

pes que té l'agricultura a la resta d'Espanya, prop del 19% del total de 

treballadors i del 1% del valor afegit brut, mol t superior que el cas 

català. En canvi, a Catalunya, la importància dels grans sectors de la 

Indústria transformadora de metalls (9) i de les Indústries productores no 

alimentàries (11) és superior, especialment el segon sector, al conjunt de 

la resta d'Espanya. 

Igual que en el cas de Catalunya, ens trobem que la Central de 

Balanços dóna poca importància a alguns sectors molt significatius de 

l'economia. Aquesta circumstància es posa especialment de manifest en el 
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cas de D'altres serveis (16) i de l'Agricultura i silvicultura (1), i, en 

un grau menor, en el de Transports i comunicacions (15) i en el 

d'Hostaleria. Si excloem aquests sectors, juntament amb el 13, Comerç, com 

ja s'havia fet en el subapartat 2.1.2., en resulta la taula 2.3.1.c. 

El tercer aspecte que cal subratllar és que, fins tot quan ens centrem 

en els sectors industrials i en el de la construcció, les dades de la 

Central de Balanços presenten biaixos. A la taula 2. 3. 1. c observem que a 

l'economia de la resta d'Espanya els grans sectors -Construcció (12), 

Indústries productores no alimentàries <11), Indústria transformadora de 

metalls (9), Indústries alimentaries (10)- són els que tenen una 

importància més gran. Mentre que el pes del 10, com ja hem assenyalat, és 

aproximat al que té a l'economia, no passa pas el mateix amb els tres grans 

sectors que resten. Veiem com la importància que tenen el 11 i el 12 a la 

mostra és molt inferior a la que els hauria de correspondre. En canvi, la 

Central de Balanços dóna mol t més protagonisme al gran sector 9. 

Addicionalment, notem que a l'apartat 3+4, Energia i aigua calenta t aigua, 

li correspon una representació més gran. 

El quart i últim aspecte a ressaltar és que, com passa en el cas de 

Catalunya, però ara en tots els casos, el valor afegit brut per treballador 

de la mostra és superior al de l'economia <vegeu la taula 2.3.1.b). En 

alguns casos, aquest darrer valor arriba gairebé a ser el doble. Això 

podria indicar que les dades subministrades per la Central de Balanços 

tenen un biaix en el sentit que recollirien els estats comptables 

d'empreses millors que la mitjana. 

Finalment, les taules 2.1.3.d 1 2.1.3.e ens permeten comparar, per a 

l'any 1983 i per a cada un dels grans sectors considerats per la Central de 

o 
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Balanços, la mostra de Catalunya amb la de la resta d'Espanya. La 

infor:mació que es presenta, tant en termes absoluts com amb percentatge 

sobre el total, fa referència al nombre d'empreses, nombre total de 

treballadors i valor afegit brut al cost dels factors. El mateix lector 

podrà realitzar les comparacions pertinents, encara que ha de tenir 

especialment present que ambdues han estat extretes de realitats no 

coincidents, tal com ja s'ha deixat clar anteriorment. 



) 
NOMBRE D'E:MPRESES 

CATALUNYA RESTA ESPANYA 

l. Agricultura i silvicultura

2. Pesca

3. Energia i aigua calenta

4. Aigua

5. Extracció de minerals

6. Siderúrgia

7. Materials de construcció,
vidre i ceràmica

8. Productes químics

9. Indústria transformadora
de metalls

10. Indústries alimentàries

11. Indústries productores
no alimentàries

12.Construcció

13. Comerç

14.Hastaleria

15.Transport i comunicacions

16.D'altres serveis

1985 

8 

2 

14 

6 

3 

6 

31 

147 

212 

96 

286 

25 

223 

7 

45 

106 

TOTAL ........ 1217 

TAULA 2.1.3.d Central de Balanços. 

(·. ', C , 
<.._; V v· . 

% 1985 % 

0.65 71 2.05 

0.16 22 0.63 

l. 15 67 l. 94

0.49 7 0.20 

0.24 15 0.43 

0.49 38 l. 10 

2.54 165 4.78 

12.07 184 5.33 

17.41 506 14.67 

7.88 347 10.06 

23.5 536 15.54 

2.05 172 4.98 

18.32 755 21. 89 

0.57 73 2.11 

3.69 183 5.30 

8.7 308 8.93 

100.0 3449 100.0 



NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS 

CATALUNYA 

1985 

1, Agricultura i silvicultura 722 

2, Pesca 30 

3, Energia i aigua calenta 9356 

4, Aigua 1945 

5, Extracció de minerals 37 

6, Siderúrgia !085

7. Materials de construcció,
vidre i ceràmica 5078 

8. Productes químics 32596 

9, Indústria transformadora 
de metalls 45555 

iO,Indústries alimentàries 

l l ,Indústries productores 
no alimentàries 

i2.Construcció 

13,Comerç 

l Uiostal1ma 

27091 

42180 

22200 

14371 

1528 

;s.Transport 1 comun1cac1ons 2254 

i6,D'altres serveis 5212 

TDiAL . , . , . , . , 211240 

TAULA 2,3, 1 .d Central de Balanços, 

0,34 

0,01 

4,42 

0,92 

O,Ol 

0,51 

2, 40 

15, 43 

21, 56 

12,82 

19, 96 

10,50 

6,80 

0,72 

l ,06 

2, 46 

100,0 

RESTA ESPANYA 

1985 

1011 O l, 42 

1590 0,22 

61787 8,68 

753 O, 1 O 

5296 O .74 

26880 3, 77 

23872 3,35 

37119 5,21 

185485 26,07 

53381 7,5 

90470 12,71 

60450 8, 49 

100513 14, 13 

13392 1,88 

!5577 2, 18 

24613 3,46 

711288 100,0 

: í . 
\.) , .... V 

VALOR AFEGIT BRUT 

CATALUNYA 

1985 

2281 0,3 

142 0,01 

89251 11.75 

10609 1,39 

112 0,01 

3608 º· 47 

24184 3, 18 

l 39277 18. 34

136200 17,93 

104026 13,69 

124445 16,38 

45876 6,04 

56385 7,42 

3348 0,44 

6854 0,90 

12792 1 ,68 

759390 100,0 

RESTA ESPANYA 

1985 

11307 0,41 

8598 0,31 

569633 20,69 

2644 0,09 

200412 0,72 

106863 3,88 

92529 3,36 

187111 6,79 

548596 19,92 

181966 6,60 

27 4411 9,96 

172966 6,28 

321433 11,67 

31107 l, l2 

67501 2 ,45 

156221 5,67 

2752928 100,0 

) 



2.3.2. Alí.ALISI COMPARATIVA DE BALANÇOS I COMPTES DE RESULTATS. 

Quan interpretem els resultats de l'anàlisi que farem en 

aquest apartat, cal tenir en compte la possibilitat que 

algunes de les diferències que s'observen es produeixin perquè 

la composició sectorial de la mostra de Catalunya sigui 

diferent de la de la resta de l'estat espanyol. Pensem, però, 

que les conclusions principals són, en general, prou vàlides 

ja que, fonamentalment, treballem amb mostres força grans i 

referides a un període de temps ampli. En tot cas, són, sens 

dubte, un bon punt de partença per a revisions o

interpretacions posteriors. 

Vegem, en primer lloc, quina ha estat l'evolució de 

l'estructura del compte d'explotació de l'empresa privada de 

la resta d'Espanya. 

Quadre 2.3.2. a) Estructura del compte de resultats (resta 

d'Espanya>. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Co�pres netes i Var, exis, M,P, 57,24 57,04 59,54 58,93 59, 15 58,60 
Treballs i Sub, exteriors 13,96 14,34 12,26 12,61 12,68 13, 13 
Valor afegit 28,35 28, 19 27,81 28,05 27,69 27,69 
Despeses de personal 17,90 17,23 16,99 16,36 16,39 16, 12 
Resul. econòmic brut explot, 10,44 10,96 10,82 11,69 11,30 11,58 
A1ortitzacions i Dotacions 4,36 4,48 4, 41 s, 16 5,09 4,75 
Resul, econò1ic net explot, 6,08 6,48 6,41 6,53 6,21 6,82 
Interessos activats i Ing, finan. 2,82 3, 16 3,41 3,87 3,45 2,73 
Despeses financeres 7, 10 7,30 7,44 7,88 7,27 6,47 
Resultat net total 1,07 2,02 2,04 2,21 2,09 2,90 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 



Tal com es pot veure fàcilment, si comparem aquest quadre 

amb el 2.2.2. a) les estructures econòmiques de l'empresa 

privada catalana i de la de la resta de l'Espanya no són pas 

gaire diferents, i tampoc no ho són les tendències generals 

d'evolució. 

Sota el nostre punt de vista, les diferències de caràcter 

general més rellevants que cal destacar són les següents: 

a) A l'empresa catalana, el valor afegit sobre les vendes té un pes

relatiu més gran. No obstant això, en aquesta empresa hi ha hagut, 

durant el període que estem estudiant (82-85), una reducció 

sistel!làtica d'aquesta partida, cosa que no s'observa pas a l'empresa 

espanyola. 

b) La partida de despeses de personal té a l'empresa espanyola menys

pes, mlgrat que en el període que estem estudiant la tendència a 

minvar és més acusada a Catalunya. 

e) Les amortitzacions i les dotacions tenen, per bé que amb processos

d'evolució diferents, una incidència semblant a totes dues mostres. 

d) Els ingressos financers i els interessos activats tenen més pes a

l'empresa catalana (especialment acusat durant el 1982-83), la qual 

cosa pot explicar en els primers períodes un marge o una rendibilitat 

neta superior. 

e) El percentatge que suposen les despeses financeres sobre les

vendes és substancialment inferior a la resta de l'estat espanyol, 

tot i que en el darrer període (1985) cauen d'una manera més acusada 

a Catalunya, amb la qual cosa les diferències es redueixen. 

Vegem amb més detal l  cadascun d'aquests aspectes, que són 

els que ens determinaran l'evolució diferent dels marges. 

Considerem, però, que abans és necessari fer un comentari breu 

) 



) 

) 

sobre l'evolució de l'activitat mesurada mitjançant les 

vendes. el valor afegit, les exportacions i l'ocupació. 

Quadre 2.3.2. b) Evolució de l'activitat <percentatges de 

variacions). <Resta de l'Espanya.) 

1982 83 1983 84 1984 85 

Vendes 16, 13 12,86 11,43 
Exportacions 21,93 25,49 8,48 
Valor afegit 15,62 13,43 10,88 
Ocupació -1, 10 -1,43 -1 ,20

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració prbpia, 

Si comparem aquest quadre amb el 2.2.2. b) veurem que en 

el darrer any el creixement de l• activi tat mesurat per mitjà 

de les exportacions i el valor afegit és més al t a l'empresa 

de la resta de l'Espanya que no pas a la catalana. En canvi, 

l'ocupació disminueix més a l'empresa espanyola que no pas a 

la catalana. Això pot ajudar a explicar la millora de marge i 

de rendibilitat que es produeix durant aquest exercici a la 

mostra espanyola. 

Tal com podem observar al 

refereix:, igual com els altres, 

quadre 

a la 

2.3.2. 

mostra 

c), que es 

d'empreses 

privades de la resta d'Espanya, el cost mitjà de personal (en 

milions de pessetes) és molt més alt en aquesta mostra que no 

pas a la de Catalunya, i aquesta situació fins i tot s'acusa 

durant el darrer període. El valor afegit per treballador 

també és clarament superior a la mostra espanyola, la qual 

cosa compensa, amb escreix, el cost més elevat per persona, 

cosa que explica en bona part l' evolució del marge net que 

aba.ns hem comentat. 
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Quadre 2. 3. 2. e) Costos de personal. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Var iac i6 anual 11,91 8,29 9,03 
Cost Ditjà (milions pessetes) 1,68 1,90 1,89 2,07 2,04 2,26 
Variaci6 13, 15 9,86 10,35 
Valor afegit/Treballador (mili, ptes.) 2,65 3, 10 3,09 3,56 3,45 3,88 
Variaci6 16,91 15,08 12,22 
Cost personal/Valor afegit 63, 16 61, 14 61, 10 58,33 59, 18 58,20 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

La partida de dotacions per a previsions i insolvències 

es manté (aproximadament el 2,3% del circulant d'explotació) a 

un nivell semblant a totes dues mostres. 

També se situen a un nivell anàleg les amortitzacions ja 

que, malgrat que a Catalunya sembla que augmentin, això es 

produeix fonamentalment per la caiguda, el 1985, de la 

inversió en immobilitzat material. El percentatge 

d'amortització (al voltant del 4% de l'immobilitzat) és del 

tot insuficient a ambdues mostres ja que, si fem la mitjana, 

suposa amortitzar en 25 anys. 

A l'empresa catalana, les despeses financeres són 

clarament superiors si les mesurem en percentatge sobre les v 

endes. Tanmateix, si les relacionem amb el volum dels recursos 

d'altri no són gaire diferents en una mostra i en l'altra, 

especialment durant els darrers exercicis. Això vol dir, sens 

dubte, que hi ha més palancament a l'empresa catalana. Les 

implicacions d'això ja les analitzarem més endavant. 

[3 
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Quadre 2.3.2. d) Despeses financeres. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Percentatge ;obre vende; 7, 10 7,30 7,44 7,88 7,27 6,47 
Percentatge sobre recursos d'altri 13, 72 13,73 13,64 14,60 13,58 12, 12 
Pere, sobre recursos d'altri mitjans 14,94 15,38 12,72 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Fins aquí hem vist els aspectes principals que 

diferencien el compte d'explotació d'una mostra i de l• altra; 

a continuació veurem els aspectes més rellevants que es 

desprenen d' una anàlisi comparativa de les estructures del 

Balanç. 

Respecte a l'actiu destaquen, per bé que sense gaire 

entitat, els aspectes següents: 

a) Més pes relatiu de l'immobilitzat material a l'empresa espanyola i

també un pes correlatiu més gran dels fons d'amortització. Aquestes 

tendències s'acusen durant el darrer període a causa de la 

desinversió a l'empresa catalana que ja hem comentat abans. 

b) A totes dues mostres creix l'immobilitzat financer, la qual cosa

es pot interpretar de maneres molt diverses. 

c) Les despeses amortitzables i l'immobilitzat immaterial assoleixen

nivells superiors a Catalunya. 

d) A totes dues mostres el circulant d'explotació va perdent pes,

malgrat que es manté a ni vells semblants tant en una mostra com a 

l'altra. 
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e) S'observa una diferència important en el comportament de la

partida «altres deutors», que con: que a Catalunya creix d'una manera 

espectacular i inexplicable, distorsiona mol t aquesta anàlisi 

comparativa. 

Pensem, però, que més que constatar aquestes diferències 

ens interessa comparar les rotacions de l'actiu. Al quadre 

2.3.2. e) hi ha les rotacions que corresponen a la resta 

d'Espanya i al 2.2.3. b) les de Catalunya. 

Quadre 2.3.2. e) Rotació de l'actiu. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Vendes/Actiu 0,99 0,91 0,90 0,93 0,96 0,99 
Vendes/Actiu mitjà J, 02 0,97 1,02 
Vendes/Circulant 4,08 4,37 4,02 4, 14 4,06 3,87 
Vendes/Circulant 1itjà 4,55 4,32 4, 16 
Vendes/Circ, explot,+Tresoreria 3,03 3, 18 3, 16 3,35 3,32 3,46 
Vendes/Circ, explot,+Tres, mitjana 3,35 3,45 3,57 
Vendes/l1mobilitzat material 1, 01 0,90 0,90 0,94 0,98 1,03 
Vendes/Immobilitzat material mitjà l ,02 0,98 J ,06 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

De la comparació entre totes dues mostres se'n desprèn 

una rotació de l'Actiu més al ta a l'empresa espanyola pel fet 

que hi ha menys pes del circulant fora d'explotació. Per 

contra, la rotació de l'immobilitzat i del circulant 

d'explotació es mantenen a nivells semblants i amb tendències 

anàlogues tant a una mostra com a l'altra. La rotació del 

circulant d'explotació mi l lora d'una manera evident a totes 

dues mostres tal com es pot observar en l'anàlisi dels 

perí odes de maduració <quadre 2. 3. 2 f) per a la resta de 

l'estat espanyol i quadre 2.2.3. e) per a Catalunya). 
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Quadre 2.3.2. f) Períodes de :maduració. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Natèries primeres 55 58 52 48 48 49 

Productes acabats 30 28 30 28 28 25 

Proveïdors 85 83 82 79 81 81 

Clients 93 90 94 89 88 86 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pr�pia, 

Respecte a l'estructura del passiu, podem observar com a 

diferències més importants les següents: 

a) A partir del 1983, a la resta d'Espanya es produeix una

participació més alta del finançament propi fonamentalment perquè hi 

ha hagut un creixement excepcional de la partida d'actualitzacions i 

revaloritzacions. Aquesta partida baixa 1 tant a una mostra com a 

l'altra, quan desapareixen les possibilitats de regularització, però 

a la mostra de la resta de l'estat espanyol sempre es manté un o dos 

punts per sobre de la catalana. 

b) La partida de capital és superior a la resta d'Espanya, per bé que

les diferències tendeixen a reduir-se i, en tot cas, es compensen pel 

pes més alt de les reserves a Catalunya. 

c) A totes dues mostres creix l'exigible no bancari a llarg termini;

les causes possibles d'aquesta tendència ja les hem comentades abans. 

d) L'exigible a curt termini tendeix a disminuir a totes dues

mostres, tot i que a la resta d'Espanya es manté dos punts per sobre 

de Catalunya. 
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e) Correlativament, l'exigible a llarg termini tendeix a augmentar a

totes dues D10stres, tot i que assoleix nivells més alts a Catalunya 

que no pas a la resta de l'estat espanyol. 

Podem observar aquestes tendències d'una manera més precisa si 

comparem les ratios del quadre 2.3.2. g) referides a la resta d'Espanya amb 

les del quadre 2.2.4. b) referides a Catalunya. 

Quadre 2.3.2. g) Ratios de Passiu. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Finançament perManent 84, 15 85,45 83,84 84,50 83,06 83,98 
Autono�ia financera 48,89 51 ,61 51, 10 49,69 48,81 47,44 
Taxa d'endeuta�ent 104,55 93,75 95,70 101,24 104,87 110,80 
Finançament bancari 73, 77 76,62 76,60 73,53 74,06 69,08 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

D'aquesta comparació se'n desprèn que l'empresa catalana 

està mes endeutada a llarg termini, la qual cosa li dóna un 

coeficient de finançament permanent superior. Aquest 

endeutament més gran de l'empresa catalana es manifesta al 

costat d'un coeficient més alt del finançament bancari. 

A continuació, integrem i resumim l'anà l is i que hem fet 

fins aquí de les estructures del Balanç i el Compte 

d'explotació en una comparació de les ratios de rendí bili tat 

que vam veure al quadre 2. 2. 6. referides a l'empresa catalana 

i que al quadre 2. 3. 2. h) les calculem per a la de la resta 

d'Espanya. 
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2.3.2. h) Rendibilitat.

1982 83 1983 84 1984 85 

Resultat net total/Patri, net 2, 16 3,56 3,57 4, 15 4,09 6,03 
Res, net total/Patri, net mitjà 4,07 4,26 6, 16 
Res, net d, impost/Patri, net 0,96 2,62 2,59 2,92 2,78 4,41 
Res, net d, impost/Patri, net 1itjà 2,99 2,99 4 ,51 
Res, eco, net explot,/Actiu net 7,00 6,97 6,81 7, 18 7, 12 7,98 
Res, eco, net explot,/Actiu net 1itjà 7,77 7,46 8,27 
Res, eco, brut explot,/A, exp. 1itjà 10,83 l l ,03 11, 14 
Res, eco, brut explot,/Actiu net 10,31 9,97 9,70 10,90 10,81 11,40 
Res, eco, brut explot,/Actiu net mitjà 11, 12 ll ,32 11,82 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

De la comparació d'aquests dos quadres se'n desprèn: 

a) El resultat brut d'explotació sobre l'actiu d'explotació es manté

a ni vells semblants a totes dues mostres, tot i que potser és una 

mica superior a Catalunya. 

b) El resultat brut de l'explotació sobre l'actiu net és superior a

la resta d'Espanya, a causa, fonamentalment, d'una rotació més alta 

gràcies a la poca incidència de les partides del circulant fora 

d'explotació. 

e) La rendibilitat sobre l'actiu net millora durant el darrer

exercici d'una manera substancial a la resta d'Espanya, a causa d'una 

rotació més elevada i, especialment, per la millora del marge que hem 

comentat al començament d'aquest apartat. 

d) La rendibilitat sobre el Patrimoni net és durant el 1983 i el 1984

superior a Catalunya perquè hi ha menys pes del finançament propi i 

més volum dels interessos activats. El 1985 canvia de signe per les 

raons que hem apuntat abans. 
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Resumint, malgrat la seva tendència, els indicadors de 

rendibilitat encara no aconsegueixen, a cap de les dues 

mostres, nivells que es puguin considerar satisfactoris, tal 

com ja comentàvem amb més detall al capítol anterior respecte 

a l'empresa catalana. 

En aquesta anàlisi és obligat referir-nos al fons de 

maniobra i al seu procés de generació. Al quadre 2.3.2. i) hi 

ha les ratios de fons de maniobra calculades en base a les 

dades de la mostra de la resta de l'estat espanyol, les quals 

es poden comparar amb les del quadre 2.2.5. a). 

Quadre 2.3.2. i) Fons de :maniobra. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Variació anual -5,20 23,04 53,37 
Fons maniobra/Actiu net 8,36 6,29 6, 15 7,00 6,62 9,44 
Fons maniobra/Circulant net 34,54 30, 18 27,57 31, l l 28, l 1 37,08 
!�mobilitzat net/Finan, permanent 90,06 92,64 92,66 91, 72 92,02 88,76 
Fons maniobra/Vendes (en dies) 31 25 25 27 25 35 
Fons maniobra/Valor afegit (dies) 109 89 90 98 91 126 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

El fons de maniobra és, en termes relatius, clarament 

superior a l'empresa catalana, la qual cosa es pot interpretar 

en el senti t que aquesta empresa té una estructura financera 

més bona i també en el senti t que té més rigideses i, en la 

part en què el fons de maniobra està basat en recursos d'altri 

a llarg termini, més cost financer. Tanmateix, en principi, 

pensem que aquest fet s'ha d'interpretar positivament per a 

l'empresa catalana. 
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Per tal de veure com ha evolucionat l'Estat d'origen i 

Aplicació de fons, relacionarem cada partida amb l'homòloga 

del Balanç, tal com vam fer en el cas de la mostra catalana al 

quadre 2.2.5. 

Quadre 2.3.2 j) Estat d'origen i aplicació de fons <en i sobre 

l'homòloga del Balanç>. 

1982 83 1983 84 1984 85 
Origen: 
Autof. brut/Patri, net mitjà 13, 10 14 ,08 16, 47 
Finançament permanent: 6,69 6,35 8,23 
-F, propi/Patr, net mitjà 1,84 2,44 4, 14 
-F, d'altri/R,A, mitjans a llarg ter, 13, 79 12, 16 13, 79 
Passiu a curt termini i liquiditat 12,34 1,39 0,01 

Aplicacions: 
Immobilitzat total 9,20 8,07 7,91 
Imiobilitzat 1aterial 6, 72 4,64 4 ,51 
Circulant d'explotació 12, 15 6,68 7,50 
Circulant fora d'explotació -13,33 -41, 03 -110,90

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

De la comparació de tots dos informes deduïm que: 

a) A totes dues n10stres s'han intensificat en els darrers perí odes

tant les aportacions de capi tal com l'autofinançament, per bé que 

més intensament a l'empresa catalana que no pas a la de la resta de 

l'estat espanyol, probablement per a corregir les diverses situacions 

de partida a la qual ens hem referit abans. 

b) En els darrers períodes s'observen ritmes d'inversió més alts a

l'empresa espanyola que no pas a la catalana. 
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Malgrat això, a l'empresa privada de la resta de l'estat 

espanyol, igual que a la catalana, la inversió en immobilitzat 

es manté a uns nivells molt poc superiors a l'amortització, 

cosa que, si tenim en compte el ni vel l baix d'aquesta amor

tització, suposa realment uns ritmes d 1 inversió escassos.

D 1 altra banda, a totes dues mostres, la cobertura de les 

necessitats financeres per autofinançament es mou al vol tant 

del 40%, la qual cosa es pot considerar satisfactòria. 

Quadre 2.3.2. h) Ratios d'autofinançament. 

1982 83 1983 84 1984 85 

Aaortitzaci6/Var, Ianob, material 57,85 96,06 98,60 
Autofinan, net/Var, innob, material 68,84 108, 19 127, 17 
A,N,+Var, capital/Var, iaaob, total 55,56 70,87 88,67 

A,N,+Var, fin, pern,/Var, iamob, total 103, 13 117, 79 146 ,29 
Cobertura autofinançament 37,64 40,07 37,35 

A,N, = Autofinança1ent net 
Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaborací6 pròpia, 

Vegem finalment quina ha estat l'evolució de les rendes 

generades a la mostra de la resta d'Espanya: 

Quadre 2.3.2. i) Repartiment de rendes generades. 

1982 83 1983 84 

Al personal 56,86 54, 12 53,67 50,84 
A l 'estat 3,32 3,03 2,99 3,30 
Als prestadors 24,01 24, 10 24 ,69 25, 14 
Als accionistes 5, 11 4,46 4,68 4,73 

A l 'autofinançament 10, 71 14,30 13,96 15,98 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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1984 85 

51,63 51 ,84 
3,64 4,37 

24,02 21,35 
4,91 5,03 

15,80 17, 41 
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De la comparació d'aquest quadre amb el que correspon a 

l'emp resa catalana se'n desprèn: 

a) Més pes a Catalunya de la participació de les rendes que van al

personal. 

b) Un pes relatiu més petit dels impostos a Catalunya.

c) Més participació a la resta de l'estat espanyol de la retribució

dels accionistes. 

d) En els darrers exercicis s'intensifica més l'autofinançament a

Catalunya que no pas a la resta de l'Espanya. 

Com a si ntesi de la nostra anàlisi podem afirmar que no 

s'observen diferències gaire grans entre les estructures 

econòmica-financeres de l'emp resa catalana i espanyola. Així, 

doncs, la majoria de les conclu sions de l'apartat anterior 

també es poden aplicar a l'empresa espanyola. Els únics 

aspectes d iferencials que cal destacar creiem que són de 

caràcter conjuntural. Optem, però, per remarcar els següents: 

a) Més valor afegit a l'empresa catalana i en conseqüència un pes més

gran de les despeses de personal en el compte d'explotació. 

b) U11 ritme d'inversió en immobilitzat més alt a l'empresa espanyola.

e) Intensificació del ritme d'autofinançament a totes dues mostres,

però més marcada a l'empresa catalana. 

d) Menys entitat dels costos financers a l'empresa espanyola, pel fet

que està menys endeutada que no pas la catalana. 

e) Mès rotació de l'actiu de l'empresa espanyola respecte a la

catalana, a causa, fonamentalment, del circulant fora d'explotació , 

o r·: r.,/ 
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La conclusió general que no existeixen diferències gaire 

grans entre una mostra i l'altra probablement canviarà si fem 

aquesta mateixa anàlisi comparativa segons les dimensions 

empresarials (respecte a això vegeu l'apartat 4.3.2). 

Globalment, els resultats de totes dues mostres estan molt 

dominats per les empreses grans i això probablement ens 

impedeix veure les diferències d'estructura i eficàcia que es 

donen a les empreses petites í mitjanes. L'anàlisi per sectors 

també ens ajudarà a matisar aquestes primeres conclusions. 
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3,ANALISI SEGONS LA DIMENSI6 DE LES EMPRESES, 

3.1. ESTRUCTURA DE LES JIDSTRRS.

A l'anàlisi per grandàries que farem en aquest apartat 

distingirem els grups següents: 

a) empreses de menys de 19 treballadors, que anomenarem «molt

petites». 

b) empreses de 20 a 99 treballadors, que anomenarem «petites».

e) empreses de 100 a 499 treballadors: «mitjanes».

d) empreses de 500 treballadors o més: «grans».

L'anàlisi de l'estructura i la representativitat de la 

mostra exigiria comparar mitjançant diversos indicadors la 

distribució sectorial per a cada mida que hi ha a la mostra i 

a l'economia catalana. A causa de la dificultat que tenim per 

obtenir informació fiable i completa que ens permeti efectuar 

aquesta comparació, el que farem serà veure les diferències 

que hi ha entre l'estructura de la mostra global i la que 

correspon a cada dimensió. Amb tot això destacarem les 

característiques més rellevants de cada submostra. Com a base 

de comparació 

tracta de la 

farem servir les dades de l'any 1985, ja que es 

empreses molt 

mostra més 

petites, 

gran que tenim 

hi ha força 

composició d'un any a un altre. 

i, excepte 

estabilitat 

a 

en 

les 

la 

Vegem, en primer lloc, els paràmetres generals de cada 

submostra en relació a tot el conjunt. 
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Quadre 3.1. a) Estructura general de la m::1stra. 

NoBbre d'empreses 
Treballadors per empresa 
Valor afegit per e�presa (1ilions) 
Vendes per e1presa (milions) 

Total 
Cata.lunya 

1217 
174 
624 

2162 

Henys 19 

312 
8 

37 
277 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia. 

20-99

511
49

169
797

100-499

341
221
724

2465

tés 500 

75 
1414 
5510 

17458 

Al quadre 3. l. b) presentem l'estructura de les mostres 

per sectors. Respecte al total de Catalunya oferim de cada 

sector la informació següent referida a la mostra: nombre de 

treballadors per empresa, percentatge que els treballadors de 

cada sector representen sobre el total i percentatge de vendes 

de cada sector. A les submostres per grandàries, presentem el 

percentatge que cada sector representa sobre el total 

d'empreses de la submostra i el percentatge de vendes. De fet, 

i com que per a cada dimensió la mida mitjana és molt estable, 

es pot comparar directament la columna del percentatge de 

treballadors per a Catalunya amb el d'empreses de cada 

submostra. 



Quadre 3.1. b) Estructura sectorial de les mostres. 

T. Catalunya menys 19 20-99 100-499 més 500 

T ,/E1, s T. s Ven, S E1, % Ven, S Ell, S Ven, l E11, � Ven, % Em, S Ven 

AGRARI 90 0,34 l ,OS 1,33 0,48 0,40 0,40 0,59 3, 11 0,00 0,00 

PESCA 15 0,01 0,01 0,33 0,00 0,20 o, 12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENERGIA,AIGUA CALENTA 668 4,43 7,98 0,67 0,03 0,59 0,50 l, 78 2,77 4,00 14,04 

AIGUA 324 0,92 0,58 0,00 0,00 0,59 0,54 0,59 O, 19 1,33 0,88 

EXTRACCIONS NINERALS 12 0,02 0,00 1,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SIOERONETAL,LóRGICA 181 0,51 0,43 0,33 O, 15 0,20 0,09 0,89 0,75 1,33 0,34 

NAT, CONST, VIDRE 164 2,40 2, 18 1,67 1,20 2,97 l, 51" 2,97 3,52 1,33 1,60 

PRODUCTES QUfNICS 222 15,43 18,27 6,67 5,62 11,88 16,57 15,43 15,65 20,00 21,20 

Quí1ica bàsica índ, 245 8,59 10,82 1,67 2, 12 7,52 10, 41 6,53 8,41 12,00 12,99 

Ind, farmacèutica 161 3,51 2,74 2,67 2,08 2,77 4 ,45 6,53 5,30 2,67 ·º ,65 

IND, TRANSF. NETALL 215 21,57 15, 18 5,33 1,93 20,99 9,46 21,36 15,65 24,00 17, 45 

IND, ALINENTARIES 282 12,82 16,59 8,33 6, IS 6,34 7,75 8,31 15, 12 14,67 20,85 

IND, NAN, No ALINENT, 147 19,97 14,09 9,33 4,95 26, 73 16, l 5 33,83 26,35 12,00 6,29 

Indóstries tèxtils 186 9,36 5,59 2,00 1, 72 7,92 4,86 16,32 9,65 6,67 3,49 

Arts gràfiques i edició 116 2,25 2,08 2,00 0,93 4,55 2,51 2,97 3,31 2,67 1,25 

CautxQ i plàstic 177 3,02 2, 12 2,00 0,84 3, 17 2,37 3,58 3,04 2,67 1, 55 

CONSTRUCCI6 888 10,51 5,02 2,33 0,20 1,78 0,93 0,59 0,81 9,33 9,22 

COMERÇ 64 6,80 15,30 32,00 67,64 19,60 36,31 6,53 12,21 8,00 7,63 
Comerç a l'engr�s 59 5,40 13, 70 29,00 66,21 16,83 32,79 5,34 10,43 5,33 6,71 
Comerç al detall 135 l ,28 l, 47 1,33 0,76 1,98 2,79 l, 19 1, 77 2,67 0,91 

HOSTALERIA 218 0,72 0,24 0,00 0,00 0,79 0,23 0,59 0,28 1,33 0,24 
TRANSPORTS i CONU, 50 l ,07 1,08 6,33 3,62 3,76 2,08 2,08 2,06 0,00 0,00 

ALTRES SERVEIS 49 2,47 1,90 24,33 7,72 3, 17 7,28 4, 45 l ,46 2,67 O, 19 

T,= TREBALLADORS 
E11, = EMPRESES 
Ven,= VENDES 
Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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Al quadre 3.1. e) indiquem els sectors que es troben molt 

<+ +) representats, una mica (+), poc (-) o molt poc <- -) 

representats a cada submostra respecte al pes que tenen a la 

mostra global. Així, doncs, el segment de 19 treballadors és 

molt dominat per les empreses de serveis, mentre que les 

elèctriques, les químiques, la construcció, etc., dominen a la 

submostra de grans empreses. Quan a les pàgines següents 

analitzem els resultats de cada mida cal tenir molt en compte 

les estructures diferencials de cada submostra que es 

desprenen del quadre 3.1. c). Tanmateix, no podrem pas 

completar el nostre estudi fins que fem l'anàlisi per sectors. 

I no solament això, de fet, seria necessari estudiar els 

resultats per sectors i grandàries per tal de poder adquirir 

una visió completa del tema. Pensem, però, que no serà pas 

possible a causa de la escassa dimensió que tindrien les 

mostres respectives si les desglossessim. 

Quadre 3.1. c) Característiques sectorials de les mostres. 

MENYS 19 20-99 100-499 iaés de 500 

COMERÇ COMERÇ MANUF, NO ALIM. ENERGIA 
+ t ALTRES SERVEIS ALTRES SERVEIS CONSTRUCC!6 

MANUF, NO ALIM. 

TRANS, i COM TRANS, i COM, MAT, CONSTR. PROD, QU1MICS 
+ TRANS. i COM TRANSF. METALL 

ALTRES SERVEIS ALIMENTARIES 

PROO, QUfMICS ENERGIA ALTRES SERVEIS 
PROO. QUfMICS 

COMERÇ 
ALIMENTARIES 

ENERGIA ENERGIA CONSTRUCCió COMERÇ 
PROO, QUfMlCS TRANSF. METALL MNUF, NO AUM, 
TRANSF, METALL ALIMENTARIES 
�LI MEN TAR !ES CONSTRUCCI6 

MANUF , NO ALI M, 
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3,2, ANALISI DE TENDÈNCIES 

3.2.1. EIPRRSES PRIVADES CATALAIES DE XBIYS DR 20 TRRBALLAOORS. 

La mostra de les empreses d'aquesta mida s'ha doblat 

durant el període que estem estudiant (1982-85). Tanmateix, 

s'ha mantingut en una mida mitjana al vol tant de 9 

treballadors. Els canvis de mostra que hi ha hagut, tant pel 

seu creixement com per la composició, fan que els resultats 

siguin mol t poc estables i especialment estranys durant el 

1983-84. Però, com que les mostres de cada bienni són 

pràcticament fixes, les conclusions que en deduirem sobre les 

tendències principals d'evolució són fiables. Ja diria que 

fins i tot més fiables que no pas les que es poden obtenir 

treballant amb una mostra fixa o amb empreses comunes, ja que 

amb aquest enfocament es reduiria considerablement el nombre 

d'empreses que componen la mostra 

representativitat. 

.. per tant, la seva 

En aquest apartat farem una anàlisi de tendències seguint 

el mateix esquema metodològic que hem fet servir fins ara. No 

obstant això, per tal de fer més àgil l'exposició, els quadres 

que hem elaborat a partir de les dades de la Central de 

Balanços els posem en un annex al final de l'apartat. 

Si analitzem l'estructura del compte de resultats, 

destaca en primer lloc el percentatge baix <encara que lògic 

en aquest tipus d'empresa) que suposa el valor afegit net 

sobre les vendes, el qual, respecte a la mostra global, és 

pràcticament la meitat. En aquesta partida, les fluctuacions 

cap a totes dues direccions, a causa de la variabilitat de les 

mostres, no permeten treure cap conclusió sobre la seva 

tendència general. 

Per contra, la partida de despeses de personal, que 

correlativament també es manté en percentatges sobre les 
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vendes inferiors a la mitjana, té una tendència clara a la 

disminució, fins i tot més acusada que no .pas al conjunt de 

Catalunya. En aquest context també hem d'esmentar que el cost 

mitjà per persona és inferior a la mitjana tal com ja es podia 

suposar. Allò que és més sorprenent és que el valor afegit per 

treballador sigui clarament superior al conjunt. Aquesta 

sorpresa prové del fet que les empreses d'aquesta mida, com ja 

veurem més endavant, no estan dotades de mitjans de producció 

excepcionals. En resum, 

a:fegi t són més baixos 

els costos de personal sobre el valor 

que no pas la mitjana i tendeixen a 

disminuir. Aquestes característiques responen clarament a una 

situació de mercat favorable amb creixements importants de 

l'activitat. En canvi, l'ocupació cau molt més en aquesta 

mostra que no pas al conjunt. La intervenció d'aquests 

elements dóna com a resultat una tendència creixent del 

benefici brut d'explotació. 

La 

manté a 

conjunt 

taxa d •amortització sobre 

uns nivells insuficients, 

<al voltant del 4%). El 

l' i:rnmobi l i tzat material es 

tot i que són semblants al 

volum escàs d'inversió en 

immobilitzat material que es produeix en aquest tipus 

d'empreses fa que el percentatge que aquesta partida 

representa sobre les vendes sigui excepcionalment baix. 

Quant a les dotacions de previsions, provisions i 

insolvències tenen, en general, nivells semblants a la 

mitjana. Tanmateix, el 1985 es produeix en aquesta partida un 

creixement espectacular (passa del 0,42% al 2,84% de les 

vendes) que només es pot explicar en funció d'una política de 

sanejament dels comptes, possibilitada en aquest exercici per 

una situació econòmica bona. 

La taxa de costos financers sobre els recursos d'altri és 

d'un nivell semblant a la mitjana. La tendència a disminuir, 

però, no és tan clara aquí. 
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L'últim aspecte que cal destacar en aquesta anàlisi 

ràpida del compte d'explotació és la partida d'interessos 

activats i altres revaloritzacions que assoleix nivells 

similars al conjunt, contràriament a allò que calia esperar si 

tenim en compte la seva dimensió. Una explicació possible és 

que la seva quantia provingui de vendes d'elements de l'actiu 

que comptablement fossin subvalorats. D'alguna manera això 

posa en qüestió la fiabilitat de la quantia del resultat net. 

Respecte a l'estructura del balanç, també observem unes 

peculiaritats molt clares, d'entre les quals destaquem: 

a) Un pes relatiu mol t més peti t de l'immobilitzat material i, per

tant, del fons d'amortització, cosa ben lògica en aquest tipus 

d'empreses. 

b) Tot i que amb una certa tendència a la disminució, l'immobilitzat

financer té una gran entitat (35% de l 1 actiu net), la qual cosa només 

es pot explicar si tenim en compte el caràcter dels sectors en els 

quals es concentra la mostra. L'immobilitzat immaterial, en canvi, té 

molt poca entitat. 

e) A causa dels processos de producció de cicle curt i de poc valor

afegit que es donen en aquest tipus d'empreses, el circulant de 

l'explotació té un pes relatiu més al t que no pas al conjunt de 

Catalunya. Sota el nostre punt de vista, la diferència encara és molt 

petita però pensem que tendirà a augmentar. 

d) Especialment durant el 1985, la partida d' «al tres deutors aliens a

l'explotació>> tendeix a créixer d'una manera, per nosaltres, 

inexplicable. També ens sorprèn el pes elevat que té la tresoreria i, 

finalment, el fet que els ajustaments per periodificació, durant el 

darrer exercici, tinguin tanta entitat Tot això fa que se'ns 

plantegim dubtes sobre el grau de sanejament del resultat que hi ha 

en els comptes. 
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Quant a la rotació de l'actiu total, és més gran en 

aquesta mostra que no pas a tot el conjunt. Pensem, però, que 

la diferència encara és mol t peti ta, sobretot si tenim en 

compte · les característiques del tipus d'empresa que estem 

analitzant aquí. Aquesta diferència que, sota el nostre punt 

de vista, és escassa, es produeix per l'inexplicable pes de 

l'immobilitzat financer, els deutors fora de l'explotació i la 

tresoreria. La rotació del circulant d'explotació és semblant 

a totes dues mostres i tendeix a millorar, tal com es desprèn 

d'una anàlisi dels períodes de maduració. Finalment, i com és 

lògic, la rotació de l'immobilitzat material és molt més 

superior en aquesta mostra d • empreses peti tes que no pas al 

conjunt. 

Al passiu s'observa mol t clarament un pes relatiu del 

finançament propi més gran, basat especialment en les partides 

de capital i reserves (les revaloritzacions i les 

actualitzacions són en termes relatius més petites que al 

conjunt). També hi ha una participació més alta de l'exigible 

a curt termini, per bé que tant a curt termini com a llarg 

termini el percentatge de finançament bancari aquí té menys 

pes, la qual cosa és força estranya si pensem en les 

dificultats que aquests tipus d'empreses acostumen a tenir per 

anar a fonts alternatives. 

Ara, intentarem sintetitzar la nostra anàlisi i veurem 

quina ha estat l'evolució de les rati os de rendibilitat. La. 

rendibilitat bruta d'explotació és clarament més gran a 

l'empresa molt petita que no pas al conjunt, i la seva 

tendència en els darrers períodes és millorar. Aquest és, 

juntament amb l'autofinançament, que analitzarem més endavant, 

l'aspecte positiu més rellevant que cal destacar. 

La rendibilitat neta decau el 1985 fonamentalment per 

raons tant de conjuntura com per l'increment espectacular de 

les dotacions per a provisions que, sens dubte, distorsionen 
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els resultats. Si 

rendibilitat sobre 

molt petita. 

fem una abstracció d'aquest :fenomen, la 

el net és clarament superior a l'empresa 

Congruentment amb tot allò que hem exposat fins aquí, el 

fons de maniobra de la peti ta empresa és més gran, en termes 

relatius, que no pas el del conjunt d'empreses catalanes. A 

més a més, durant el període que estem estudiant creix molt 

intensament de la mà d'un procés d'autofinançament generat per 

la mateixa explotació i de creixements importants en les 

aportacions de capital. A diferència del conjunt, aquí el 

creixement de l'autofinançament es basa més en els resultats 

en les amortitzacions i dotacions. Com a 

de tot això, la cobertura de les necessitats 

que no pas 

conseqüència 

financeres per l'autofinançament creix d'una manera molt clara 

i aconsegueix un nivell molt superior a la mitjana <51% vs. 

44%). 

També volem esmentar el fet que aquí es produeix un 

creixement més alt de la inversió en immobilizat material. 

Vegem, finalment, l'evolució en el repartiment de les 

rendes generades. En aquest aspecte destaquem: 

a) Un pes relatiu de les rendes al personal molt més petit que no pas

al conjunt i una tendència decreixent acusada.

b) Tendència creixent de les rendes a l'estat.

e) Tendència decreixent de les rendes als prestadors, tot i que es

mantenen a un nivell semblant a les del conjunt.

d) Les rendes distribuïdes als accionistes tenen en aquesta mostra un

pes molt més gran que no pas al conjunt pel fet que, d'una banda, hi

ha un pes més gran del finançament propí i, de l 1 altra, un

repartiment superior dels dividends (3, 44% vs, 2, 56%).
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e) Les rendes destinades a l'autofinançament creixen d'una manera

important i es mantenen a uns nivells clarament superiors al conjunt. 

No volem pas acabar aquest apartat sense recordar allò 

que deiem al començament sobre la poca representativitat 

d'aquesta mostra a causa de la seva dimensió escassa i que, 

com ja hem vist, està mol t dominada per empreses del sector 

serveis. Per aquesta raó cal interpretar amb mol ta cura les 

conclusions de l'anàlisi que acabem de fer, perquè no sabem si 

són estrictament vàlides per al conjunt d'empreses catalanes 

«mol t peti tes» <menys de 20 treballadors). Aquí la mostra de 

la Central de Balanços del Banc d'Espanya és clarament 

insuficient i esbiaixada. Els nostres resultats, per tant, 

poden ser atribuïts en aquest cas més a la mostra que no pas a 

la població sobre la qual no podem pas dir gran cosa amb 

seguretat. 
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ANNEX: QUADRES ESTAD1STICS DE L'APARTAT 3.2.1. 

a) Estructura del compte de resultats.

1982 83 1983 

Coqpres netes i Var, Exis, ",P. 76,72 77, 76 71,49 
Treballs i Subtinis, exteriors 8,37 8,56 10,77 
Valor afegit 14 ,74 13,47 16,28 
Despeses de personal 7,90 7, 12 8,07 
Resultat econòmic brut d'explotació 6,83 6,35 8,21 
A1ortitzacions i Dotacions 1,99 1,87 4,64 
Resultat econòmic net d'explotació 4,94 4,49 3,57 
Interessos activats i ingressos fin, 3,79 3,53 1,57 
Despeses financeres 5,32 4,60 6,39 
Resultat net total 3,52 3,76 -1,09

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

b) Variació de vendes i Valor afegit.

Vendes 
Exportacions 
Valor afegit 

1982 83 

22,27 
61, 31 
9,33 

1983 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

e) Variació de l'ocupació i la inversió.

Ocupació 
Actiu net 

1982 83 

-10,76
24,38

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

D tJ' �; ·:o 
. (.; .., 

1983 

84 

64,76 
9,84 

22,26 
6,51 
15,75 

3,76 
11, 99 
3,86 
7,80 
9,25 

84 

10,98 
27,59 
69,90 

84 

-4,47
17,03

1984 

77,79 
8,66 

13,26 
7, 10 
6, 16 
1,84 
4 ,32 
2, 13 
4,47 
3,89 

1984 

1984 

85 

77,66 
8,75 

13,26 
6, 11 
7, 16 
4,58 
2,57 
2,25 
4,25 
1, 71 

85 

11, 61 
0,62 

11,96 

85 



d) Costos de personal.

1982 83 1983 

Cost mitj� <•ilions de pessetes) l ,52 1,84 1,72 
Variaci6 20,70 
Cost personal/Valor afegit 53,63 52,84 49,58 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

e) ADDrtitzacions i Dotacions.

1982 83 1983 
PROVISIONS I lNSOLVtNClES: 
Percentatge sobre circulant d'explot, 1,52 1,72 2,60 
ANORTITZACIONS: 
Percentatge sobre i1nobilitzat brut 4,79 4,43 2,57 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

f) Despeses financeres.

1982 83 1983 

Percentatge sobre recursos d'altri 15,88 11, 78 
13, 72 

10,66 
Percentatge sobre recursos 1itjans d'altri 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 084 

84 

1,80 
4,97 

29,26 

84 

1,83 

2,57 

84 

12, 72 
14,23 

1984 

1,87 

53,52 

1984 

1, 91 

4,33 

1984 

11,20 

85 

2,00 
6,98 

46, 04 

85 

14, 85 

4,31 

85 

13, 10 
12,48 

) 



g) Estructura de l'actiu.

1982 83 1983 

I ruoob i l itza t net 64, 12 58,32 81,08 
-Irt1obilitzat 11aterial 36,55 32,40 77,89 
-Imaobilitzat financer 38,67 33,84 19,73 
-lm10, i11aterial i Despeses d'a1ortit. 0,91 0,90 0,84 
·Artortitzacions -12,01 -8, 81 -17,37
Circulant d'explotació 32,52 37,48 15,85
-Existències 25,60 32, 19 10,43
-Clients 31, 93 31,03 16,08
-Proveïdors -25,00 -25,75 -10,66
Circulant fora d'explotació -4,30 -2,80 -2, 15
-Altres deutors 6,03 5,34 3,61
-Altres creditors -8,44 -8,06 -6,68
-Ajusta1ents periodificació -1, 90 -0,08 0,93
Tresoreria 7,66 7,00 5,22

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

h) Rotació de l'actiu.

1982 83 1983 

Vendes/Actiu 1,22 1, 19 0,56 
Vendes/Actiu 1itjà 1,30 
Vendes/Circulant 3,41 2,82 2,96 
Vendes/Circulant eitjà 3,34 
Vendes/Circ, Explot. + Tresoreria 3,05 2,64 2,66 
Vendes/Circ, Explot, + Tresor, 1itjans 3,06 
Vendes/I1mobilitzat naterial 3,35 3,63 0,72 
Vendes/l1;obilitzat 1aterial Ditjà 3,81 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

i) Estructura del Passiu.

Patri11oni net 
Exigible a llarg ter1ini 
Exigible a curt ter!ini 

1982 

59,01 
25, 13 
15,86 

83 

54,0S 
23,52 
22,43 

1983 

66,38 
22,76 
10,86 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 085 

84 

75,99 
72,55 
19, 15 
0,88 

-16,58
13,47
9,24

13,86
-9,64
4,08

10,97
-7,04
0, 15
6,46

84 

0,60 
0,64 
2,48 
2,96 
2,99 
3,14 
0,82 
0,86 

84 

63,Sl 
24,39 
12, 10 

1984 

66,69 
33,56 
39,60 
1,55 

-8,03
25,49
17,64
26,57

-18,72
-0,85
9,79

-11,58
0,93
8,68

1984 

l, 14 

3,43 

3,35 

3,41 

1984 

54,30 
24,60 
21, 10 

85 

61,74 
36,64 
33,30 
1, 15 

-9,35
24,85
18,49
23,96

-19,60
4, 12

14,37
-13,01

2,76
9,29

85 

1,30 
1,29 
3,40 
3,61 
3,91 
3,78 
3,55 
3,68 

85 

57,84 
22,83 
19,33 



j) Ratios de Passiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Finança1ent per•anent 84, 14 77,57 89, 14 87,90 78,90 80,67 
FinançaQent bancari 78,60 77,33 61,89 47,71 57,06 56, 10 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

k) Evolució del fons de maniobra.

1982 83 1983 84 1984 85 

Variació anual 19,60 72,97 52,79 
Fons maniobra/Actiu net 20,02 19,25 8,06 11, 91 12,21 18,93 
Fons maniobra/Circulant net 55,79 46, 18 42,59 49,61 36,65 49,47 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

l) Estat d•origen i aplicació de fons, (t sobre l'homòloga del
balanç). 

1982 83 
Origen: 
Autof. brut/Patrimoni net mitjà 13, 27 
Finança1ent perManent: 6,41 
-F. propi/Patri1oni net �itJà 2,63 
-F, d'altri/R.A, mitjans a llarg termini l5, l9 

Passiu a curt termini i liquiditat 50,20 
Aplicacions:
!Bmobilitzat total 7,28 
Immobilitzat material 7, 11 
Circulant explotació 37,23 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia. 

n 
l) n ¡� ,-:

-· � '.; 

1983 84 1984 85 

12,77 15,27 
9,04 3, 18 
4,52 8,40 

21,45 -9, 14
7,63 -12,58

9,62 -0,34
6,70 9,05
1, 11 8,61

) 



m> AutofinançBJ1Ent brut.

1982 83 1983 

Sobre vendes 5,52 5,73 3,62 
Sobre actiu net 1itjà 7,47 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració prbpia, 

n) Impost de beneficis i dividends.

!982 83 1983 

Sobre vendes 2,84 2,59 2,24 
Sobre actiu net mitjà 3,38 
Oividends/Patritoni net 4,30 3,99 l ,31 
Dividends/Patrimoni net 1itjà 4,25 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

o) Autofinançament net.

1982 83 

Sobre vendes 2,68 
Sobre actiu net 1itjà 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

() .·� (' 17 
(; u o.' 

1983 

l ,38 

84 

12,90 
8,28 

84 

2,73 
l, 75 
l, 98 
2,09 

84 

10, l 7 
6,53 

1984 

5.70 

1984 

2,89 

4,60 

1984 

2,80 

85 

6,63 
8,56 

85 

2,23 
2,88 
3,36 
3,44 

85 

4,40 
5,68 



p> Ratios de síntesi.

A1ortitzaci6/Var. l11ob, material 
Cobertura d'autofinança1ent 

1982 83 

70,86 
32,37 

1983 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

q> Rendibilitat.

1982 83 1983 

Resultat net total/Patri, net 7,31 8, 19 -0,92
Resultat net total/Patri, net 1itià 8,72 
Res, eco, net explotació/Actiu net 10,50 9,35 2,56
Res. eco, net explotació/Actiu net 1itjà 10,37 
Res, eco, brut explot,/Actiu explot, mitjà 12

1 
lS 

Res, eco, brut explot,/Actiu net 8,36 7,48 4,60 
Res, eco, brut explot./Actiu net mitjà 8,29 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

r) Reparti:ment de rendes generades.

1982 83 1983 

Al per;onal 41, 77 40
1 
17 41, 16 

A l 'estat 5,01 5,43 10,97 
Als prestadors 28, J l 26,36 32,95 
Als accionistes 10,97 10,35 7,91 
A l'autofinançatent 14, 14 17,69 7,01 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 

º O .. () 
u (; •.)

84 

42,67 
,o,oe 

84 

8,67 
9, 16 
7,79 
8,40 

13,09 
9,37 

10, 1 l 

84 

21,44 

12,38 
25,78 
6,95 

33,46 

1984 

1984 

8, 19 

7,32 

7,05 

1984 

40,35 

5,68 
25,64 
12,40 
15,93 

85 

70,84 
51, 17 

85 

3,85 
3,94 
6,23 
6, 19 

15,H 
9,30 
9,23 

85 

35,07 

6, 12 
24,92 
8,59 

25,29 



) 
3.2.2 . .EXPRES.ES PRIVADES CATALAJIBS DE 20 a 99 TREBALLAOORS. 

En aquest segment s'observa un creixement considerable 

del nombre d'empreses que componen la mostra Ces passa de 300 

a 500 empreses), tot i que es manté una base comuna àmplia que 

li dóna una estabilitat molt gran. La dimensió mitjana se 

situa al voltant de 50 treballadors. 

L'aspecte més destacable que es desprèn del compte 

d'explotació d'aquesta submostra és la tendència a millorar en 

tots els marges (brut d'explotació, net d'explotació i net 

total), acompanyada de la pèrdua de pes de les despeses 

financeres i les de personal. 

compte de resultats d'aquest 

destaca, en primer lloc, el 

afegit <un fenomen típic 

estructurades), i també el 

D'altra 

segment 

pes mol t 

banda, si comparem el 

amb el compte global 

més petit del valor 

petites i menys 

que té la partida 

d'empreses 

poc volum 

d'interessos activats, ingressos financers i altres 

revaloritzacions, la qual cosa comporta més seguretat a l'hora 

d'interpretar les ratios de síntesi, ja que no es planteja pas 

el dubte de si poden estar influenciats per consideracions de 

tipus comptable. 

Quant a la variació 

primer lloc, el fet que 

creixements de l'ocupació 

estudiant. També destaquen 

valor afegit. En canvi, hi 

mitjana en les exportacions. 

de l'activitat cal comentar, en 

en aquesta mostra es produeixen 

durant tot el període que estem 

els creixements importants del 

ha creixements més petits a la 

El cost per treballador creix més que no pas la inflació, 

però força menys que el valor afegit per persona, la qual cosa 

explica en bona part l'evolució favorable dels marges. El cost 

mitjà per treballador (en milions de pessetes) és en aquesta 

mostra una mica inferior al conjunt. Aquesta variable, com ja 

8 089 



veurem més endavant, està mol t correlacionada amb la mida o 

grandària de les empreses. 

La taxa d'amortització sobre l'iID!llobilitzat és creixent 

en el decurs del temps i molt superior a la mitjana, assolint 

valors del 6 al 7% (amortitzacions en 15 anys). Aquest és, 

sota el nostre punt de vista, un dels aspectes positius més 

rellevants de les empreses d'aquesta dimensió. Malgrat tot. el 

percentatge sobre les vendes és més petit que la mitjana 

perquè també ho és la dotació, tal com ja veurem més endavant, 

de l'immobilitzat material utilitzat. 

Els costos financers sobre els recursos d'altri tenen una 

tendència clara a disminuir durant el període que estem 

estudiant, la qual cosa, com ja hem dit abans, determina en 

part l'evolució positiva dels marges. Malgrat tot, la taxa de 

cost financer és a les empreses d'aquesta mida superior a la 

de les empreses més grans, probablement a causa d'una 

capacitat més baixa de negociació amb els intermediaris 

financers, a l'ús més intensiu de recursos a curt termini 

<habitualment més cars) i al fet que hi ha menys oportunitats 

d'anar a fonts de finançament alternatiu de caràcter no 

bancari. 

l'estructura de l'actiu de les empreses 

amb l'índex mitjà, els aspectes que 

un pes més petit de l'immobilitzat i un pes 

Si comparem 

d'aquesta dimensió 

destaquen més són: 

també menor, encara més acusat, dels immobilitzats financer i 

immaterial. Per contra, el circulant de l'explotació té aquí 

molta més entitat. En aquesta mostra, el circulant fora de 

l'explotació es manté sense salts bruscs, a diferència d'allò 

que passa al conjunt. Finalment, la tresoreria arriba en 

aquesta mostra a nivells molt superiors a la mitjana. 

Si, d'altra banda, analitzem les tendències principals 

d'evolució que s'observen durant els períodes que estem 

) 



) estudiant, podem veure que 

empreses d'aquesta dimensió 

l 1 immobilitzat financer i 

d'explotació. 

en l'estructura de l'actiu de les 

es produeix un augment lleuger de 

un augment clar del circulant 

La rotació de l'actiu, malgrat que té una certa tendència 

a disminuir, és molt superior -més del doble- a la mitjana, a 

causa, fonamentalment, d'una rotació més gran de 

l'immobilitzat, 

d'explotació i 

l'explotació. 

d'una rotació 

d'una rotació més 

semblant del circulant 

gran del circulant fora de 

A l'estructura del passiu s'hi observa un pes més gran 

del finançament propi, fonamentalment, perquè les reserves 

compensen de sobres el percentatge més baix de 

revaloritzacions i actualitzacions. El finançament d'altri 

aquí es basa molt més en l'exigible bancari a curt termini, la 

qual cosa explica el seu cost unitari ru�s elevat. 

Les tendències d'evolució que cal destacar, al marge de 

la ja citada 

revaloritzacions 

pèrdua de 

i l' increment 

pes 

de 

de 

les 

les actualitzacions, 

reserves, són: augment 

lleuger del finançement no bancari a llarg termini i una certa 

disminució del descompte d'efectes. 

Respecte 

mostren una 

super i ors a 

rendibilitat 

a les ratios de 

tendència creixent 

Així, 

rendibilitat, cal 

i, en general, 

dir 

són 

doncs, exemple, 

que 

molt 

la la mitjana. 

sobre el net és, l'any 1985, 

per 

del 5, 73% en el 

conjunt i del 15, 48 enaquesta mostra. Això resumeix, sens 

dubte, la millor situació en què es troben les empreses 

d'aquesta mida: parteixen d'una posició més sanejada i 

tendeixen a millorar, per la qual cosa en.cara es marquen més 

les diferències. 

() 
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El fons de maniobra és positiu i, sota el nostre punt de 

vista, suficient. La seva tendència és creixent, sens dubte, 

gràcies als augments en l'autofinançament. 

La inversió en immobilitzat també és creixent i també ho 

és, tot i que a un ritme inferior, la del circulant de 

l'explotació. Igualment, i a diferència del que passa a les 

empreses més grans, aquí l'autofinançament aquí es basa més en 

els resultats que no pas en les amortitzacions i dotacions, la 

qual cosa, afegida a la taxa més elevada d'amortitzacions 

sobre l'immobilitzat, permet concloure que aquí hi ha més 

sanejament. 

L'anàlisi de la distribució de les rendes generades ens 

permet obtenir les conclusions següents: 

a) Augment de la participació de l'estat.

b) Disminució de la participació dels accionistes malgrat que en

aquesta mostra reben un 3,5% de dividends sobre el patrimoni net, un 

percentatge que, com podem observar, és superior en un punt a la 

mitjana. 

e} Pèrdua de pes de les rendes al personal i als prestadors.

d) Augment important de l1 autofinançament.

En resum, tot i que les tendències són semblants a les 

del conjunt, hi ha una sèrie d'indicadors que, tal com hem 

vist, ens permeten afirmar rotundament que les empreses 

d'aquesta mida parteixen d'una situació millor, es troben en 

una posició d'avantatge clar respecte al conjunt, i assoleixen 

nivells que gosem afirmar que són molt competitius. 

ln (' r. J �- l 
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ANNEX: QUADRES ESTADfSTICS DE L'APARTAT 3.2.2. 

a) Estructura del compte de resultats.

1982 83 1983 

Conpres netes i Var. Exis, M,P, 66,24 67,21 65,72 
Treballs i Subninistranents JA, 19 13,55 13,42 
Valor afegit 19,35 19,03 20,65 
Despeses de personal 11,89 11, 14 12,48 
Resultat econòmic brut d'explotació 7,45 7,89 8, 17 
Amortitzacions i Dotacions 2,61 2,30 2,37 
Resultat econònic net d'explotació 4,84 5,59 5,80 
Interessos activats i ingressos fin, 0,64 0,73 0,68 
Despeses financeres 4, 16 3,92 3,56 
Resultat net total 1, 18 2,30 2,80 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 

b) Variació de vendes i Valor afegit.

1982 83 1983 

Vendes 21, 63 
Exportacions 39,40 
Valor afegit 19,83 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

e) Variació de l'ocupació i la inversió.

Ocupació 
Actiu net 

1982 83 

l ,21 
16, 1.4 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaborac16 pròpia, 

1983 

84 

63,88 
14,U 
21,46 
12,87 
8,60 
2,60 
5,99 
0,44 
3,55 
2,74 

84 

8,68 
-6, 18
12,26

84 

l ,29 
12, 17 

1984 

66,75 
12, 73 
20,33 
12,04 
8,29 
2,57 

5,73 
0,89 
3,96 
2,53 

1984 

1984 

as 

64,81 
13, 91 
21 ,07 
1 l ,91 
9, 16 
2,55 
6,61 
0,80 
3,67 
3,69 

85 

13, 03 
-o ,43
16, 34

85 

l, 42 
8,21 



d) Costos de personal.

Cost mitjà (milions de pessetes) 
Yariaci6 

1982 

1,50 

83 

1,69 
12,76 

1983 

1,65 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

e) Amortitzacions i Dotacions.

1982 83 1983 

PROVISIONS I INSOLYtNCIES: 
Percentatge sobre circulant d'explot, 3, 15 2,71 2,28 

ANORTITZACIONS: 
Percentatge sobre i11obilitzat brut 6,92 6,39 6,61 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

f) Despeses financeres.

1982 

Percentatge sobre recursos d'altri 20,82 
Percentatge sobre recursos d'altri mitjans 

83 

21,52 
22,66 

1983 

18,03 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

84 

1, 81 
9,92 

84 

2,27 

7, 16 

84 

17, 06 
18, 17 

1984 

l, 78 

1984 

2,32 

5,89 

1984 

16,45 

85 

1, 95 
9,49 

85 

2, 12 

6, 14 

85 

16,36 
16,74 

) 



g) Estructura de l'actiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Iatobilitzat net 43, 14 43,90 41 ,38 39,05 47, 15 45,H 
Circulant d'explotació 57,30 57,40 55,87 58,63 SI ,52 52,87 
Circulant fora d'explotació -11, 78 -12,65 -8,61 -8,49 -8,93 -9,32
Tresoreria 11 ,33 11,35 11,36 10,82 10,26 10,98

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

h) Rotació de l'actiu.

1982 83 1983 84 1984 es 

Vendes/Actiu 2,43 2,55 2,38 2,30 2,03 2, 10 
Vendes/Actiu 1itjà 2,74 2,43 2, 19 
Vendes/Circulant 4,27 4,54 4,07 3,77 3,83 3,86 
Vendes/Circulant mitjà 4,85 4,06 4,07 
Vendes/Circ, Explot, + Tresoreria 3,54 3,70 3,55 3,31 3,28 3,29 
Vendes/Circ, Explot, + Tresor, 1itjans 3,98 3,SS 3, 48 
Vendes/Inmobilitzat 1aterial 3,93 4,06 3,84 3,74 3, 1 S 3,29 
Vendes/Immobilitzat Material mitjà 4,39 3,93 3,40 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

i) Estructura del Passiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Patriraoni net 51 ,53 53,58 52,96 52,27 SI, 24 52, 81 
Exigible a llarg ter1ini 16, 19 13,31 14, 11 13,49 15,96 16,77 
Exigible a curt ter1ini 32,28 33, 11 32,93 34,23 32,80 30,42 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 oss 



j) Ratios de Passiu.

Finançament permanent 
FinançaMent bancari 

1982 

67,72 
88,62 

83 

66,89 
88,21 

1983 

67,07 
86,41 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

k) Evolució del fons de maniobra.

1982 83 1983 

Variació anual 8,66 
Fons maniobra/Actiu net 24,57 22,99 25,69 
Fons maniobra/Circulant net 43,22 40,98 43, 93 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

84 

65, 77 
86,65 

84 

16,64 
26, 72 
43,84 

1984 

67,20 
80,88 

1984 

20,05 
37,94 

85 

69,58 
80,02 

85 

30, !2 
24, 11 
44,2! 

l) Estat d'origen i aplicació de fons, <� sobre l'homòloga del
balanç), 

On gen: 
Autof, brut/Patrimoni net mitjà 
FinançaNent permanent: 
-F. propi/Patrimoni net i1tjà
-F, d'altr1/R,A, m1tJans a llarg termini
Passiu a curt terfuin1 i liquiditat
Aplicacions:
Immobilitzat total
Immobilitzat material
Circulant explotació

!982 83 

23,96 
0,88 
3, 19 

-7,43
12,22

7,38 

6,52 
17, 41 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

1983 84 1984 85 

24,69 27,92 
4, 18 .4,85 
3,60 2,34 
6,38 12,80 

13, 18 -4,57

9,53 11, 12 
9,08 8,39 

18,41 11, 79 

) 



m> Autofinançament brut.

1982 

Sobre vendes 3,78 
Sobre actiu net eitjà 

83 

4,61 
12,61 

1983 

5, 17 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

n) Impost de beneficis i dividends.

1982 83 1983 

Sobre vendes 1, 15 l ,58 1, 74 
Sobre actiu net mitjà 4,33 
Oividends/Patrieoni net 3,29 4, 14 4, 17 
Oividends/Patrieoni net mitjà 4,53 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

o) Autofinançament net.

Sobre vendes 
Sobre actiu net �itjà 

1982 

2,63 

83 

3,03 
8,28 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

,.... ,.... G,.... 
l) u j l

1983 

3,43 

84 

84 

1, 68 
4,08 
3,90 
4, 1 O 

84 

3,67 
8,90 

1984 

5, 10 

1984 

1,63 

3,54 

1984 

3,48 

85 

6,65 
14,54 

85 

1,62 
3,53 
3,30 
3,48 

85 

5,03 
11, 00 



p) Ratios de síntesi.

Aaortitzaci6/Yar, I11ob, 1aterial 
Cobertura d'autofinançament 

1982 83 

113, 85 
62,73 

1983 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

q> Rendibilitat.

1982 83 1983 

Resultat net total/Patri, net 5,55 10, 91 12,59 
Resultat net total/Patri, net mitjà 11,94 
Res, eco, net explotació/Actiu net 13,31 16,08 15,44 
Res, eco, net explotació/Actiu net mitjà 17,28 
Res, eco, brut explot,/Actiu explot, �itjà 18,40 
Res, eco, brut explot,/Actiu net 18,09 20,08 19,48 
Res, eco, brut explot,/Actiu net mitjà 21,58 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

r) Repartiment de rendes generades.

1982 83 1983 

Al personal 58,89 55,46 57,78 
A l 'estat 3,32 4,59 4,73 
Als prestadors 21 ,29 20,54 l 7,31 
Als accionistes 3,45 4,34 4,29 
A l'autofinançament 13,04 15,06 15,89 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Ç)} ,�J e--; r· 
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84 

87,52 
56,50 

84 

12,05 
12,67 
14,76 
15,60 
17,77 
19,74 
20,87 

84 

57,69 
4,52 

17,37 
3,98 

16,44 

1984 

1984 

10,03 

12,53 

16, 80 

1984 

55,80 
4,27 

19,67 
4, 15 

16, l 1 

85 

85 

14,68 
15,48 
14,70 
15,28 
17, 90 
19,26 
20,02 

85 

52,90 

4,44 
16,62 
3,68 

22,36 



) 
3.2.3. EXPIIBSES PRIVADES CATALilES DE 100 a 499 TREBALLADORS. 

Com és lògic, en aquest ·segment el creixement de la 

mostra és més inferior que pas en els casos ja estudiats: es 

passa de 260 a 340 empreses que tenen una dimensió mitjana de 

220 treballadors. Malgrat que la mostra canvia menys és mol t 

més inestable que l'anterior. Així, per exemple, les dades que 

corresponen a 1984, a la mostra 83-84 són diferents de les que 

s'han obtingut d'aquest mateix any a la mostra 84-85. Això ens 

aconsella ser prudents en les conclusions i fixar-nos més ens 

les tendències que no pas en els nivells que s'han assol i t, 

Tal com ja ho indicàvem abans, aquest procediment és més 

fiable que no pas el d'estudiar només les empreses comunes, ja 

que la reducció de la mostra i el canvi de les caracterítiques 

esbaixen encara més els resultats. 

Referent al compte d'explotació les tendències d'evolució 

són mol t semblants a les del conjunt: pèrdua de pes de les 

despeses de personal i les financeres, Tanmateix, aquí destaca 

una millora més clara dels marges, especialment el 1985, els 

quals, però, es mantenen a uns nivells no gaire diferents dels 

del conjunt. 

Quant a l'activi tat, l'única diferència que es pot 

observar és una pèrdua més acusada de l'ocupació el 1985. Les 

vendes, les exportacions i el valor afegit creixen a uns 

ritmes similars als del conjunt. 

El cost per persona creix per sobre de la inflació, tot i 

que força menys que el valor afegit per treballador, cosa que 

determina una tendència clara a la disminució de la ratio cost 

de personal/valor afegit, fins i tot una mica més acusada que 

la que es produeix al conjunt. La partida de provisions i 

insolvències aquí té una tendència accentuada a la disminució: 

parteix de nivells superiors a la mitjana i acaba més de mig 

punt per sota (1.50% sobre circulant d'explotació). 

8 O r, .�,
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El percentatge d'amortitzacions sobre l'immobilitzat brut 

es manté estable per damunt de la mitjana, amb valors del 5% 

al 6%. La taxa d'envelliment de l'equip és superior al conjunt 

i amb tendència a augmentar. Això indica que en aquests 

darrers perí odes l'amortització ha estat força superior a la 

inversió en immobilitzat material. És difícil interpretar 

aquest fet amb les dades que tenim, ja que tant pot ser per 

una sobredotació dels fons d'amortització a causa d'una 

millora en la situació econòmica, com perquè la inversió no 

arribi ni a assolir els nivells de reposició. Malgrat tot, 

creiem que la segona interpretació està més d'acord amb la 

realitat si tenim en compte el percentatge baix d'amortització 

anual que observem. 

Les despeses financeres, en percentatge sobre recursos 

d'al tri mitjans, tendeixen clarament a disminuir. No obstant 

això, sempre es mantenen molt per damunt de la mitjana. Això 

passa perquè hi ha un percentatge de finançament bancari més 

al t, especialment a curt termini, que és més car que les 

alternatives que fa servir la gran empresa. 

A l'estructura de l'actiu destaca una tendència lleugera 

a créixer del circulant d'explotació que, en tots els 

períodes, és gairebé 20 punts superior a la mitjana. En el 

circulant fora de l'explotació, la partida <<al tres deutors>> 

tendeix a créixer sense que es produeixi, però, el salt 

inexplicable que el 1985 s'observa a les grans empreses. 

Finalment, l'immobilitzat net queda per sota de la mitjana, a 

causa més de la importància que en aquesta mostra té el fons 

d'amortització que no pas d'altres fets. 

La rotació de l'actiu és superior en un 50% a la del 

conjunt, ja que malgrat que la del circulant d'explotació és 

molt pitjor, la rotació més baixa de l'immobilitzat i del 

circulant fora de l'explotació ho compensen de sobres. D'acord 

amb el que hem di t, els perí odes de maduració del circulant 

() 1 l''\ ("\ 
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d'explotació són, en aquesta mostra, més alts que no pas a la 

mitjana. Aquest aspecte és, segons la nostra opinió, un punt 

negatiu de les empreses d'aquesta mida. 

A l'estructura del passiu destaca, en primer lloc, el pes 

creixent del net patrimonial de la mà tant del capital com de 

les reserves. El percentatge que el patrimoni net representa 

sobre el passiu total és en aquesta mostra molt superior a la 

mitjana. 

Els exigibles a llarg i a curt termini tendeixen a perdre 

pes relati u. Aquests 

sobre del conjunt. Tal 

darrers, però, es 

com hem dit abans, 

mantenen sempre per 

el pes més al t del 

finançament bancari a curt termini explica que aquí .es 

produeixin uns costos financers més elevats. 

La rendibilitat bruta d'explotació es manté a uns nivells 

una mica per sobre del conjunt. La rendibilitat bruta i neta 

sobre l'actiu total són força superiors al conjunt, pel fet 

que la rotació que es produeix en aquest tipus d'empreses és 

més alta. La rendibilitat sobre el net també supera la 

mitjana, per bé que no arriba als nivells que s'han de 

considerar satisfactoris, la qual cosa explica que els 

dividends es quedin només en el 2% del patrimoni net. En 

síntesi, la rendibilitat és en aquesta mostra superior al 

conjunt però, sota el nostre punt de vista, no assoleix encara 

nivells suficients. 

El fons de maniobra ès en termes relatius superior a la 

mitjana i, a més a més, mostra una tendència sostinguda al 

creixement. 

L'autofinançament, que també tendeix a créixer, 

integrat en un 40% per 

amortitzacions i dotacions. 

resultats 

0 1 u�-�u 

i en un 60% 

està 

per 



En aquest tipus ·d'empreses destaca el pes relatiu més 

peti t que respecte a la mitjana tenen els impostos i els 

dividends, la qual cosa dóna com a resultat creixements mol t 

més que proporcionals de l'autofinançament net. Al nostre 

parer, en aquest segment, el procés d'autofinançament és 

adequat, malgrat que com hem di t abans ens queda el dubte de 

si la inversió en immobilitzat està arribant a nivells 

suficients. De fet, però, i a diferència del que passa a les 

empreses grans, aquí, de la inversió en immobilitzat, un 80-

90% ho és en immobilitzat material. 

Quant al repartiment de les rendes generades, les 

tendències són semblants al conjunt, llevat de dues 

excepcions: la participació de l'Estat disminueix durant el 

darrer període i la dels accionistes tendeix a augmentar 

durant els exercicis que hem estudiat. 

Com a síntesi general pensem que les tendències són 

clarament de millora en aquest grup d'empreses, en el qual, 

sense arribar als nivells del grup anterior, s'està en la 

línia d'aconseguir una situació bastant satisfactòria, tal com 

podrem confirmar en analitzar les dades del 1986. 
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ANNEX: QUADRES ESTADíSTICS DE L'APARTAT 3.2.3. 

a) Estructura del compte de resultats.

1982 83 1983 

Compres netes i Var, Exis. N,P, 54, 13 53,78 55,33 
Treballs i Subministraments 14,04 14,49 14,97 
Valor afegit 31,53 31,53 29,53 
Despeses de personal 21,46 20,65 18,58 
Resultat econòmic brut d'explotació 1 o, 07 10,87 10,95 
A1ortitzacions i Dot.cions 4,35 4,04 4,00 
Resultat econòmic net d'explotació 5,72 6,83 6,95 
Interessos activats i ingressos fin. 0,56 0, 77 0,73 
Despeses financeres 4,79 4,80 5, 16 
Resultat net total 1,51 2,78 2,60 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 

b) Variació de vendes i Valor afegit.

Vendes 
Exporta e ions 
Valor afegit 

1982 83 

18,24 
25,41 
18, 77 

1983 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

c) Variació de l'ocupació i la inversió.

Ocupaci6 
Actiu net 

1982 83 

0,07 
22,66 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 103 

1983 

84 

55, 14 
15,24 
29,41 
18, 15 
11,26 
4, 13 
7, 13 
0,62 
4,88 
2,93 

84 

12, 13 
25,40 
11,87 

84 

-0,80
4,47

1984 

57,43 
13,53 
28,82 
18,96 
9,85 
4, 14 
5,71 
0,63 
4,87 
2, 13 

1984 

1984 

85 

56,67 
13,86 
29,20 
18,55 
10,65 
3,97 
6,67 
0,60 
3,87 
2,61 

85 

8, 17 
5,50 
8,76 

85 

-3,08
4,57



d) Costos de personal.

Cost titjà (milions de pessetes) 
Variació 

1982 

l ,52 

83 

1,74 
14,24 

1983 

l, 74 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

e) Amortitzacions i Dotacions.

1982 83 1983 
PROVISIONS I INSOLVtNCIES: 
Percentatge sobre circulant d'expiat, 2,60 2, 45 2,62 
ANORTITZACIONS: 
Percentatge sobre i11obilitzat brut 5,32 4,79 4,25 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

f > Despeses financeres. 

1982 

Percentatge sobre recursos d'altri 18,53 
Percentatge sobre recursos d'altri 1itjans 

83 

19,08 
20,48 

1983 

15,37 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 104 

84 

l, 92 
10,60 

84 

2, 10 

5,03 

84 

16,84 
16,58 

1984 

1, 92 

1984 

1, 96 

5,82 

1984 

17,68 

85 

2,08 
8,33 

85 

1,46 

5,74 

85 

15,29 
15, 19 

) 



g> Estructura de l'actiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

I1mobilitzat net 59,63 61,79 62, 14 60,78 57,42 55,20 
Circulant d 1 explotaci6 43,77 43, IO 38,04 39,95 43,69 44,50 
Circulant fora d'explotaci6 -10,87 -11,64 -S,77 -7,20 -7 ,41 -5,95
Tresoreria 7,48 6J6 5,59 6,48 6,30 6,25

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

h) Rotació de l'actiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Vendei/Actiu 1,45 1,41 1,29 1,39 1,44 1,48 
Vendes/Actiu 1itjà 1,55 1,42 1,51 
Vendes/Circulant 3,59 3,68 3,41 3,54 3,39 3,30 
Vendes/Circulant mitjà 3,95 3,68 3,46 
Vendes/Circ, Explot, + Tresoreria 2,83 2,82 2,96 2,99 2,88 2,92 
Vendes/Circ, Explot, + Tresor, 1itjans 3,07 3, IS 3,00 
Yendes/I11obilitzat 1aterial 1,61 1,58 1,48 1,59 1, 79 1,81 
Vendes/Iamobilitzat 1aterial aitjà l ,73 1,63 1,86 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

i) Estructura del Passiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Patri11oni net 62,53 64,64 56,68 59,79 60,30 62,SO 
Exigible a llarg ter1íni 15,49 15,72 20,32 17,90 14, 19 13,83 
Exigible a curt ter,ini 21 ,98 19,64 23,01 22,31 25,51 23,68 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 



j) Ratios de Passiu.

Finançament permanent 
Finançament bancari 

1982 

78,02 
88,07 

83 

80,36 
86,21 

1983 

76,99 
82,.42 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

k> Evolució del fons de maniobra.

1982 83 1983 

Variació anual 23,91 
Fons maniobra/Actiu net 18,39 18,57 14,86 
Fons 1aniobra/Circulant net 45,54 48,60 39,24 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

84 

77,69 
83,80 

84 

18,94 
16,91 
43, 12 

1984 

74,49 
83,82 

1984 

17,07 
40,09 

85 

76,32 
84, 13 

85 

29,38 
21, 12 
47,15 

l) Estat d•origen i aplicació de fons, (1. sobre 1•homòloga del

balanç). 

1982 83 1983 84 1984 85 
On gen: 
Autcf, brut/Patrimoni net mitjà 16,72 17,23 17, 47 
Finançament per�anent: 4,26 1, 06 2,96 
-F. propi/Patrimoni net mitjà 1,55 4,54 3,05 
-F, d'altri/R.A, mitjans a llarg ter�ini JS,28 -9,57 2,56 
Passiu a curt termini i liquiditat 5,61 -3,78 -3,92
Aplicacions:
I1mobilitzat total 6,81 5,50 6,45 

[�mobilitzat material S,29 4, 15 6,56 
Circulant explotació 20,66 10,63 7,59 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

0
° 
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m) Autofinançament brut.

1982 

Sobre vendes 5,88 
Sobre actiu net iitjà 

83 

6,88 
10,65 

1983 84 

6,61 · 7,08 
10,04 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

n} Impost de beneficis i dividends.

1982 83 1983 

Sobre vendes 1,37 1, 60 1,38 
Sobre actiu net �itjà 2,48 
Dividends/Patri1oni net 1,80 l ,82 l, 70 
Dividends/Patrimoni net 1itjà 2,03 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

o) Autofinançament net.

Sobre vendes 
Sobre actiu net �itjà 

1982 

4,51 

83 

5,28 
8,l7 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

8 107 

1983 

S,23 

84 

1,47 
2,08 
1 ,93 
2,02 

84 

5,61 
7,95 

1984 

6,35 

1984 

1,59 

2,18 

1984 

4,76 

85 

7,09 
10,73 

85 

1,49 
2,26 
2, 13 
2,21 

85 

5,60 
8,47 



p) Ratios de síntesi.

A1ortitzaci6/Var. I11ob, aaterial 
Cobertura d 1autofinança1ent 

1982 83 

107,93 
58,24 

1983 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

q> Rendibilitat.

1982 83 1983 

Resultat net total/Patri, net 3,51 6,05 5,91 
Resultat net total/Patri, net �itjà 6, 77 
Res, eco, net explotació/Actiu net 9,04 10,42 9,68 
Res. eco, net explotació/Actiu net mitjà 11,48 
Res. eco, brut explot,/Actiu explot, mitjà 12,79 
Res, eco, brut explot,/Actiu net 14,61 15,28 14, 13 
Res, eco, brut explot,/Actiu net mitjà 16,84 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

r) RepartiDEnt de rendes generades.

1982 83 1983 

Al personal 66, 11 63,38 60,73 

A l'estat 2,75 3,00 2,67 
Als prestadors 14,86 14,86 17,06 
Als accionistes 2,38 2,57 2,44 
A l'autofinançament 13,89 16, 19 17,09 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
º lli n 0o l.J '-' 

84 

138, 18 
73,28 

84 

6,79 
7, 12 

10,68 
10,92 
12,72 
15,62 
15,97 

84 

59,71 
2, 77 

16,32 
2,74 

18,46 

1984 

1984 

5,09 

9,06 

1A ,21 

1984 

62, 15 

2,96 
16,30 
2,99 

15,60 

85 

100,29 
65,33 

85 

6, 18 
6,43 

10,69 
10,93 
12,95 
15,76 
16, l l 

85 

61, 92 

2,88 
13,52 
3,00 
18,69 

) 
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3.2.4. EJCPRESES PRIVADES CATALAIES liS GRANS DE 500 TREBALLADORS. 

Contràriament a allò que passa a les empreses de mida 

petita, aquí la mostra és molt estable. Es manté al voltant de 

les 74 empreses, amb una mitjana, aproximadament, de 1.400 

treballadors. Tal com ja hem di t abans, aquestes empreses 

dominen, a causa de la seva entitat, els resultats globals de 

la Central de Balanços del Banc d'Espanya. Per això, les 

tendències d'evolució que hom pot observar en aquesta mostra, 

en general, són semblants a les del conjunt. Destacarem, però, 

les diferències que considerem més significatives. 

La variació de l'activitat és semblant a la del conjunt, 

però, potser aquí es pot observar un creixement més alt de les 

exportacions, que és més acusat en el darrer període. En 

aquest mateix exercici, es produeix en aquesta mostra un 

augment lleuger de l'ocupació. 

Al compte d'explotació el percentatge del valor afegit 

sobre les vendes tendeix a disminuir, tot i que sempre es 

manté per sobre del que correspon al conjunt de Catalunya. 

Les despeses de personal mostren una tendència clara a la 

pèrdua de pes relatiu en el compte d'explotació, malgrat que 

en aquesta mostra sempre es mantenen per sobre de la mitjana. 

Tal com també podí em esperar, el cost mitjà per persona aquí 

és superior al del conjunt. 

El percentatge d'amortització sobre l'immobilitzat, per 

bé que creix, es manté a uns nivells molt baixos (un 3,7% el 

1985) En canvi, el percentatge que aquesta partida representa 

sobre les vendes és superior en aquesta mostra perquè hi ha un 

pes més alt de l'immobilitzat. 

8 109 



El cost financer sobre els recursos d'altri disminueix i 

es manté per sota de la mitjana, la qual cosa és lògica si 

tenim en compte que aquest tipus d'empreses tenen una 

capacitat negociadora superior.El percentatge que aquesta 

partida representa sobre les vendes és, però, més alta que la 

mitjana perquè, com veurem a continuació, recorren més 

intensament al finançament aliè. 

Finalment, cal destacar el pes extraordinari que té la 

partida d'«Interessos activats i altres revaloritzacions» 

(entre el 6% i el 7% de les vendes), la qual cosa fa que 

qualsevol interpretació que es faci respecte al resultat sigui 

molt vulnerable perquè depèn molt de la magnitud que adopti la 

interpretació. 

A l'estructura de l'actiu destaca el pes més alt de 

l'immobilitzat material, malgrat que el fons d'amortització és 

més petit, perquè el percentatge anual que s'aplica a 

resultats és escàs. L'immobilitzat tendeix, tal com passa al 

conjunt, a créixer de la mà del creixement de l'immobilitzat 

immaterial i les despeses amortitzables. 

El circulant d'explotació tendeix a disminuir d'una 

manera molt clara i sempre es manté per sota de la mitjana. En 

el circulant fora de l'explotació es produeix, el 1985, un 

augment inexplicable de la partida «altres deutors» <passa del 

4, 47& al 16, 85%), que ja hem comentat abans. Finalment, la 

tresoreria es manté a uns nivells inferiors a la mitjana. 

La rotació de l'actiu total és mol t inferior a la del 

conjunt perquè el pes de l'immobilitzat és més alt. La rotació 

del circulant d'explotació millora substancialment durant el 

període que estem estudiant i, 

superior a la mïtjana. 

fins i tot, 
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En l'estructura del passiu observem, durant el període 

1982-85, una pèrdua de pes del finançament propi, pel fet que 

l'increment de les reserves no compensa pas la disminució de 

les actualitzacions i revalori tzacions. A l'empresa de mida 

gran el finançament es basa sobretot, 1 d • una manera creixent. 

en l'exigible a llarg termini, i disminueix tant el passiu a 

curt termini com el net patrimonial. També hi ha una pèrdua de 

pes del finançament bancari i, per tant, es potencien les 

alternatives menys cares. 

Els indicadors de rendibilitat són, malgrat que tendeixen 

a créixer, clarament inferiors a la mitjana. Així, per 

exemple, la rendibilitat d'explotació només és del 10% i, per 

tant, provoca un palancament negatiu que en alguns períodes ni 

tan sols aconsegueix igualar la taxa d'inflació. De la mateixa 

manera, una rendibilitat sobre el net del 3% al 4% no permet 

pas remunerar adequadament les fonts pròpies de finançament. 

Així, doncs, el dividend amb prou feines arriba a un 2,5%. 

En el període que estem estudiant, el fons de maniobru de 

l'empresa gran creix, malgrat que si fem un.:1 abstracció de 

l'estrany fenomen de desinversió en l'immobilitzat material 

que es produeix durant el 1985, aquest creixement no té massa 

entitat. 

D'entre 

l' increment 

les fonts que 

de fons propis 

aporten 

i, d'una 

recursos, 

manera 

destaca 

especial, 

l'autofinançament, 

també per les 

produït, no tan sols pels resultats, sinó 

dotacions creixents per insolvència i 

amortitzacions. 

Quant a l'aplicació de recursos, cal dir 

créixer menys que 

d'explotació com 

proporcionalment, tant 

l'immobilitzat :material. 

que 

el 

De 

tendeix a 

circulant 

fet, els 

creixements d'inversió es produeixen d'una manera sorprenent a 

l'immobilitzat no material <financer, ... ), la qual cosa 

8 
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certament no respon pas a plantejaments previsibles en aquests 

tipus d'empreses, si tenim en compte la seva composició 

sectorial. 

La cobertura de necessitats per autofinançament aquí és 

més petita que no pas al conjunt. 

L'anàlisi de les rendes generades ens permet observar les 

tendències següents: 

a) Increment de les rendes pagades a l'Estat.

b) Reducció en els pri:mers períodes del pes de les rendes del

personal. 

e) Reducció en els darrers perí odes del pes de les rendes dels

prestadors, malgrat que sempre es manté per sobre de la mitjana. 

d) Reducció del pes relatiu de les rendes dels accionistes.

e) Un pes cada cop més alt de l'autofinançament.

Respecte a les empreses grans, 

s'ha produït en el període que 

interpretar i sintetitzar fàcilment: 

la seqüència de fets que 

hem estudiat, es pot 

la millora de la situació 

econòmica general, el cost més baix dels subministraments i de 

les matèries primeres han proporcionat un creixement de 

l'activi tat en termes reals, el qual ha permès incrementar 

l'ocupació de la capacitat. Això, juntament amb processos 

generals de control dels costos de la mà d'obra, ha suposat 

una reducció del pes relatiu d'aquesta partida en el compte 

d'explotació. El control de la inflació• la reducció de la 

incertesa i un control monetari força estricte ha provocat una 

reducció substancial del cost del finançament. La interacció 

d'aquests elements es reflecteix en millores del marge, la 

rendibilitat i, especialment, l'autofinançament i també en 

8 1 í 2 
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augments de capi tal com a conseqüència de la millora de les 

expectatives. La tendència des del 1982 és francament 

positiva, però els nivells que s'han assolit encara són del 

tat insuficients. Pensem, per exemple, que l'autofinançament 

net prové íntegrament de les datacions per insolvències i 

amortitzacions. Les insolvències arriben just al 2% del 

circulant d'explotació i les amortitzacions al 4% de 

l' iromobili tzat brut, la qual cosa suposa amortitzar en 25 

anys. La rendibilitat del net na permet pas pagar als 

accionistes uns dividends mínimament satisfactoris. La 

rendibilitat de l'explotació és més baixa que el cost del 

finançament, la qual cosa suposa un palancament negatiu. 

Aquesta és la síntesi pel que fa a les empreses grans de la 

mostra del Banc d'Espanya. A més a més, cal no oblidar que, 

com deiem al començament, les empreses de la mostra són, en 

general, malt més eficaces que no pas la mitjana. Amb això no 

volem pas donar una pinzellada de pessimisme, sinó únicament 

situar les conclusions d'aquesta anàlisi en allò que 

considerem un to just. 



ANNEX: QUADRES ESTADíSTICS DE L'APARTAT 3.2.4. 

a) Estructura del compte de resultats.

1982 83 1983 

Conpres netes i Var, Exis, �.P. 49,09 50,81 51,95 
Treballs i Subninistranents 16,29 15,62 15,33 
Valor afegit 34,21 33,22 32,29 
Despeses de personal 22, 16 21,04 20,62 
Resultat econòmic brut d'explotació 12,05 12, 18 11,67 
Aaortitzacions i Dotacions 4,55 4,69 4,48 
Resultat econòmic net d'explotació 7,50 7,49 7, 19 
Interessos activats i ingressos fin, 6,31 7,48 7, 19 
Despeses financeres 11,38 12,27 11,95 
Resultat net total 1,98 2, 16 1,88 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

b) Variació de vendes i Valor afegit.

Vendes 
Exportacions 
Valor afegit 

1982 83 

16, 71 
29,09 
13,01 

Font: Central de Balanços del Banc d 1 Espanya i elaboració pròpia. 

e) Variació de l'ocupació i la inversió.

Ocupació 
Actiu net 

1982 83 

-3,29
34,05

Font: Central de Balanços del Banc d 1 Espanya i elaboració pròpia, 

8 1 lli l, 
't 

1983 

1983 

84 

50,67 
15,90 
32,97 
19,84 
13, 13 
5, 46 
7,67 
7,44 

12,78 
2,36 

84 

11,56 
19,82 
13,55 

84 

-2,34
13,52

1984 

51,47 
15 ,27 
32,84 
19,62 
13,23 
5,39 
7,83 
7,52 

12,22 
2,68 

1984 

1984 

85 

52,35 
15,81 
31,32 
19,05 
12,27 
5,74 
6,53 
5,82 
9,69 
2,28 

85 

16,H 
19,66 
8,53 

85 

1,69 
6,27 

) 



) 
d) Costos de personal.

1982 83 1983 

Cost mitjà (ailions de pessetes) l, 74 1, 99 1,96 
Variació 14,25 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

e) AnDrtitzacions i Dotacions.

1982 83 1983 
PROVISIONS I INSOLVtNCIES: 
Percentatge sobre circulant d'explot, l 1 13 1, 90 1,93 
A�ORTITZACIONS: 
Percentatge ;obre i11obilitzat brut 2,83 2,35 2,43 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

f) Despeses financeres.

1982 

Percentatge sobre recursos d'altri 14,88 
Percentatge sobre recursos d'altri 1itjans 

83 

13,79 
15,87 

1983 

13,93 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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84 

2, 15 
9,58 

84 

0,99 

2,94 

84 

13, 77 
15,04 

1984 

2, 18 

1984 

2,55 

2,87 

1984 

13,38 

85 

2,37 
8,68 

85 

2,04 

3,69 

85 

11,25 
J 1,65 



g) Estructura de l'actiu.

1982 83 1983 84 1984 as 

Immobilitzat net 81,98 86,42 85,07 85,00 85, 18 74,51 

Circulant d'explotaci6 20,78 17,65 16,85 15,65 15,96 15,83 

Circulant fora d'explotació -6,95 -6,80 -4,73 -3,84 -4,38 6,82 

Tresoreria 4, 19 2,73 2,81 3,20 3,23 2,85 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

) 
h) Rotació de l'actiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Vendes/Actiu o, 72 0,62 0,66 0,64 0,66 0,70 

Vendes/Actiu mitjà O, 71 0,68 0,72 

Vendes/Circulant 3,98 4,58 4,39 4,28 4,43 2,76 

Vendes/Circulant mitjà 4,61 4,56 3,56 

Vendes/Circ, Explot, + Tresoreria 2,87 3,05 3,33 3,41 3,42 3,76 

Vendes/Circ, Explot. + Tresor, �itjans 3, 19 3,55 3,83 

Vendes/IMmobilitzat aaterial 0,70 0,62 0,66 0,64 0,65 0,79 
Vendes/Immobilitzat 1aterial mitjà 0,70 0,68 0,77 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 

i) Estructura del Passiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Patnmon1 net 45,21 44,66 43,80 40,43 40,07 39,43 

Exigible a llarg termini 44,08 44,84 44,33 48,99 49,61 51 ,03 

Exigible a curt ter�in1 1 o, 70 10,50 11, 88 10,59 10,32 9,53 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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) 
j) Ratios de Passiu.

1982 83 1983 84 1984 85 

Finançaaent permanent 89,30 89,50 88, 12 89,41 89,68 90,47 
Finançaaent bancari 76,47 78,65 78, 13 72,61 72,SO 67,30 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

k) Evolució del fons de maniobra.

1982 83 1983 84 1984 85 

Var i aci 6 a nua l ·43,Sl 64, 16 276,72 
Fons maniobra/Actiu net 7,31 3,08 3,05 4,42 4,50 15,96 
Fons maniobra/Circulant net 40,59 22JO 20,45 29,43 30,38 62,60 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

l) Estat d'origen i aplicació de fons, <� sobre l'homòloga del
balanç>. 

1982 83 1983 84 1984 es 
Origen: 
Autof, brut/Patrimoni net mitjà 1 O, 95 12,35 15,25 
Finançament permanent: 8,21 12,20 7,74 
-F, propi/Patrimoni net 1itjà 2,33 3,43 5,62 
-F, d'altri/R,A, mitjans a llarg ter1ini l4, l4 20,06 9,41 
Passiu a curt termini i liquiditat 32, 18 -5,65 o, 16 
Aplicacions:
Immobilitzat total 9,80 11 ,52 -0,86
!!mobilitzat material 4,33 5,86 -8, 16
Circulant explotaci6 14,56 7,43 6,39

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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m) Autofinançament brut.

1982 

Sobre vendes 6,56 
Sobre actiu net 1itjà 

83 

6,90 
4,91 

1983 

6,38 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració prbpia, 

n> Impost de beneficis i dividends.

1982 83 1983 

Sobre vendes 2,72 2,61 2 ,47 
Sobre actiu net mitjà 1,86 
Dividends/Patrimoni net 3,24 2,77 2,83 
Dividends/Patrimoni net mitjà 3, 16 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

o> Autofinançament net.

Sobre vendes 
Sobre actiu net �itjà 

1982 

3,84 

83 

4,28 
3,05 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 ",1 '¡; ,
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1983 

3,90 

84 

7,60 
s, 19 

84 

2,31 
1 ,58 
2,75 
2,81 

84 

5,28 
3,61 

1984 

8 r 15 

1984 

2,49 

3,07 

1984 

5,66 

85 

85 

2,04 
l ,48 
2,42 
2,47 

85 

6,33 
4,58 

) 



p> Ratios de síntesi.

Amortitzaci6/Var, I11ob, material 
Cobertura d'autofinançament 

1982 83 

67,52 
24,90 

1983 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

q> Rendibilitat.

1982 83 1983 

Resultat net total/Patri, net 3, 14 3,01 2,81 
Resultat net total/Patri, net aitjà 3,43 
Res, eco, net explotació/Actiu net 5,87 5,08 5,22 
Res, eco, net explotació/Actiu net 1itjà 5,82 
Res, eco, brut explot,/Actiu explot, mitjà 9,88 
Res, eco, brut explot,/Actiu net 8,64 7,58 7,65 
Res, eco, brut explot,/Actiu net mitjà 8,68 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

r> RepartinEnt de rendes generades.

1982 83 1983 

Al personal 54,62 51,38 51, 74 
A l 'estat 2,66 2,40 2,52 
Als prestadors 28,21 30,91 31, 18 
Als accionistes 5,05 4,85 4,76 
A l 1 autofinança1ent 9,47 10,46 9,80 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 11 9 

84 

60,75 
22,52 

84 

3,74 
3,83 
5,51 
5 1 86 

10,03 
8,43 
8,96 

84 

48,43 
2,55 

31,90 
4,22 

12,90 

1984 

1984 

4,39 

5,80 

8,68 

1984 

48, 18 
2,52 

30,79 
4,61 

13,90 

85 

-49,68
35, 16

85 

4,06 
4, 15 
5,35 
5,51 

10, 13 
8,63 
8,89 

85 

50,47 
3, 18 

25,99 
3,60 

16,76 



3.3. COJlPARACió DE LES ESTRUCTURES ECOiòKICO-FIIAICERES SEGOIS LA DIJIBISl6 

DE LES EJlPRHSES (dades de 1985). 

Una anàlisi de secció horitzontal com el que farem en 

aquest apartat no permet pas obtenir ni tanta informa�ió com 

la que es desprèn d'un estudi de tendències ni una informació 

tan matisada. No obstant això, ens pot ajudar a adquirir una 

bona visió de conjunt. Hem optat per basar aquesta anàlisi en 

les dades de 1985 pel fet que d'aquest any en tenim una mostra 

més àmplia i recent. Tan aviat com disposem dels informes de 

la Central de Balanços de 1986 farem una anàlisi semblant a la 

d'aquest apartat amb la nova base de dades, amb la qual cosa 

podrem obtenir una visió dinàmica. 

Prèviament volem fer uns comentaris de caràcter general 

sobre l'estructura de la mostra que fem servir. En primer lloc 

observem, tal com ja hem manifestat anteriorment, que els 

resultats corresponents a les empreses grans <més de 500 tre

balladors) dominen d'una manera molt forta els resultats glo

bals. En segon lloc, els resultats corresponents a les empre

ses molt petites (1-19) tenen un comportament que a vegades 

pot ser estrany. Això ho atribuïm al fet que, tal com ja hem 

vist, la mostra està molt esbiaixada cap a uns sectors deter

minats. Sota el nostre punt de vista, és en aquest tram on es 

donen els resultats menys fiables i representatius. Per això, 

pensem que, a diferència del que s• ha fet en al tres estudis, 

és molt útil separar aquesta mostra per tal d'aïllar, tant com 

puguem, els efectes d'aquesta significació escassa. En tot 

cas, pensem que s'haurien de continuar els esforços per a 

mi l l orar la representat i vi tat d • aquest segment, la qual cosa, 

tot i que no és fàcil, és necessària si tenim en compte la 

importància que té en la nostra economia. 

En començar l'anàlisi veiem, en 

compte d'explotació s• observen unes 

primer lloc, que en el 

sequències que responen 

) 



perfectament a un model teòric: augment de pes del valor 

afegit i les despeses de personal amb la grandària i una cor

relació forta entre amortitzacions i despeses financeres amb 

l'entitat de l'immobilitzat i el palancament respectivament. 

Destaca el fet de la gran importància que tenen, tant a les 

empreses molt petites com a les grans, els interessos activats 

i al tres revalori tzacions per les implicacions que això pot 

tenir a l'hora de valorar la significació dels resultats. 

Quadre 3. 3. a) Estructura del compte de resultats. 

Total 
Catalunya l·l9 20-99 100-499 lílés 500 

Comp, netes i var. exist. M.P. 56, 18 77,66 64,91 56,67 52
¡
35 

Treballs i subministra�ents 14
¡
76 8,75 l3, 91 13,86 15,81 

Valor afegit 28,67 13,26 21, 07 29,20 31, 32 
Despeses de personal 17,37 6, 11 11, 91 18,55 19,05 
Resul, econò�ic brut d'explot, 11, 30 7, 16 9, 16 10,65 12

¡
27 

Atortitzacions 1 Dotacions 4,7i 4,58 2,55 3,97 5, 7A 
Resul. econòMic net d'explot. 6,59 2,57 6,61 6

¡
67 6,53 

Interessos activats i ingre, fin, 3,29 2,25 0,80 0,60 5,82 
Despeses finaceres 6,81 4,25 3

¡
67 3,87 9,69 

Resultat net total 2,62 1, 7¡ 3,69 2,61 2,28 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Volem ressa.l tar que és a les empreses de mida intermèdia 

(peti tes i 111i tj anes) on es dóna el marge net més al t. El cost 

per persona tendeix a créixer amb la dimensió i també la rela

ció cost de personal/valor afegit, cosa que respon a paràme

trc>s p8rfectament previsibles: personal qualificat en estruc

tures organitzatives mes complexes, processos de producció més 

integrats. . . . Potser el més sorprenent del quadre 3. 3. b) és 

l'elevat valor afegit per treballador del segment d'empreses 

m.ol t peti tes, un f8t al qual no atribuïm cap significació es-



pec i al perquè la mostra és, com ja s'ha dit, poc 

representativa. 

Quadre 3. 3. b) Costos de personal. 

Total 
Catalunya l·l 9 20-99 l 00-499 Més 500 

Cost mitjà (milions ptes,} 2, 18 2,00 l i 
95 2,08 2,37 

V. afegit/Treballador (ailions ptes.} 3,59 4,34 3,45 3,27 3,90 
Cost personal/Valor afegit 60

¡
58 46

¡
04 56,53 63,53 60,82 

Font: Central de Balanços del Banc d 1 Espanya i elaboració pròpia.

El percentatge d'amortització sobre l'immbolitzat brut és 

clarament superior a les empreses de mida intermèdia. 

Tanmateix, a totes les mostres és evident una taxa 

d'amortització insuficient. Si relacionem la taxa 

d'envelliment amb la d •amortització, resulta que les empreses 

molt petites tenen els equips d'una edat mitjana de 9,5 anys, 

les petites de 6,9 anys, les mitjanes de 9 i les grans de 11 

anys, la qual cosa, sota el nostre punt de vista ès excessiva. 

Aquest és probablement un dels punts dèbils més rellevants de 

l'empresa catalana que, mitjançant l'autofinançament, 

ültimament tendeix a pal.liar-se, tot i que encara no arriba a 

uns ni vells satisfactoris. Si seguim aquest ritme encara ens 

falten molts anys per assolir una certa competitivitat en 

aquest aspecte. 

...¡ � r-. 
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Quadre 3.3. c) Amortitzacions. 

Percentatge s. i1mobilitzat brut 
Taxa d 1 envelliaent de l'equip 

Total 
Catalunya 

4,25 
43,26 

l·l 9 

4,31 
41,04 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

20-99

6, 14 
42,23 

100-499

5, 74
52,40

més 500 

El cost financer sobre els recursos d'altri a mesura que 

es fa servir el finançament bancari a curt termini. És, però, 

força inexplicable el nivell baix que en aquest aspecte 

mostren les empreses molt petites i el fet que recorrin sovint 

a finançaments no bancaris ja que, sota el nostre punt de 

vista, la dimensió d • aquestes empreses no permet pas massa 

plantejaments alternatius en aquesta qüestió. Aquest és un 

altre aspecte poc explicable d'aquesta mostra. 

Quadre 3.3. d) Despeses financeres. 

Total 
Catalunya l·l9 20-99 100-499 111és 500 

Percentatge sobre recursos d'altri 12,21 13, 10 16,36 iS,29 l 1,25 
Pere, s, recursos d'altri mitjans 12,54 12,48 16,74 15, 19 11,65 

· Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia,

Deixant al marge els aspectes atípics de la mostra 

d'empreses mol t peti tes, són evidents les diferències que es 

produeixen respecte a l'estructura del passiu entre les 

empreses grans i les petites i mitjanes. A les empreses 

petites i mitjanes hi ha més finançament propi i d'altri a 



curt termini i, en canvi, a les grans s'observa un exigible 

superior a llarg termini. El finançament bancari és més peti t 

a les empreses grans, les qÚals poden recórrer a fonts 

alternatives. A les mitjanes, s'hi observa un descompte 

d'efectes més alt. A les grans, més endeutament. Tal com podem 

observar al quadr e 3. 3. f) hi ha dues estructures financeres 

molt diferenciades: l'estructura pròpia de la gran empresa 

basada fonamentalment en el finançament d'altri a llarg 

termini, amb un pes important del finançament no bancari, i 

l'estructura més específica de les empreses petites i mitjanes 

basada en el finançament propi i d'altri a curt termini. També 

destaquem el pes diferent que les reserves tenen en un cas i 

en l'altre pel fet que són indicadors de diferents intensitats 

en els processos d'autofinançament. 

Quadre 3.3. f) Estructura i ratios del passiu. 

Total 
Catalunya 0-19 20-99 100-499 més 500 

Patriaoni net 45,83 57,84 52,81 62,SO 39,43 
-Capital 17,56 32,23 22

¡
56 22,09 l S, 16 

-Actualit, i Revaloritzacions 14,76 9,97 7,44 17
¡
45 14,57 

-Reserves 13,50 15,65 22,81 22, 95 9
¡
71 

Exigible a llarg ter�ini 40, 12 22,83 16,77 13,83 51,03 
-Bancari 25,22 8, 77 8,34 8,28 32,45 
-Altres 14 ,89 14,05 8,43 5,54 18,58 
Exigible a curt termini 14,05 19,33 30,42 23,68 9,53 
-Bancari 8,06 7,65 9J4 9,41 4,66 
-Descoapte d'efectes 8,90 7,22 19,69 13,86 3,65 
-Altres 1, 10 4, 46 1,00 0,41 1, 22 

RATIOS OE PASSIU: 
Finançaaent peraanent 85,94 80,67 69,58 76,32 90,47 
Autonomia financera 45,83 57,84 52,81 62,50 39,43 
Taxa d'endeutament 118,21 72,89 89,37 60,01 153,59 
Finançaaent bancari 70,48 58, 10 80,02 84, 13 67,30 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

) 



) 

) 

A l'estructura de l'actiu també s'observen diferències 

clares: menys pes de l'immobilitzat net a les empreses petites 

i mitjanes i molt més circulant d'explotació. Quant al 

circulant fora d'explotació, no podem pas extreure'n 

conclusions ja que el 1985, tal com ja hem explica t, es va 

produir un augment inexplicable d'«altres deutors», tant a les 

empreses mol t peti tes com a les grans. Un altre aspecte que 

cal destacar és que a l'empresa gran la tresoreria té un pes 

molt més baix que a les de mida més petita. 

També observem diferències clares entre les empreses 

petites i mitjanes: més immobilitzat (material, financer i 

immaterial) a les mitjanes, més fons d'amortització i un pes 

més petit de la tresoreria i el circulant d'explotació. 

Aquests fets, sota el nostre punt de vista, responen a la 

diferenciació lògica d'estructures segons les grandàries. 
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Quadre 3. 3. g> Estructura i rotació de l'actiu. 

Total 
Catalunya 1-19 20-99 100-499 11és 500 

Imraobilitzat net 68,45 61,74 45,47 55,20 74,51 
-Iramobilitzat raaterial 84,38 36,64 63,99 81,72 88,43 
-lraMobilitzat financer 9,34 33,30 3,60 9,92 8,54 
-Ira, ira11aterial i despeses amort, 3,25 l, 15 l ,98 2,65 3,54 

-Araortitzacions -28,52 -9,35 -24, 11 -39,09 -26,01
Circulant d'explotació 24,27 24,85 52,87 44,50 15,83

-Existències 13,31 18,49 26,51 23, 10 9,01

-Clients 23,79 25,96 57,71 40,61 15,69

-Proveïdors -12,83 -19,60 -31,36 -19,21 -8,87

Circulant fora d'explotació 3,02 4, 12 -9,32 -5,95 6,82

-Alt res deutors 13,83 14,37 5,59 6,42 16,85

-Altres creditors -9,72 -13,01 -12,86 -11 ,27 -8,94

-Ajustaments periodificaci6 -1 ,09 2,78 -2,05 -l, 10 -1,09
Tresoreria A,26 9,29 10,98 6,25 2,85

ROTACI6 DE L'ACTIU: 
Vendes/Actiu 0,97 1 ,30 2, 10 1,48 0,70 
Vendes/Actiu mitjà 1,00 1,29 2, 19 1,51 0,72 

Vendes/Circulant 3,08 3,40 3,86 3,30 2,76 
Vendes/Circulant mitjà 3,61 3,61 4,07 3,46 3,56 
Ven,/Circulant expl, + Tresoreria 3,41 3,91 3,29 2,92 3,76 
Ven,/Circ, expl,+Tresoreria mitjans 3,49 3,78 3,48 3,00 3,83 
Vendes/Immobilitzat material 1, 15 3,55 3,29 1 ,81 0,79 
Vendes/Im1ob, material mitjà l, 13 3,68 3,40 1 ,86 o, 77

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

La rotació mès gran de l'actiu es produeix a les empreses 

petites, a causa, fonamentalment, de la inversió més baixa en 

irrunobili tzat i al pes més peti t del circulant fora d' explo

taci6. Quant a la rotació del circulant d'explotació, la 

situació pitjor la tenen les empreses mitjanes, tal com ja hem 

comentat abans. 

Les diferències en marge i rotació entre una mida 

empresarial i l'altra repercuteixen en les rati os de 

rendibilitat que recollim al quadre 3.3. h). Com es pot 

) 

) 



) 
observar, la situació millor es dóna, des de tots els punts de 

vista, en les que hem anomenat empreses peti tes (20 a 100 

treballadors): marges i rotacions millors, 

autofinançament, estructures més sanejades, . 

més inversió i 

A continuació 

les segueixen les que hem anomenat empreses mitjanes (de 100 a 

500 treballadors). Respecte a les empreses molt petites no es 

pot pas fer un diagnòstic amb seguretat perquè la mostra és 

poc fiable. Finalment, les deficiències estructurals més grans 

es produeixen a les empreses grans (més de 500 treballadors), 

en les quals, malgrat que des del 1982 es nota clarament un 

procés de millora, encara es manifesta una inversió i un 

autofinançament escassos, un endeutament excessiu, poca 

rendibilitat i un pes excessiu de partides de resultats 

extraordinaris i aliens a l'explotació. 

Quadre 3.3. h) Rendibilitat. 

Total 
Catalunya 1-19 20-99 100-499 fiés 500 

Res, net total/Patri, net ijitià 5,73 3,94 15,48 6
1 43 4, 15 

R, net d, impost/Patri. net mitjà 4 1 24 2,24 12, 18 4,96 2,90 
R. eco. net expl,/Actiu net mitjà 7 142 6, l 9 15, 28 10

1
93 5,51 

R. eco, brut expl,/Actiu expl, 1it. 11,69 15,44 17,90 12,95 10, 13 
R, eco, brut expl,/Actiu net mitjà 11

1
29 9,23 20,02 16

1 
l I 8,89 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Acabarem de completar aquesta anàlisi veient les diverses 

situacions que es produeixen als fons de maniobra i a l'estat 

d'origen i aplicació de fons. Quant al fons de maniobra 

s'observa que, amb la mida, en decreix el pes o la 

importància, la qual cosa confirma les conclusions que hem 

apuntat abans. 
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Quadre 3.3. i) Fons de :maniobra. 

Fons maniobra/Actiu net 
Immob, net/Finançament perma, 

To hl 
Catalunya 

17, 49 
79,65 

l·l 9 

18,93 
76,54 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

20-99

24, l l
65,35 

100-499

21, 12 
72,32 

1és 500 

15,96 
82,36 

Una altra informació d'interès és la que s 1 obtè si 

comparem l'evolució de cada partida de l'estat d'origen i 

aplicació de fons amb la seva homòloga del balanç. En primer 

lloc podem observar un pes més al t de 1 • autofinançament i la 

inversió en immobilitzat material en circulant a les empreses 

petites i mitjanes. Per contra, és a les empreses grans on hi 

ha un augment més gran del capi tal propi, probablement per a 

poder corregir el poc pes que hi té el patrimoni net sobre el 

finançament total i també, és clar, per a solucionar els 

efectes ct•un autofinançament escàs. Quant a la inversió, 

l'increment més alt es pot observar a les empreses mitjanes i 

petites en les quals, a més a més, una bona part es 

materialitza en immobilitzat material, cosa que no passa a les 

empreses grans. 

8 
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Quadre 3.3. j) Anàlisi de l'estat d'origen i aplicació de fons. en 't 

sobre l' hon'>loga del Balanç). 

Total 

Catalunya l·l 9 20-99 100-499 r,és 500 

Origen: 
-Autof. brut/Patri, net mitlà 16,89 15,27 27,92 17,47 15,25 
Finançament permanenl: 6155 3, 19 4,85 2,96 7,74 
-F. propi/Patri, net �itjà 4,66 8¡40 2,34 3,05 5,62 
-F. d'altri/R.A, mitjans llarg ter. 8,74 -9, 14 12¡80 2,56 9,41 
Passiu a curt ter, i liquidesa -2¡58 -12,58 -4,57 -3,92 O, 16 
Aplicacions:
Im�obilitzat total 1,31 -0,34 11

1
12 6,45 -0,86

In�obilitzat ,aterial -4,23 9,05 8,39 6,56 -8¡ 16
Circulant explotació 7,35 8,61 l 1, 79 7,59 6,39

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

En aquest context és important analitzar com es forma 

l'autofinançament en un tipus d'empresa i en l'altre. 

Quadre 3.3. k) Formació de l'autofinançament. 

Total 

Catalunya 1-19 20-99 100-499 més 500 

Resultat net abans i•postos 33,91 25
1
80 55,44 36,79 27,23 

+Anortitzacions i Dotacions 66
1
09 74,20 44

¡
56 63,21 72, 77 

=Autofinançament brut 1001 100% 1001 100% 1001 
-Inpostos i Dividends 23,97 33,64 24,30 21,06 24

1
41 

=Autofinançament net 76
¡
03 66,36 75,70 78,94 75,59 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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Destaca la pèrdua de pes dels resultat s a mesura que 

augmenta la dimensió. A les empreses grans, l'autofinançament 

net és pràcticament igual a les amortitzacions i dotacions. 

Això, sota el nostre punt de vista, és un dels punts dèbils 

més importants d'aquest tipus d'empresa. Aquesta situació 

també es fa palesa si analitzem la ratio de cobertura de les 

necessitats financeres per l'autofinançament: 

Quadre 3.3. l) Cobertura per autofinançament. 

Cobertura autofinançament 

Total 
Catalunya 

44 r 1 O 

l·l9 

51 r 17 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

20-99

61 ,64 

J 00-499 111és 500 

65,33 35, 16 

Conclourem provisionalment dient que sense poder emetre 

una opinió sobre les empreses molt petites, perquè no disposem 

de la mostra adequada, la millor estructura econòmica-

financera i' per tant, on hi ha més competitivitat és a les 

empreses petites i mitjanes. Esperem que la incidència de 

1•entrada a la C.E.E. no canviï el signe d'aquesta situació. 

Quan analitzem les dades de 1986 potser podrem tenir un primer 

avanç sobre aquesta qüestió. 

n ,· 
o l: C

, 



4. ANALISI DELS RESULTATS DEL 1986 

4.1 . .AK.ALISI GLOBAL. 

El 1986 la mostra d'empreses catalanes és una mica 

inferior a la de 1985 (l. 100 empreses davant de l. 200), 

perquè estem treballant amb un primer avanç i encara no hi ha 

disponibles tots els qüestionaris. Tanmateix, la seva 

estructura per mides i sectors no es gaire diferent de la 

dels períodes anteriors, la qual cosa facilita les 

comparacions. 

Si analitzem el compte de resultats de 1986 destaca, en 

primer lloc, l'increment fort (de 2 punts) en el valor afegit 

sobre les ver1des a causa, probablement, de la repercusió que 

la implantació de l' IVA (i la correlativa eliminació de 

l' ITE) ha tingut sobre l'import comptabilitzat de les compres 

i les vendes. 

Quadre 4.1. a) Estructura del compte de resultats. 

Compres netes i Var, exis, M.P 
Treballs i Subministraments 
Valor afegit 
Despeses de personal 
Resultat econòijlC brut d'explot. 
Amortitzacions i Dotacions 
Resultat econòraic net d'explot, 
Interessos activats i Ingressos finan. 
Despeses financeres 
Resultat net total 

1985 1986 

55,92 
14, 54 
29, !6 
17,64 
l 1,52 
A,86 
6,66 
3,63 
7,48 
2, 45 

53,72 
14, 78 
31, l S 
17, 68 

13,47 
5, l l 
8,35 
2, 17 
6,29 
2,25 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya l elaboració pròpia, 



Al marge d'aquesta qüestió de caràcter general, vegem a 

continuació els aspectes més destacats que afecten les altres 

partides del compte d'explotació: 

se 

a) Despeses de personal. Tal com podem observar, el percentatge

sobre vendes deixa de minvar en aquest exercici, amb la qual cosa es 

trenca una de les tendències més característiques del període que 

hem estat estudiant (1982-86). El cost mitjà per persona, que 

assoleix un valor de 2,45 milions de pessetes, creix un 9,87%, és a 

dir, força per sobre de l'IPC. El 1986 continua millorant la 

tendència de l 1 ocupació i, per primera vegada, es produeix un 

creixement net <0,36%). 

b) Amortitzacions: augmenten. En aquest exercici s'aconsegueix un

percentatge sobre l'immobilitzat brut del 4, 35% que, tot i que des 

del nostre punt de vista continua essent escàs, suposa la 

consolidació de la millora que en aquest aspecte es produeix durant 

tot el període que estem estudiant. 

e) Despeses financeres. El percentatge sobre vendes cau 

espectacularment a causa, d'una banda, del descens dels tipus 

unitaris (les despeses financeres sobre recursos mitjans d'altri són 

el 1986 d'un 11,31%) i, de l'altra, del procés acusat de 

desintermediació, tal com ho demostra el fet que el finançament 

bancari sore els recursos d'altri passa del 70% al 60%. 

d) Interessos activats i ingressos financers. En aquest aspecte

continua la política de sanejament ja manifestada al període 

anterior. 

En aquesta anàlisi del 

al fet que durant el 

compte d'explotació cal referir-

1986 la partida de resultats 

extraordinaris assoleix valors mol t i mportants, (en aquest 

cas, pèrdues) que es circumscriu, com ja veurem més endavant, 

al sector elèctric. Això supos.a un deteriorament de 1,5 punts 

en el resultat net global sobre les vendes, que s'ha de tenir 
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) 
mol t en compte en aquest apartat per tal d'evitar interpre

tacions errònies. 

Vegem, 

l'evolució 

en un altre ordre de coses, quina ha estat 

dels indicadors principals d'activitat durant 

aquest exercici: 

-Les vendes han crescut només un 8,51%. Això, però, també potser a

causa de l'efecte comptable de la implantació de l'IVA.

-És més preocupant el fet que continua la desacceleració en el

creixement de les exportacions. El 1986 només creixen un 3,82%. 

-Tal com hem dit, la tendència de l'ocupació continua millorant i en

aquest període es produeix per primera vegada un creixement net. 

-L'immobilitzat material brut ha crescut en termes comptables un 2%.

Si només computem les operacions externes (és a dir, fent abstracció 

d'actualitzacions, sanejaments, ... ) el creixement és del 5, 54%. La 

inversió, per tant, continua mostrant un creixement no gaire 

superior a l'amortització. 

-Finalment, el circulant d'explotació augmenta no gaire més que les

vendes, la qual cosa suposa que en aquest capí tol es manté la 

rotació. 

Quant a l'estructura del balanç s'observen poc:::; canvis 

respecte a la situació que hem constatat a l' apartat 2 quan 

hem fet l'anàlisi de les tendències del període 1982-85. En 

el cas del Passi u, el patri mon i net es manté eri el 45%, 

l'exigible a ll arg termini en un 21% i l'exigible a curt 

termini en un 14%. En 

continua incrementant-se. 

l'actiu, l'i mmobilitzat financer 

En aqu8st capí tol, els dos únics aspectes diferencials 

que cal destacar són: 

•) /,í -¡ ,·-.· 
() l ...) �: 



a) Es corregeix la situació estranya que es va produir el 1985 a

causa, d'una banda, de la desinversió en immobilitzat :material i, de 

l'altra, del pes extraordinari adquirit per la partida «altres 

deutors». Com que es corregeixen aquestes situacions es produeix un 

creixement de la rotació de l'actiu que determina, en la part que es 

deguda a aquestes correccions, un augment poc significatiu de la 

rendibilitat. 

b) Continua creixent d'una manera molt acusada la partida de

l'exigible no bancari a llarg termini, la qual cosa reflecteix la 

tendència a la desintermediació que ja hem comentat als apartats 

anteriors. 

Un altre aspecte que cal destacar és que el 1986 es 

redueix; per primera vegada des de 1983, el fons de maniobra, 

malgrat que es continua mantenint en uns nivells que 

nosaltres creiem que són suficients Cun 14% de l'actiu net o 

un 50% del circulant net). 

En un altre ordre de coses, si relacionem cada partida 

de l'estat d'or igen i aplicació de fons amb l' homò l aga del 

balanç (valors mitjans) obtenim el quadre següent: 

Quadre 4.1. b) Estat d'origen i aplicació de fons (en � sobre 

l'homòloga del Balanç). 

1982 83 1983 84 
Origen: 
Autof, brut/Patri, net 1itjà 13,03 14,33 
Finançament permanent 7,25 9,65 
-F, propis/Patri, net mitjà 2,20 3,79 
-F, d'altri/R.A, mitjà llarg ter, 13,82 16,79 
Passiu a curt ter, i Liquiditat 22,96 -2,48
Aplicacions:
Im1obilitzat total 9,20 10,24 
I11obilitzat Material 4,58 5,66 
Circulant d'explotació 17,21 9,78 
Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pr�pía. 

8 /o ')/; 
l J 'l' 

1984 85 1985 86 

16,89 19,90 
6,55 -1, 57
4,66 3,40
8,74 -7,05

-2,58 -S,33

1 ,31 8,42 
-4,23 5,54 
7,35 9,78 

) 
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Destacarem d'aquest quadre els aspectes més rellevants: 

-Es manté, i fins i tot augmenta, la taxa de creixement de

l'autofinançament brut, el qual prové en un 75% de les 

amortitzacions i dotacions i en un 25% del resultat net. 

-Es continua manifestant la tendència a <ctornar crèdits» que, en

aquest exercici, s'acusa d'una manera especial. 

-Continuen amb força les aportacions de fons propis, les quals són

més significatives perquè el nivell dels dividends és baix: per bé 

que durant el 1986 es van incrementar en mig punt, encara se situen 

a un escàs 3% sobre el patrimoni net. 

A causa de la importància que, sota el nostre punt de 

vista, té el procés d'autofinançament que es produeix durant 

tot el període que estem estudiant < 1982-86), volem recal l ir 

i sintetitzar en el quadre següent l'evoluci6 dels indicadors 

principals: 

Quadre 4. l e) Autofinançament. 

82/83 83/84 84/85 85/86 

Autofinançament brut 6,36 6,71 7,73 9,03 
(sobre actiu mitjà) 
Inpost de beneficis i dividends 2, 12 1,82 1 , 85' 2,46 
(sobre actiu mitjà) 
Autofinançaaent net (s, actiu mitjà) 4,24 4,89 5,88 6,57 
Cobertura d'autofinançament 33,61 32,75 44, 10 85,69 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 
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Finalment 

veient quina 

repartiment 

ha 

de 

sintetitzarem, com 

estat l'evolució 

sempre, aquest apartat 

de la rendibilitat i del 

les rendes generades. L'evolució de la 

rendibilitat queda clarament reflectida en el quadre següent: 

Quadre 4. 1. d) Rendibilitat. 

Resul, net total/Patri, net �itjà 
Resul, net d, impost/Patri, net mitjà 
Resul. eco, net explo,/Actiu net �itjà 
Resul, eco, brut exp,/Actiu exp. mitjà 
Resul, eco, brut exp,/Actiu net Mitjà 

82183 

4J6 
3,40 
7,47 

l l, 12 
10

1
77 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

83/8.4 

5,47 
4,23 
7,50 

11
1
31 

11,06 

84/85 

5,73 
4,2.4 
7,.42 

11,69 
11,29 

85/86 

.4 ,86 
2,49 
9 ,.41 

13,20 
13,23 

Volem fer notar que s'ha incrementat notablement la 

rendibilitat econ6mica sobre l'actiu (9,41%), que es va 

aproximant al cost de finançament (11, 31%), amb la qual cosa 

ens acusteru al llindar del palancament positiu que, segons la 

uostra informació, no es produeix des del 1973. 

La caiguda de la rendibilitat sobre el patrimoni net hem 

d'interpretar-la tenint en compte allò que hem dit abans 

resp1:::cte al pes important que el 1986 tenen les pèrdues 

extraordinàries circumscrites a un sector industrial 

determinat. 

Final ment, al quadre 4. 1. e) recollim l'e vol uc ió del 

repartimeri.t de les rendes generades, on hi ha sintetitzades 

moltes de l�s tendències comentades. 

8 
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Quadre 4.1. e) Repartiment de les rendes generades. 

1982 83 1983 84 1984 85 1985 86 

Al personal 57,83 54,77 54,69 51,72 52,64 53,51 52
¡
79 52,49 

A l'estat 2,76 2,76 2,88 3,02 2,88 3,30 3,26 4,29 
Als prestadors 24, 17 25,78 25,96 26, 16 25,50 21,46 22,80 19, 19 
Als accionistes 4,29 4,26 4, 10 3,85 4,28 3,61 3,82 4, 18 
A l'autofinançament 10,96 12,41 12,38 15,25 14,69 18,12 17,32 19,85 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Resumirem telegràficament les tendències que hem anat 

comentant al llarg de l'apartat i que han quedat reflectides 

al quadre anterior: 

a) La participació del personal en les rendes generades deixa de

disminuir el 1986. 

b) La participació de l'estat continua aug:mentant.

e) Continuen minvant les rendes als prestadors.

d) 8' inverteix la tendència a la disminució de les rendes als

accionistes. 

e) Continua augmentant la participació de l'autofinançament.



4. 2 • .AJJ.ALISI SEGONS LA DIJIBNSió DR LES RIPRESES.

Tal com vàrem mostrar a l'apartat 3.2., s'observen 

diferències importants en l'estructura econòmica-financera de 

l'empresa catalana entre una mida i l'altra. En aquest 

apartat comentarem aquestes diferències a partir de les dades 

que corresponen a l'exercici de 1986. Comencem, com és 

habitual, veient l'estructura del compte de resultats. 

Quadre 4.2. a) Estructura del compte de resultats (1986). 

Total menys 19 20-99 100-499 !iés 500 

85 86 85 86 85 86 85 86 85 86 

Valor afegit 29, 16 31, 15 16,38 17,43 20,93 22,80 30,43 32,49 31,38 33,33 
Despeses personal 17,64 17,68 7,66 7,64 12,01 13,00 19,38 19,42 18,72 18,45 
Re, eco, brut expl, 11,52 13,47 8,72 9,79 8,92 9,79 11,05 13,08 12,66 !4,88
Amortit. i Dotacions 4,86 5, 1 l 2, l l 2, 10 2,40 2, 16 4,22 4,27 6,05 6,55
Re, eco, net expl, 6,66 8,35 6,61 7,69 6,53 7,63 6,83 8,80 6,61 8,33
Inter, act, i Ing, finan, 3,63 2, 17 2, 14 1,63 0,90 1 ,02 0,78 0,80 6, 10 3,30
Despeses financeres 7,46 6,29 4,82 4,09 3,79 3,36 4,04 3,35 10,62 8,90
Res, net total 2,45 2,25 4,89 5,75 3,72 5,21 2,74 S,80 l ,80 -0,78

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

A totes les grandàries es produeix l'increment de pes 

relati u del val or afegit a causa, probablement, de l'efecte 

comptable de la implantació de l'IVA. 

Vegem a continuació els aspectes més rellevants referits 

a cada partida del compte d'explotació: 

a) Despeses de personal. A gairebé totes les mides es manifesta un

estancament, i fins i tot un cert augment, del seu pes relatiu, la 

qual cosa suposa una ruptura clara de la tendència històrica a la 

8 ,¡ 3 r, l ,.) 
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reducció d'aquest percentatge. D'altra banda, el 1986 el cost mitjà 

per persona i el seu increment pércentual sobre l'any 1985 és el que 

s'indica a continuació: 

Quadre 4-.2. b) Despeses de personal (1986). 

Cost aitjà (1ili, ptes.) 
Variació anual 

Total 

2,45 
9,87 

l'llenys 19 

2,08 
8,82 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

20-99

2, 14 
l 1, 78 

100-499

2,36
10,66

111és 500 

2,59 
9,24 

Els creixements més grans s'observen a les empreses petites i 

mitjanes que, tal com veurem més endavant, també són les que tenen 

un increment de l'ocupació més alt. El fet que precisament sigui en 

aquestes grandàries on hi ha uns indicadors millors d'eficàcia i 

rendibilitat, demostra que la política de sanejament i millora de 

l'economia real que s'ha produït en 

intensitat també queda reflectida a 

retributius. 

aquestes empreses amb més 

l'ocupació i als nivells 

b) Amortitzacions. A totes les empreses, sigui quina sigui la seva

grandària, s'hi observa un augment significatiu del pes relatiu 

d'aquesta partida. Es mantenen, però, les diferències que hem 

constatat en apartats anteriors entre una mida i l'altra. Aquestes 

diferències també es produeixen en els percentatges d'amortització 

sobre l 1 immobilitzat brut, amb una gamma de valors que va del 3,86 

%, a les empreses grans, al 5,93% a les empreses mitjanes. Si tenim 

en compte que els valors de l'immobilitzat, en general, no s'han 

actualitzat, aquests percentatges són, sota el nostre punt de vista, 

encara insuficients. 
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c) Despeses fin anceres. En tots els casos es fa palesa una tendència

continuad a a la disminució del seu pes rel atiu. Na obstant això, el 

nivell que s'assoleix el 1986 és molt diferent en una dimensió i en 

l'altr a, tal com podem comprovar al quadre següent: 

Quadre 4.2. e) Despeses financeres (1986). 

Percent, s, recur, d'altri 1itjans 
Finançament bancari 

Total 

11,31 
60,09 

11enys 19 

10,76 
40,24 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

20-99

14,97 
79,52 

100-499

14,40 
84,39 

11és 500 

10,56 
55,27 

La taxa del cost financer sobre els recursos d'altri es 

correlaciona d'una manera mol t :forta amb la importància del 

:finançament bancari sobre l'exigible total, És precisament a 

les empreses molt petites i a les empreses grans on, el 1986, 

encara s'accentuen més els processos de desintermediació que 

s'han analitzat en apartats anteriors. 

En aquesta anàlisi tan sumària del compte de pèrdues i 

guanys, volem ressaltar que el resultat negatiu net que hi ha 

a les empreses més grans es produeix, d'una banda, a causa de 

la pèrdua de pes que en aquest darrer exercici han tingut els 

interessos activats i els ingressos financers <que han passat 

d'un 6,10% a un 3,30% sobre vendes) i, de l'altra, 

fonamentalment, de les pèrdues de caràcter extraordinari, 

comentades abans, que s'han produït al sector elèctric i que 

ja estudiarem més detalladament quan fem l'anàlisi per 

sectors. 

8 
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Respecte a l'activitat, a totes les grandàries s'observa 

una desacceleració de les exportacions, que és més acusada a 

les empreses malt petites i a les petites. En canvi, en 

l'aspecte de l'ocupació hi ha creixements nets a totes les 

empreses, excepte a les grans. 

La inversió per fluxos externs en immobilitzat material 

creix un 5,40% a les empreses mitjanes i grans i un 8,21% a 

les peti tes. Malgrat aquest augment, llur volum és, en tots 

els casos, no gaire superior a les amortitzacions i a vegades 

(empreses mitjanes) fins i tat inferior, la qual cosa 

confirma la nostra idea que ens continuem movent en volums 

d'inversió escassos, 

falta de confiança 

probablement perquè hi ha una certa 

en la continuïtat del procés de 

reactivació que estem gaudint. 

Quant a l'estructura de l'Actiu, el 1986 hi ha pocs 

canvis respecte a la situació anterior. Els únics aspectes 

que cal comentar són els següents: 

a) A les grans empreses es corregeix la situació excepcional que es

va produir durant el 1985 respecte a la desinversió en immobilitzat 

material i l'increment inexplicable de la partida «al tres deutors>>. 

b) L'immobilitzat financer creix a totes les empreses, sigui quina

sigui la seva mida, tot i que d'una forma més acusada a les que són 

molt petites. 

La rotació de l'Actiu augmenta d'una manera especialment 

acusada a les empreses mitjanes i grans. Respecte a les 

empreses mitjanes, cal destacar que milloren tots els 

indicadors <rotació del circulant d'explotació, del circulant 

fora d'explotació i de l'immobilitzat) i respecte a les 

empreses grans cal esmentar que la millora es produeix 

gràcies a l'efecte conjunt dels ajustaments que hem comentat 

abans en «immobilitzat» i «altres deutors». 

r) �4'�
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Quadre 4.2. e) Rotació de l'Actiu (1985-86). 

Total 1enys 19 20-99 100-499 11és 500 

85 86 85 86 85 86 85 86 85 86 

Vendes/Actiu 0,87 1,01 1,11 1, 11 2, 12 2, 10 l ,36 1,50 0,63 0,76 
Vendes/Actiu 11itjà 0,98 1, 17 2,18 1,51 0,72 
Vendes/Circulant 2,89 3,65 2,97 3,29 3,65 3,62 3,08 3,29 2,64 3,93 
Yendes/Cir, 1itjà 3,40 3,29 3,74 3,36 3,34 
Yendes/Cir. expl,+Tre, 3,42 3,46 3,03 3,36 3, 16 3,20 2,73 2,87 4, 14 4,01 
Y,/Cir, expl.+T, aitj, 3,60 3,36 3,28 2,95 4,27 
Vendes/111, 1aterial 1,02 1, 10 3,09 3,25 3,56 3,47 l ,65 1,78 0,70 0,77 
Vendes/111, 1ater, 1itjà 1,11 3,33 3,62 1,81 0,77 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

A l'estructura del passi u, hi observem les tendències 

següents: 

a) Increment del pes relatiu del patrimoni net a les empreses

petites i mitjanes, gràcies, sens dubte, als excel.lents resultats i 

a la potenciació del procés d'autofinança:ment durant tot el període 

d'estudi (82-86). 

b) A les empreses mol t peti tes (recordem que estan força 

concentrades al sector del comerç) i a les grans hi ha un creixement 

espectacular de l'exigible de caràcter no bancari, és a dir, de la 

desintermediació. 

e) La taxa d'endeutament <recursos d'al tri/recursos propis) és més

acusada a les empreses grans (160%). Les altres empreses es mantenen 

a uns nivells inferiors al 100% i, per tant, es respecta la coneguda 

regla d'or vertical. 
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El fans de maniobra augmenta a les empreses peti tes i 

mitjanes que, precisament, són les que en aquest aspecte 

tenen nivells de partida més elevats: 

Quadre 4.2. f) Fons de Daniobra (1986). 

Total aenys 19 20-99 100-499 aés 500 

85 86 85 86 85 86 85 86 85 86 

Fons maniobra/Actiu net 16, 93 13,84 18,81 16,97 25, 19 27,97 21,25 23,92 15,05 9,42 
Fons maniobra/Circ, net 56,35 50,05 50,04 50,54 43,25 48, 13 48,00 52,49 63,41 48,92 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

A les grans empreses, com a conseqüència dels seus 

resultats pèssims, la causa dels quals ja 1 • hem comentada, 

s'ha produït una reducció important del fons de maniobra. No 

obstant això, el seu nivell sobre el circulant continua 

essent, sota el nostre punt de vista, suficient. 

Analitzarem ara, per a cada dimensió empresarial, les 

rati os que s• obtenen a 1 • hora de dividir cada partida de 

l'estat d'origen i aplicació de :fons amb la correlativa del 

Balanç <en valors mitjans). 

o ,; ,1 ')
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Quadre 4.2 e) Estat d'origen i aplicació de fons (en � sobre 

l'homòloga del balanç>, 1966. 

Total 11enys 19 20-99 100-499 1és 500 

Origen: 
Aut, bru/Patri, net 1itjà 19,90 17,70 31,94 24,87 16,29 
Finança1ent per1anent: -1,57 11,06 l, 96 -0,67 -2,37
-F, propis/Patri, net 1itjA 3,40 1,85 2,35 1, 12 4,63
-F. d'altri/R.A, ait, llarg ter1ini -7,05 30,25 0,80 -9,78 -7,69
Passiu a curt ter11ini i liquiditat -S,33 0,37 -4,85 -7,94 -4,06
Aplicacions:
I1nobilitzat total 8,42 18

1
23 10,80 7,06 8,42

[1nobilitzat 1aterial 5,54 6,63 8,21 5,39 5,40
Circulant explotaci6 9,78 2,34 5

1
75 6

1
60 14,43

Font: Central de balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Els aspectes més destacables que es desprenen d'aquest 

quadre són: 

a) El pes extraordinari que es produeix a causa dels resultats

excel.lents de l'autofinançament a les empreses petites i mitjanes. 

b) L'esforç que els accionistes de les empreses grans estan fent en

incrementar els fons propis sobre el patrimoni net en un 4, 63% 1 

malgrat que els dividends només són d'un 2,53%. A les altres mides, 

tot i que nosaltres creiem que els dividends són escassos (van del 

3,79% sobre el patrimoni net, a les empreses mitjanes, al 4,41% a 

les molt petites) el volum, si més no, és superior al dels augments 

de capital. 

e) Disminució del finançament d'al tri a tots els segments de la

mostra. llevat de les empreses mol t peti tes <probablement per a 

finançar l'increment de l'immobilitzat financer). 
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d) A l'únic segment on s'observa un creixement força important de

l'immobilitzat material és, tal com hem comentat abans, a les 

empreses petites. 

Acabarem, com sempre, fent una síntesi d'aquesta anàlisi 

tot veient les ratios de rendibilitat i el repartiment de les 

rendes generades. 

El 1986 la rendibilitat d'explotació bruta i neta sobre 

l'Actiu total i sobre l'Actiu d'explotació va créixer d'una 

manera important a les empreses de totes les dimensions. 

També s'hi han produït creixements de la rendibilitat neta 

sobre el patrimoni, excepte a les empreses grans on hi va 

haver les pèrdues extraordinàries que ja hem comentat abans. 

Quadre 4.2 f> Rendibilitat (1985/86). 

Total aenys 19 20-99 100-499 !fiés 500 

85 86 85 86 85 86 85 86 85 86 

R, net tot,/P, net 1it, 4,86 12,04 22, 18 13,49 -1,45
R, net d, iap,/P, net 1it, 2,49 8,99 16,67 10

1
62 -3, 19

R, eco, net exp,/A, net 6,55 9,67 9,74 10,30 14, 77 17,21 10,27 14,28 4,80 7,57
R, eco, net ex,/A, net 1, 9,41 10,86 17,84 14,36 7,23
R, ec, brut ex,/A, ex, 1, 13,20 18,66 18,66 15,55 1 l ,59
R, ec, brut ex,/A, net 10,01 13,60 9,72 10,83 18,94 20,57 15,06 19,63 7,95 11,26 
R, ec, brut ex,/A, net 1, 13,23 11,42 21,33 19,74 10,75 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

En aquest exercici es mantenen les diferències entre una 

grandària empresarial i l'altra que ja hem comentat més 

detalladament en al tres apartats (3. 3). Així, doncs, a les 

empreses petites (20 a 99 treballadors) la rendibilitat neta 

d'explotació sobre l'Actiu és molt superior al cost dels 

recursos d'altri. la qual cosa comporta un palancament 
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positiu, En el cas de les empreses de mida molt petita o 

mitjana la rendibilitat és pràcticament igual a la taxa del 

cost financer. 

mantenint-se en 

negatiu. 

Finalment, les 

una situació 

grans empreses 

de palancament 

continuen 

clarament 

Si a més a més tenim en compte el nivell elevat que ha 

assolit la rendibilitat sobre el net a les empreses petites 

i, en una quantitat menor, a les mitjanes i molt petites, la 

nostra conclusió és que l'empresa típica catalana aconsegueix 

el 1986 uns nivells de competitivitat que no s'havien assolit 

des de fa molts anys. Això és conseqüència d'una tendència 

contínua a millorar que, com hem vist al capítol 3, es 

manifesta, com a mínim, des de 1982. 

Quadre 4.2. g) Repartiment de rendes generades (1986). 

Total menys 19 20-99 100-499 11és 500 

85 86 85 86 85 86 85 86 85 86 

Al personal 52,79 52,49 37,39 37,37 52,95 53,84 61,44 57,20 49,09 50, 15 
A l 'estat 3,26 4,29 6, 17 8, 19 4,37 5,99 2,94 4

¡
35 3, l5 3,84 

Als prestadors 22,80 19, 19 24, 15 20,21 17, Ol 14,47 13,42 10,58 29, 16 24,59 
Als accionistes 3,82 4, 18 8,9l 10,31 3,25 3,95 3

¡
25 4

¡
80 4,06 3,73 

A l 'autofinança�ent 17,32 19,85 23,38 23,92 22, 42 21, 75 18, 95 23,08 15
¡
54 17,69 

Font; Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

De l'anàlisi de l'evolució del repartiment de rendes 

generades es desprèn: 

a) Es talla la tendència histbrica de la disminuci6 del pes de les

rendes al personal. 

·-) 1; ( .... 

() l •·;- v' 



) 
b) Les rendes a l'estat continuen creixent d'una manera més que

proporcional. 

e) Continua disminuint la participació de les rendes als prestadors.

d) Per primera vegada sembla que hi ha un cert creixement de les

rendes als accionistes i, d'aquesta manera, s'inverteix la tendència 

històrica que hem constatat en apartats anteriors. 

e) Continuen creixent d • una manera acusada les rendes dedicades a

l'autofinançament. 

() A .• .-, 
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4.3. COJIPARACI6 A1CB LA RESTA D'ESPAI'YA. 

4. 3. 1. il.ll.ISI GLOBAL.

En aquest 

l'anàlisi que 

apartat 

hem fet 

completarem amb dades de 1986 

al 2. 3. 2. Les estructures de l es 

respectives mostres continuen essent, en general, semblants 

a les de 1985, per la qual cosa els comentaris que hem fet 

en aquell apartat respecte a aquesta qi..ïestió són plenament 

vigents aquí. Volem recordar, però, en relació a aquest 

tema, que la mida mitjana de l'empresa de la resta d'Espanya 

és substancialment més gran que la de Catalunya (218 

treballadors per empresa davant de 169), la qual cosa, 

probablement, pot ajudar a explicar 

diferències que podrem veure a continuació. 

Comencem, com sempre, comparant 

d'explotació. 

Quadre 4.3.1. a) Compte de resultats (1985-86). 

CATALUNYA 

85 86 

Compres netes i Var, exist. N,P, 55,92 53,72 
Treballs i Sub�inistra�ents 14,54 14J8 
Valor afegit 29, 16 31, 15 
Despeses de personal 17,64 17, 68 
Res, eco, brut d'explotació 11,52 13,47 
Aaortitzacions i Dotacions 4,86 5, 11 
Res, eco, net d'explotació 6,66 8,35 
[nteressos activats i Ing, fin, 3,63 2, 17 
Despeses financeres 7,48 6,29 
Resultat net total 2,45 2,25 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

8 
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algunes de les 

els comptes 

RESTA D'ESPANYA 

85 86 

58,78 55,30 
12,70 13,67 
27,96 30,45 
15,93 17,36 
12,03 13,09 
4,78 5,31 
7,25 7,78 
2,98 3,26 
6,56 6,42 
3,33 4,59 
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La semblança entre les estructures percentuals d'una 

mostra i l• altra és evident. Pensem, però, que és 

interessant comentar d'una manera explícita alguns aspectes. 

a) Els costos de personal sobre vendes creixen a la resta de l'estat

espanyol d'una manera més acusada que a Catalunya, malgrat que la 

variació anual del cost mitjà per persona és semblant a una mostra i 

a l'altra (9,7% aproximadament). Això es produeix, d'una banda, 

perquè el creixement de l'ocupació va ser substancialment superior a 

la resta d'Espanya (1,09% versus 0,36%) i, de l'altra, perquè a 

causa de l 1 efecte d'implantació de l' IVA, i probablement d •altres 

raons, el creixement de les vendes va ser a Catalunya del 8,51% i a 

la resta d'Espanya només del 1,56%. 

b) La reducció de les despeses financeres és més significativa a

Catalunya perquè el procés de desintermediació ha estat més acusat 

(el finançament bancari és d'un 60% sobre el total del finançament 

d'altri, mentre que a la resta d'Espanya és d'un 69%). Aquesta és, 

sens dubte, la raó principal que explica que el cost financer mitjà 

sobre els recursos d'altri sigui a la mostra catalana d'un 11,31% i 

a l'espanyola d'un 12,12%. 

c) Malgrat que a Catalunya tots els marges bruts són superiors, el

resultat net total és, en termes percentuals, inferior, la qual cosa 

es produeix a causa de la disminució dels interessos activats i els 

ingressos financers i de l'efecte de les pèrdues extraordinàries que 

el 1986 es van produir a les grans empreses catalanes del sector 

elèctric. 

Respecte a l'activitat, el to general és d'un creixement 

més baix a la resta d'Espanya que no pas a Catalunya. A més 

d'un creixement més peti t de les vendes i el val or afegit, 

les exportacions es redueixen un 15% a la resta d • Espanya 

davant d'un 4% a Catalunya. Més endavant ja comentarem els 

resultats que fan referència a la inversió, en els quals, 

com ja veurem, es manté la mateixa tònica. 
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Quant a la rotació de l'actiu, els nivells són semblants 

a totes dues mostres (O. 98), tot i que potser cal destacar 

que a Catalunya s'observa una rotació menor del circulant 

fora d'explotació que queda compensada amb la rotació més 

alta de l'immobilitzat material. 

A l'estructura del passiu, l'única diferència que es pot 

observar és que l'empresa catalana està una mica més 

endeutada (ratio de finançament d'altri sobre el passiu del 

55% davant del 50% de l'empresa espanyola). Un altre aspecte 

rellevant, que ja hem comentat abans. és el pes més elevat 

del finançament bancari a la mostra de la resta d'Eppanya. 

El fons de maniobra és 1 en termes relatius, mol t més 

gran a Catalunya (50% sobre el circul ant net davant del 

40%), :malgrat la reducció que es va produir el 1986 a causa 

de les pèrdues excepcionals del sector elèctric. 

Tal com hem anat fent, 

punt de vista dinàmic bo 

ara veurem la situació des d' t.in 

i analitzant cadascuna de les 

partides de l'estat d'origen i aplicació de fons. 

) 
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Quadre 4. 3. 1. b) Estat d' origen i aplicació de. fons (en � sobre 

l'homòloga del Balanç>. 1986. 

Origen: 
Autof. brut/Patri, net aitjà 
Finança1ent per1anent 
-F. propis/Patri, net aitjà
-F. d'altri/R,A. mitjà a llarg ter,
Passiu a curt ter1ini i Liquiditat
Aplicaci6:
Immobilitzat total
I1mobilitzat 1aterial
Circulant d'explotaci6

as 

CATALUNYA 
86 

19,90 
-1,57
3,40

-7,05
-5,33

8,42
S,54
9,78

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

De l 'anàlisi d'aquest quadre se'n desprèn: 

RESTA D'ESPANYA 
85 86 

20,02 
1,62 
4,03 

-1,57
-12,76

6,77
4,43

-2,77

a) La gran importància de l'autofinançament a totes dues mostres.

b) També a ambdues mostres, els accionistes aporten més capital nou

que no pas allò que perceben dels dividends. 

e) Hi ha un procés de reducció clar dels fluxos externs de

finançament d'altri (és a dir, es redueixen els deutes). 

d) En general, la inversió és més gran a Catalunya. No obstant això,

l'i:mmobilitzat :material creix aquí en un import no gaire superior al 

de l'amortització, mentre que a la mostra espanyola fins i tot és 

inferior. Amb això volem insistir en un dels aspectes negatius més 

rellevants que, sota el nostre punt de vista, es desprenen de 

l'anàlisi que estem fent. 

Vegem, finalment, a tall de resum, la rendibilitat i el 

repartiment de les rendes generades. 
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Quadre 4. 3. 1. e> Rendibilitat (1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

BS 86 85 86 

Resultat net total/Patr, net 4,70 4,99 6,72 9,00 
Res, net total/Patr, net 1itjà 4,86 9,20 
Res. eco, net d'expl,/Actiu net 6,SS 9,67 8, 18 9,08 
Res, eco, net d'expl,/Ac, net 1itjà 9,41 9,06 
Res, eco, brut d'exp,/Ac, expl, mitjà 13,20 11 ,92 
Res. eco, brut d'exp,/Actiu net 10,01 13,60 11 ,49 12, 74 
Res. eco, brut d'exp,/Ac, net mitjà 13,23 12,72 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Si Íem una abstracció de les pèrdues de caràcter 

extraordinari que hem esmentat abans, els avenços de la 

rendibilitat i els nivells assolits són clarament superiors 

a Catalunya on ens acostem molt més als nivells de 

palancament positiu. 

Quadre 4.3.1. d) Repartiment de rendes generades (1985-86). 

CATALUNYA 

85 86 

Al personal 52,79 52,49 
A l 'estat 3,26 4,29 
Als prestadors 22,80 19, 19 
Als accioni s tes 3,82 4, 18 
A l'autofinançaMent 17,32 19,85 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

() ,, r: t') 
O 1 0 l. 

RESTA D'ESPANYA 

85 86 

50, 17 S0,21 
4,34 4,90 

21 ,33 19,24 
5,33 5,57 

18,82 20,08 



Sota el nostre punt de vista, l'únic comentari que es 

desprèn d'aquest quadre és constatar la semblança de 

tendències que s'observen. 

La conclusió de l'anàlisi que hem fet en aquest apartat 

ajuda a :matisar allò que ja s'ha dit a l'apartat 2.3.2. El 

1986, l'empresa catalana es va mostrar més dinàmica i com a 

conseqüència va gaudir de millores en els resultats i en les 

estructures. Malgrat això, totes dues mostres continuen 

mantenint-se, en la majoria d'indicadors, a nivells 

semblants. En els propers apartats d'aquest mateix capí tol 

precisarem una mica més aquesta conclusió general. 

4.3.2. COJIPARACió PER XIDES. 

La comparació de l'estructura econòmica-financera de 

l'empresa catalana respecte de la resta d'Espanya que estem 

fent en aquest apartat s'ha de complementar amb l'anàlisi de 

les diferències que hi ha entre totes dues mostres a 

cadascuna de les dimensions empresarials. 

ajudarà a interpretar millor les nostres 

Això, sens dubte, 

conclusions. Ara 

farem, doncs, una referència molt breu a les diferències més 

importants d'estructura que, basant-nos en les dades de 

1985-86, es produeixen a cada mida empresarial entre 

Catalunya i la resta de l'estat espanyol. 

4.3.2.1. EJIPRESES DE XEIYS DE 20 TREBALLADORS. 

Abans de res, cal veure si la composició sectorial d'una 

mostra. i de l'altra difereix d'una manera significativa ja 

que .aix6 podria explicar algunes de les diferències que 
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constatarem. En aquest aspecte observem que a la resta 

d'Espanya els sectors que detallarem a continuació es troben 

més representats que no pas a Catalunya: Energia i Aigua ca

lenta, Pesca, Indústries transformadores del metall, Cons

trucció i al tres serveis. En canvi, a Catalunya hi ha una 

representació més alta del Comerç i dels Productes Químics. 

La :mostra catalana, doncs, està més concentrada en uns 

quants sectors que no pas la de la resta de l'estat 

espanyol, com ja hem vist a l'apartat 2.3.1. 

L'evolució en aquests darrers dos anys de l'estructura 

del compte de resultats ha estat a totes dues mostres la que 

indiquem al quadre següent. 

Quadre 4.3.2.1. a) Compte de resultats. 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Conpres netes i Var. exis, M.P. 73,51 72,67 70,84 66,45 
Treballs i Subninistranents 9,79 9,68 12,27 14,59 

Valor afegit 16,38 17,43 16,52 18,70 
Despeses de personal 7,66 7,64 7,98 8,68 
Res, econòmic brut d'explot. 8,72 9,79 8,54 10,02 
A1ortitzacions i Dotacions 2, 11 2, 10 3,65 4, 77 

Res, econòmic net d'explot, 6,61 7,69 4,89 5,25 
Interessos act, i Ingressos fi, 2, 14 l ,63 4,58 4,57 
Despeses financeres 4,82 4,09 4,38 4,69 
Resultat net total 4,89 5 ,75 5,69 11,56 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 

D'aquest quadre destaquem: 

a) Les despeses de personal creixen d • una :manera més acusada a la

resta d'Espanya a causa, d'una banda, de l'augment inexplicable del 

8 1 5 1i.'
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cost mitjà per treballador (13,5% davant del 8,8% a Catalunya) i, de 

l'altra, del fet que allà les vendes creixen només un 3,75%. 

b) A la resta d'Espanya hi ha un pes més alt de les amortitzacions.

Això es produeix perquè, malgrat que la taxa d'amortització sobre 

l'immobilitzat brut és semblant (al vol tant del 4, 5%), a la resta 

d'Espanya l'immobilitzat material té mol t més pes (rotació anual 

sobre les vendes del 1,74% davant del 3,30% de Catalunya). 

c) El cost financer sobre els recursos d'altri és una mica inferior

a Catalunya a causa d'un procés més acusat de desintermediació. 

d) Finalment, volem destacar el pes important que els· interessos

activats i els resultats extraordinaris han tingut a la mostra 

espanyola. Aquest aspecte cal tenir-l o mol t en compte a l' hora 

d'interpretar els indicadors sintètics de gestió (rendibilitat i 

distribució de rendes). 

Quant a l'activitat, els únics aspectes destacables són 

l' increment escàs de vendes a l'empresa espanyola, que ja 

hem comentat abans, i la reducció important de l'ocupació 

C-1,97% davant del 1,29% de la catalana).

A la rotació de l'Actiu és on es produeixen les 

diferències més acusades i significatives. La rotació total 

és de 1,17% a l'empresa catalana i només de 0,76% a 

1 • espanyola, una xifra que es considera mol t baixa en les 

empreses d'aquesta mida. En general, segons que podrem veure 

al  quadre següent, totes les rotacions són més al tes a 

Catalunya. 



Quadre 4. 3. 2. l. b) Rotació de l'actiu (1985-86) . .  

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Vendes/Actiu 1,11 1,11 0,79 0,76 
Vendes/Actiu 1itjà l, 17 0,78 
Vendes/Circulant 2,97 3,29 2,80 2,57 
Vendes/Circulant titjà 3,29 2,71 
Vendes/Cir, expl,+Tresoreria 3,03 3,36 2,42 2,31 
Vendes/Cir, expl,+Tres, mitjans 3,36 2,39 
Vendes/I11obilitzat material 3,09 3,25 1, 73 1, 72 
Vendes/la1ob, material 1itjà 3,33 l, 74 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Respecte a l'estructura del passi u, l'empresa catalana 

està més endeutada, la qual cosa, tal com ja hem vist, no 

repercuteix sobre els costos financers a causa del procés de 

desintermediació que aquí s'ha potenciat. 

Quadre 4. 3. 2.1. e) Estat d'origen i aplicació de fons (en � sobre 

l'homòloga del Balanç), 1986. 

Origen: 
Auto. brut/Patr. net mitjà 
finança�ent permanent: 
-F, propis/Patr, net mitjà
-F. d'altri/R.A. mitjà a llarg ter.
Passiu a curt termini i Liquiditat
Aplicacions:
Immobilitzat total
Immobilitzat 1aterial
Circulant d'explotació

CATALUNYA 

85 86 

17,70 
11, 06 
1 ,es 

30,25 
0,37 

18,23 
6,63 
2,34 

Font; Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració prbpia, 

8 '1 r: r:
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86 

18,56 
12,90 
9,57 

25,75 
-55,39

6,35 
3,32 

-2,49
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De la nostra construcció de l'estat d'origen i aplicació 

de fons es poden despendre les. conclusions següents: 

a) A la resta d'Espanya, les aportacions de capital han estat molt

elevades, amb un creixement del 9, 57% (semblant al nivell dels 

dividends que arriben a un 9,46% sobre el patrimoni net). A 

Catalunya, en canvi, els dividends han estat més baixos (4, 41%) i 

també ho han estat les aportacions Cl,85%), la qual cosa contrasta 

amb la situació general que hem comentat a l'apartat anterior. 

b) Els nivells d'inversió són substancialment més grans a Catalunya.

A la resta de l'estat espanyol, queden molt per sota dels nivells de 

reposició. 

Les ratios de rendibilitat mostren una situació molt més 

bona a l'empresa catalana on �·arriben a assolir nivells de 

palancament positiu. L'únic avantatge que tenen a la resta 

d'Espanya és en la rendibilitat sobre el net, a causa dels 

resultats de caràcter extraordinari que hem comentat abans. 

Quadre 4.3.2.1. d) Rendibilitat (1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Resultat net total/Patr, net 9,54 1 l ,69 6,64 12,77 
Res, net total/Patr, net mitjà 12,04 13,26 
Res, eco, net d'exp,/Actiu net 9,74 10

1
30 7,00 7, l l 

Res. eco, net d'exp,/Ac, net 1itjà 10,86 7,31 
Res, eco, brut d'exp,/Ac. d'ex, Mitjà 18,66 12, 11 
Res, eco, brut d'exp,/Actiu net 9,72 10,83 6,72 7,63 
Res, eco, brut d'exp,/Ac, net aitjà 11,42 7,84 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 
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En el repartiment de les rendes generades també es 

produeixn diferències significatives: 

Quadre 4.3.2.1. e> Repartiment de les rendes generades (1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Al personal 37,39 37,37 35,49 29,08 
A l 'estat 6, 17 8,19 6,84 13,00 
Als prestadors 24, IS 20,21 19,70 15,89 
Als accionistes 8,91 10,31 16,74 27,62 
A l'autofinança�eni 23,38 23,92 21,23 14,40 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

A la resta d'Espanya destaca el creixement de la 

participació de les rendes als accionistes i a l'estat en 

detriment de l'autofinançament i el personal. 

El balanç global és., en aquest segment i sota el nostre 

punt de vista, clarament favorable a l'empresa catalana, 

malgrat que potser algunes diferències puguin ser purament 

conjunturals. 

4.3.2.2. EJCPRESES DE 20 a 99 TREBALLADORS. 

En aquest segment, els grans sectors de Productes 

Químics i Indústries manufactureres no alimentàries tenen a 

la mostra catalana un pes relati u més al t que no pas a 

l'espanyola. Per contra, els sectors d'Indústries 

alimentàries, Comerç i Transports i Comunicacions tenen més 

representació a la mostra de la resta de l'estat espanyol. 
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L'estructura del compte dé resultats és, tal com podem 

veure, semblant a una mostra i a l'altra. 

Quadre 4.3.2.2. a) Compte de resultats <1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Co!pras nates i Var, exis, �.P. 65,65 63, 48 67,95 66,36 
Treballs i Subministraments 13,22 13,57 11,82 11,99 
Valor afegit 20,93 22,80 19,82 21,27 
Despese& de personal 12,01 13,00 11,53 12,27 
Res, econòmic brut d 1explot, 8,92 9,79 8,29 9,00 
A1ortitzacions i Dotacions 2,40 2, 16 2,66 2,51 
Res, econòmic net d'explot, 6,53 7,63 5,63 6,A9 
Interessos act, i Ingressos fi, 0,90 1,02 0,90 0,91 
Despeses financeres 3J9 3,36 3,41 3,22 
Resultat net total 3,72 5,21 2,75 4, 13 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Els únics aspectes que, sota el nostre punt de vista, 

cal comentar són, a més de constatar el fet que es 

produeixen uns marges més alts a Catalunya que no pas a la 

resta d'Espanya, els següents: 

a) L'ocupació creix a Catalunya un 3, 20%, és a dir, un punt per

damunt de la resta de l 1 estat espanyol. 

b) Les amortitzacions sobre l'immobilitzat brut són semblants a

totes dues mostres (al voltant del 5,5%). 

e) El cost financer sobre els recursos mitjans d'al tri és mol t

superior a Catalunya (un 15% davant del 13%), la qual cosa sorprèn 

si tenim en compte que el grau d I endeutament és semblant a totes 

dues mostres <el finançament propi suposa un 53%) i també ho és el 
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percentatge de finançament bancari sobre recursos d'altri <un 80%). 

Malgrat això. el percentatge de despeses financeres sobre les vendes 

és, tal com es pot observar, semblant a Catalunya i a la resta 

d'Espanya, la qual cosa només s'explica perquè la rotació de l'actiu 

és aquí substancialment més gran, a causa especialment de 

l'immobilitzat material que té, en aquest segment, molta menys 

entitat a l'empresa catalana que no pas a l'espanyola. 

Quadre 4.3.2.2. b) Rotació de l'actiu (1985-86).

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Vendes/Actiu 2, 12 2/ 10 1,88 1,90 
Vendes/Actiu 1itjà 2, 18 1,96 
Vendes/Circulant 3,65 3,62 3,97 3,99 
Vendes/Circulant mitjà 3,74 4, 12 
Vendes/Cir, expl,+Tresoreria 3, 16 3,20 3,28 3,45 
Vendes/Cir, expl,+Tres, aitjans 3,28 3,48 
Vendes/Immobilitzat 1aterial 3,56 3,47 2,67 2,69 
Vendes/I11ob, material mitjà 3,62 2, 77 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

El fons de maniobra és clarament superior a Catalunya i 

de la presentació que fem a continuació de l'estat d'origen 

i aplicació de fons se'n desprèn que també ho són 

l'autofinançament i la inversió per fluxos externs. 

/,l r nU...J 
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Quadre 4.3.2.2. e) Rstat d'origen i aplicació de fons (en l sobre 

l'homòloga del Balanç), 1986. 

Origen: 
Auto, brut/Patr, net 1itjà 
Finançament per1anent: 
-F, propis/Patr, net nitjà
-F, d'altri/R.A. 1itjà a llarg ter,
Passiu a curt termini i Liquidesa
Aplicacions:
l1mobilitzat total
I1mobilitzat material
Circulant d'explotació

CATALUNYA 
85 86 

31,94 
1,96 
2,35 
0,80 

-4,85

10,80 
8,21 
5,75 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

RESTA D'ESPANYA 
85 86 

25,93 
2, 11 
1,41 
3,93 

-2,97

9,02 
7,33 
1,85 

A totes dues mostres, l'aportació de capital és inferior 

als dividends que, aproximadament, són del 4%. 

Els indicadors de rendibilitat són clarament superiors a 

la mostra catalana, tot i que a ambdues mostres s'assoleixen 

nivells de palancament positiu. 

Quadre 4.3.2.2. d) Rendibilitat {1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 
85 86 85 86 

Resultat net total/Patr, net 16,09 20,63 10,31 15,08 
Res, net total/Patr. net 1itjà 22, 18 15,80 
Res. eco. net d'exp,/Actiu net 14,77 17,21 11,80 13,70 
Res, eco, net d'exp,/Ac. net mitjà 17 ,84 14,09 
Res, eco, brut d'exp,/Ac, d'ex, titjà 18,66 15,24 
Res. eco, brut d'exp,/Actiu net 18,94 20,57 15,59 17, 13 
Res, eco, brut d'exp,/Ac, net 1itjà 21,33 17,61 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

3 1 6 í 



Finalment, el repartiment de rendes generades també és 

molt semblant a totes dues mostres. 

Quadre 4.3.2.2. e) Repartiment de les rendes generades (1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Al personi! 52,95 53,84 54,52 53,89 
A l'estat 4,37 5,99 5,01 6,04 
Als prestadors 17,01 14,47 16,41 14,64 
Als accionistes 3,55 3,95 4,06 4,60 
A l'autofinança1ent 22,42 21,75 19,99 20,82 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 

Resumint, malgrat que observem mol tes semblances entre 

una mostra i l'altra, la situació general de l'empresa 

catalana és, en aquest segment, clarament millor. 

8 'l G 2 



) 

) 

4.3.2.3. RXPRHSES DE 100 a 499 TREBALLADORS. 

Els sectors 

manufactureres no 

de Productes 

alimentàries 

químics i 

també. estan, 

Indústries 

en termes 

relatius, més representats a la mostra catalana que no pas a 

l 1 espanyola. En canvi, amb l'Energia i l 1 Aigua calenta, 

Comerç i Transports i Comunicacions passa tot el contari. 

Quadre 4.3.2.3. a) Compte de resultats (1985-86).

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Compres netes i Var, exis, N,P, 55,48 53, 16 58,02 54,36 
Treballs i Subministraments 13,81 14, 10 13,38 14,43 
Valor afegit 30,43 32,49 27,92 30,53 
Despeses de personal 19,38 19,42 16,01 17,41 
Res. econòmic brut d'explot. 11,05 13,08 11, 91 13, 12 
Amortitzacions i Dotacions 4,22 4,27 4,36 4,13 
Res, econòmic net d'explot, 6,83 8,80 7,55 8,99 
Interessos act, i Ingressos fi, 0,78 0,80 l ,33 1,33 
Despeses financeres 4,04 3,35 4

1
52 3,91 

Resultat net total 2,74 5,80 4,41 6,03 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia. 

Segons es desprèn del quadre 4.3.2.3. a) els marges són 

molt semblants. Així mateix, el nivell d'ocupació ha crescut 

igual a totes dues mostres (un O, 90%) i també ho ha fet a 

ritmes semblants el cost per persona (un 10%). El 

percentatge d'amortització sobre l'immobilitzat brut és una 

mica més alt a Catalunya <un 5,93 davant d'un 5,19). El cost 

financer sobre els recursos d'altri també és superior a la 

mostra catalana (14,40% davant d'un 13%). D'aquesta dada no 

en tenim una explicació plausible ja que el percentatge més 

alt de finançament bancari que es produeix a Catalunya no és 
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suficient per a justificar la magnitud de la diferència. 

Malgrat tot, tal com podem observar, el percentatge de 

despeses financeres sobre les vendes és més petit a 

Catalunya, d'una banda, perquè la rotació de l'actiu és més 

alta i, de l'altra, perquè hi ha un pes del finançament 

propi també superior: el patrimoni net representa a la 

mostra catalana un 66% i a l'espanyola un 59%. 

La rotació de l'Actiu és, com ja hem dit, més gran a 

Catalunya (1,50% davant d'un 1, 40%), tot i que el 

comportament de cadascun dels components és diferent. La 

rotació del circulant és més alta a la resta de l'estat 

espanyol (3,73% versus 3,36%), i amb l'immobilitzat material 

passa tot el contrari ( 

Espanya). Aquesta rotació 

1,81% a Catalunya i 1,57% a 

de l'immobilitzat :material més 

alta que es produeix en aquest segment i també a l'anterior 

es pot interpretar tenint en compte les diferències que hi 

ha a les estructures sectorials de les respectives mostres. 

Quant al fans de maniobra, cal dir que, en termes 

relatius, és superior a Catalunya que a la resta d'Espanya. 

Quadre 4. 3. 2. 3. b) Estat d'origen i aplicació de fons

(en� sobre l'homòloga del Balanç), 1986. 

Origen: 
Auto, brut/Patr. net 1itjà 
Finança1ent permanent: 
-F, propis/Patr, net 1itjà
-F, d'altrí/R,A, 1itjà a llarg ter,
Passiu a curt teraini i Liquiditat
Aplicacions:I1nobilitzat total

In�obilitzat 1aterial 
Circulant d 1 explotaci6 

CATALUNYA 

es 86 

24,87 
-0,67
1, 12

-9,78
-7,9�
7,06
5,39
6,60

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pr�pia, 
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25,37 
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D'aquest quadre se'n desprenen conclusions interessants: 

a> Les aportacions de capi tal dels accionistes són inferiors als

dividends (4% del patrimoni net a totes dues mostres>. 

b) Els fluxos externs d'inversió són superiors a Catalunya. Cal,

però, subratllar un altre cop el fet que a totes dues mostres la 

inversió és escassa, ja que fins i tot queda per sota de 

l'amortització, cosa que suposa que no arriba ni tan sols als 

nivells de reposició. Si tenim en compte que, a pesar que hagi 

crescut durant els darrers períodes, ens continuem movent dins unes 

quotes d'amortització força baixes (5/6% de l'immobilitzat brut), 

apreciarem la importància que de cara a la nostra competi ti vi tat 

futura pot tenir aquesta situació. 

e) En totes dues mostres es potencia tant l'autofinançament com el

que podríem anomenar «devolució de préstecs». 

Pel que fa a la rendibilitat, s'arriba a uns nivells 

semblants, per bé que a la resta de l'estat espanyol, atesa 

la taxa més baixa del cost financer, s'aconsegueix superar 

el llindar del palancament positiu. 

Quadre 4.3.2.3. e> Rendibilitat (1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Resultat net total/Patr, net 5
1
88 13, 12 11,09 14,09 

Res, net total/Patr. net 1itjà 13,49 14 ,75 
Res, eco, net d'exp,/Actiu net 10,27 14,28 12,09 14,07 
Res, eco, net d'exp,/Ac, net aitjà 14,36 14,27 
Res, eco, brut d'exp,/Ac, d'ex, mitjà 15,55 14,63 
Res, eco, brut d'exp,/Actiu net 15,06 19,63 16,69 18,26 
Res, eco, brut d'exp,/Ac, net 1itjà 19, 74 18,51 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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En aquest segment, la comparació entre ambdues mostres 

dóna un resultat força equilibrat, tot i que potser en la 

catalana s'observa una estructura financera més bona i uns 

nivells d'inversió 

exportacions creixen 

i 

un 

d'activitat millors (aquí les 

7% i allà disminueixen gairebé un 

10%, la qual cosa també repercuteix en ritmes diferents de 

creixement de les vendes: un 11,35% a Catalunya davant d•un 

2,5% a la resta d'Espanya). 

Vegem, finalment, sense necessitat de comentar-lo, el 

quadre del repartiment de les rendes generades. 

Quadre 4.3.2.3. d) Repartiment de les rendes generades (1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Al personal 61,H 57,20 52,41 53,30 
A l 'estat 2,94 4,35 6,03 6,94 
Als prestadors 13,42 10,58 15,47 12,88 
Als accionistes 3,25 4,80 4,51 4,97 
A l'autofinançament 18,95 23,0B 21,57 21 ,91 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 
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4.3.2.4. BIPRESHS DE 500 o 1léS 'TREBALLADORS. 

En aquest segment, els grans sectors d • «Energia i aigua 

calenta», «Siderometal. lúrgica», «Comerç» i «Altres serveis» 

estan, en termes relatius, més representats a la mostra de 

la resta d'Espanya. En canvi, amb els «Productes químics» i 

les << Indústries alimentàries» passa tot el contrari. A més, 

la dimensió mitjana de l• empresa espanyola és, en aquest 

grup, molt més gran que la catalana (2.100 treballadors per 

empresa davant de 1.350). 

Si analitzem el compte de resultats veiem que els marges 

d'explotació són una mica més alts a Catalunya. No obstant 

això, el marge net és molt superior a la mostra espanyola a 

causa del pes més al t dels ingressos financers i 

especialment de l'efecte, ja comentat, de les pèrdues 

extraordinàries que en aquest període hi ha a l'empresa 

catalana (circumscrites, tal com hem dit, al sector 

elèctric). 

Quadre 4.3.2.4. a) Estructura del compte de resultats

(1985-86). 

CATALUNYA RESTA O'ESPANVA 

85 86 85 86 

Compres netes i Var, exis, N,P, 52,56 50,44 57,37 53,71 
Treballs i Subministraments 15,55 15

¡
76 12,59 13,56 

Valor afegit 31,38 33,33 29,49 32, 16 
Despeses de personal 18,72 18,45 16,81 18,47 
Res, econòmic brut d'explot, 12,66 14,88 12,68 13,69 
Amortitzacions i Dotacions 6,05 6,55 5,31 6, 16 
Res, econòaic net d'explot. 6,61 8,33 7,37 7,53 
Interessos act, i Ingressos fi, 6, lO 3,30 3,78 4,25 
Despeses financeres 10,62 8,90 7,74 7,80 
Resultat net total l,80 -0,78 2,93 3,88 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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Els costos de personal per treballador, les 

amortitzacions sobre l'immobilitzat brut i les dotacions per 

insolvències assoleixen nivells semblants a una mostra i 

l'altra. On hi ha una diferència més gran és en el cost 

financer sobre recursos mitjans d'altri que és d'un 11,95% a 

la resta d'Espanya i d'un 10,56% a Catalunya. Aquesta 

diferència es pot explicar pel fet que a la mostra catalana 

es manifesta més intensament el procés de desintermediació 

bancari que hem comentat abans (el percentatge de 

finançament bancari sobre els recursos d'altri és d'un 55% a 

Catalunya i d'un 66% a la resta d'Espanya). Malgrat això, 

tal com podem observar al quadre anterior, el tant per cent 

de despeses financeres sobre les vendes és més al t a la 

mostra catalana perquè hi ha un endeutament més gran <el net 

patrimonial és només d • un 38% davant del 47% de la resta 

d'Espanya). 

Els indicadors d'activitat, en general, són superiors a 

Catalunya: vendes, exportacions, valor afegit, ... , excepte 

l'ocupació que, mentre a la resta de l'estat espanyol creix 

un 1%, aquí baixa el 0,62%. 

La rotació de l'Actiu és una mica més al ta a la resta 

d'Espanya a causa, fonamentalment, d'una rotació més elevada 

del circul ant fora d'explotació, les causes del qual són 

difícils d'explicar amb la informació que tenim. 

Com sempre, l'anàlisi de l'estat d'origen i aplicació de 

fons ens permet d'obtenir conclusions interessants. 

O ,¡ r,-. 
u i o ü 
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Quadre 4. 3. 2. 4. b) Estat d'origen i aplicació de fons (en % sobre 

l'homòloga del Balanç). 

Origen: 
Auto, brut/Patr, net mitjà 
FinançaMent permanent: 
·F. propis/Patr, net mitjà
·F, d'altri/R.A, 1itjà a llarg ter,
Passiu a curt termini i Liquiditat
Aplicacions:
Immobilitzat total
Immobilitzat 1ateríal
Circulant d'exp"lotaci6

CATALUNYA 

85 86 

16,29 
·2,37
4,63

-7,69
-4,06

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

85 

RESTA D'ESPANYA 

86 

18,23 
1,36 
4,65 

-2,25
-12,06

El percentatge d'increment dels fons propis excedeix a 

totes dues mostres la magnitud dels dividends <només són del 

3, 57% sobre el patrimoni net a la mostra espanyola i del 

2, 53% a la catalana). El creixement de la inversió per 

fluxos externs és més gran a Catalunya, on se superen 

lleugerement els nivells de reposició. Per contra, 

l'autofinançament, a causa de les pèrdues de caràcter 

extraordinari que hem comentat abans, és més baix a aquí. A 

totes dues mostres s'intensifica la devolució de crèdits. 

Quant als indicadors de rendibilitat, si ens fixem només 

en els resultats d'explotació i fem una abstracció dels de 

caràcter extraordinari, els nivells són, tal com es pot 

observar, semblants a una mostra i a l'altra. 
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Quadre 4.3.2.4. e) Rendibilitat {1985-66). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 
85 86 85 86 

Resultat net total/Patr, net 2,84 -1,55 5,35 6,92 
Res, net total/Patr, net mitjà -1,45 7,02 
Res, eco, net d'exp,/Actiu net 4,80 7,57 7, 19 7,75 
Res, eco, net d'exp,/Ac, net mitjà 7,23 7,69 
Res, eco, brut d 1 exp,/Ac, d 1 ex, mitjà 11,59 10,94 
Res, eco, brut d 1exp,/Actiu net 7,95 11,26 10,37 11,44 
Res, eco, brut d'exp,/Ac, net aitjà 10,75 11,35 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 

Respecte al repartiment de rendes generades, les 

tendències, com es pot observar, també són semblants a totes 

dues mostres. 

Quadre 4.3.2.4. d) Repartiment de les rendes generades (1985-86). 

CATALUNYA RESTA D'ESPANYA 

85 86 85 86 

Al personal 49,09 50, 15 49,53 49,70 
A l'estat 3, 15 3,84 3,69 3,95 
Als prestadors 28, 16 24,59 23,48 21, 62 
Als accionistes 4,06 3,73 5,45 5,31 
A l 1 autofinança1ent 15,54 17,69 17,85 19,42 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

La conclusió general d • aquest capí tol és que hi ha un 

avantatge competitiu a favor de les empreses catalanes 

peti tes (menys de 100 treballadors) respecte a les 

espanyoles. El balanç és molt més equilibrat a les empreses 

mitjanes i grans. 

8 'i ? O 

, 



) 
5 ,  ANALISI PER SECTORS, 

5.1. IITRODUCCió. 

Dedicarem 1'6ltim capítol d'aquest treball a fer una 

anàlisi de l'estructura econòmico-financera dels sectors 

principals de la nostra economia. Els grans sectors 

escollits, segons la terminologia de la Central de Balanços 

del Banc d'Espanya, són els següents: 

•Indústries transformadores del metall (maquinària industrial i 

d'oficina, productes metàl.lics, automòbils, material elèctric i 

electrònic, etc). 

• Indústries manufactureres no alimentàries (tèxtil, cautxú i 

plàstic, arts gràfiques i edició, paper i cartró, confecció, ... ) 

•Indústries de productes químics (bàsica, farmacèutica, agrícola,

etc.). 

* Indústries alimentàries (càrnies, làcties, vinícoles, tabac i 

d'altres.) 

•Construcció.

•Energia <combustibles sòlids, energia elèctrica, gas i aigua 

calenta). 

•Cmnerç.

Tal com podem comprovar al quadre 5. 1. 

suposen, en base a les dades de 1985, 

mostra catalana de la Central de Balanços. 

8 

a) aquests sectors

més d'un 90% de la 



D'altra banda, segons es desprèn de les dades de 

l'apartat 2. 1., els sectors que analitzarem suposen 

aproximadament un 60% del valor afegit brut de l'economia 

catalana i un 95% del corresponent al seu sector industrial. 

Quadre 5.1. a> Composició de la DDstra (en� sobre el total>. 

Transfor1aci6 del metall 
Manufactures no alimentàries 
Productes químics 
Ali11entàries 
Construcció 
Energia 
Co1mç 
Percentatge sobre la mostra total 

TREBALLADORS 

21,57 
19,97 
15,43 
12,82 
10,51 
4,43 
6,80 

91,53 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia. 
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VALOR AFEGIT 

17,93 
16,38 
18,34 
13,69 
6,04 

11, 75 
7,42 

91,55 

VENDES 

15, l 8 
14,09 
18,27 
16,59 
5,02 
7,98 

15,30 
92, 43 

) 
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5.2. COJlPARACI6 DE LES RSTRUCTURES ECOiòXICO-FIIilCERES. 

En aquest apartat farem un resum dels aspectes més 

rellevants de l'estructura econòmica-financera de 

empreses dels sectors escollits. Les diferències 

les 

que 

constatarem entre un sector i l'altre estan en funció tant 

de les característiques específiques, lògiques i pròpies de 

cadascun d'ells com de diferents nivells d'eficiència o del 

grau d'èxit en els processos d • adaptació que s'han segui t. 

Per això, és força difícil obtenir d'aquesta anàlisi 

estàtica una avaluació mínimament matisada. Malgrat tot, 

pensem que aquesta comparació basada en les dades de 1986, 

és molt útil. D'una banda, és una introducció a l'anàlisi de 

tendències que farem al proper capí tol i, de l'altra pot 

permetre a les empreses catalanes comparar els indicadors de 

gestió propis amb els específics del sector en el qual es 

troben, amb la qual cosa es detectaran els seus punts forts 

i dèbils, i aquests punts els ajudaran a definir els seus 

plans estratègics. 

Vegem en primer lloc el compte de resultats. 

Quadre 5.2. a) Estructura del compte de resultats <� sobre vendes). 

Total Netall No ali, Quí1ica Ali111ent, Constr. Energia Comerç 

Valor afegit 31, 15 35, 13 34,48 31,08 24,92 32,85 43,54 14,64 
Despeses de personal 17,68 24,03 20,42 17, 71 14,80 27,38 12,22 8,80 
R. eco, brut d'expl, 13,47 11, il 14,07 13,37 10, 11 5,46 31,32 5,85 
Amortitzacions i Dota, 5, 11 4,45 4,45 4,05 2,43 2,38 17,22 0,97 
R, eco, net d'expl, 8,35 6,66 9,61 9,32 7,68 3,08 14, 10 4,88 
Inter, acti, i Ing, fin, 2, 17 0,68 0,73 0,64 0,40 0,92 15,04 0,46 
Despeses financeres 6,29 4,37 4,64 2,93 1,35 2

)
03 33,45 2, 17 

Resultat net total 2,25 2,41 5,68 6,54 6,38 2,32 -22,09 3, 13 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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Aquí queden paleses les diferències entre un sector i 

l'altre: pes elevat de les despeses de personal en la 

construcció i a les indústries transformadores de metalls, 

percentatges grans d'amortització sobre les vendes en el 

sector d'energia, on també té una gran entitat la partida 

d'interessos activats i ingressos financers. Les raons de 

les diferències que s'observen a l'estructura del compte de 

resultats els analitzarem més detalladament a continuació 

relacionant cadascuna d'aquestes partides amb les 

i de l'estat d'origen i aplicació de fons. 

exemple, veurem que el poc pes que els costos 

del Balanç 

Així, per 

financers 

tenen en l'alimentació és degut, entre altres raons, a 

l'autonomia financera elevada (recursos propis sobre el 

finançament d'altri) que hi ha en aquest sector industrial. 

Tanmateix, volem referir-nos a les conclusions que es 

desprenen d'una primera anàlisi del resultat net total que 

hi ha a la darrera línia d'aquest quadre. El 1narge net més 

alt el tenen les indústries de productes químics, 

alimentàries i manufactureres no alimentàries. Li segueix el 

sector del comerç, el marge del qual hem de considerar-lo 

suficient si tenim en compte l'elevada rotació. A un segon 

nivell hi ha la construcció i les indústries transformadores 

de metalls. Les indústries energètiques tenen un resultat 

net negatiu a causa de la importància que el 1986 van tenir 

les pèrdues de caràcter extraordinari i també a problemes 

estructurals que veurem més detalladament a l'apartat 

següent. Aquestes diferències en el marge net es reflec

tiran, com ja veurem, a tot l'estudi. 

Els indicadors d'activitat referits a l'exercici de 1986

no permeten pas gaires comentaris ja que, tal com hem di t, 

estan mol t distorsionats per l'efecte comptable de l' IVA. 

Potser els únics aspectes que cal destacar són· la 

desacceleració de les exportacions, que es produeix a tots 

els sectors, i el canvi de signe de l'ocupació. 
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5.2. CO�.ARACI6 DB LES ESTRUCTURES HCOiòIICO-FII.AJC:RRES. 

En aquest apartat farem un resum dels aspectes més 

rellevants de l'estructura econòmica-financera de les 

empreses dels sectors escollits. Les diferències que 

constatarem entre un sector i l'altre estan en funció tant 

de les característiques especifiques, 16giques i pr6pies de 

cadascun d•ells com de diferents nivells d'eficiència o del 

grau 

Per 

d'èxit 

aixa, 

en 

és 

els processos d'adaptació 

força difícil obtenir 

que s'han seguit.· 

d'aquesta anàlisi 

estàtica una avaluació minimament matisada. Malgrat tot, 

pensem que aquesta comparació basada en les dades de 1986, 

és molt útil. n•una banda, és una introducció a l'anàlisi de 

tendències que farem al proper capi tol i, de l'altra pot 

permetre a les empreses catalanes comparar els indicadors de 

gestió propis amb els especi fics del sector en el qual es 

troben. amb la qual cosa es detectaran els seus punts forts 

i dèbils, i aquests punts els ajudaran a definir els seus 

plans estratègics. 

Vegem en primer lloc el compte de resultats. 

Quadre 5.2. a) Estructura del compte de resultats <� sobre vendes). 

Total Neta l l No al i. Quiaica Ali11ent, Constr. Energia Cormç 

Valor afegit 31, 15 35, 13 34,48 31,08 24,92 32,85 43,54 14,64 
Despeses de personal 17,68 24,03 20,42 17,71 14,80 27,38 12,22 8,80 
R, eco, brut d'expl, 13,47 11, 11 14,07 13,37 10, 11 5,46 31,32 5,85 
A11ortitzacions i Dota, 5, 11 4,45 4,45 4,05 2,43 2,38 17,22 0,97 
R, eco, net d'expl, 8,35 6,66 9,61 9,32 7,68 3,08 14, 10 4,88 
Inter, acti, i Ing, fin, 2, 17 0,68 0,73 0,64 0,40 0,92 15,04 0,46 
Despeses financeres 6,29 4,37 4,64 2,93 1,35 2,03 33,45 2, 17 
Resultat net total 2,25 2,41 5,68 6,54 6,38 2,32 -22,09 3, 13 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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Aquí queden paleses les diferències entre un sector i 

l'altre: pes elevat de les despeses de personal en la 

construcció i a les indústries transformadores de metalls, 

percentatges grans d'amortització sobre les vendes en el 

sector d'energia, on també té una gran entitat la partida 

d'interessos activats i ingressos financers. Les raons de 

les diferències que s'observen a l'estructura del compte de 

resultats els analitzarem més detalladament a continuació 

relacionant cad�scuna d'aquestes partides amb les del Balanç 

i de l'estat d'origen i aplicació de fons. 

exemple, veurem que el 

tenen en l'alimentació 

poc pes que els costos 

és degut, entre altres 

Així, per 

financers 

raons, a 

l'autonomia financera elevada (recursos propis sobre el 

finançament d'altri) que hi ha en aquest sector industrial. 

Tanmateix, volem referir-nos a les conclusions que es 

desprenen d'una primera anàlisi del resultat net total que 

hi ha a la darrera línia d'aquest quadre. El :marge net més 

alt el tenen les indústries de productes químics, 

alimentàries i manufactureres no alimentàries. Li segueix el 

sector del comerç, el :marge del qual hem de considerar-lo 

suficient si tenim en compte l'elevada rotació. A un segon 

nivell hi ha la construcció i les indústries transformadores 

de metalls. Les indústries energètiques tenen un resultat 

net negatiu a causa de la importància que el 1986 van tenir 

les pèrdues de caràcter extraordinari i també a problemes 

estructurals que veurem més detalladament a l'apartat 

següent. Aquestes diferències en el :marge net es reflec

tiran, com ja veurem, a tot l'estudi. 

Els indicadors d'activitat referits a l'exercici de 1986 

no permeten pas gai_res comentaris ja que, tal com hém di t,

estan mol t distorsionats per l'efecte comptable de l' IVA. 

Potser els únics aspectes que · cal destacar són la 

desacceleració de les exportacions, que es produeix a tots 

els sectors, i el canvi de signe de l'ocupació. 
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Quadre 5.2. b) Indicadors d'activitat (variació anual). 

Total Metall No ali, Qui1ica Ali1ent, Con!itr, Energia Co11erç 

Yende!i 8,51 11, 12 9,64 S,41 9,60 13,99 4,25 7,63 
Exportacions 3,82 13,90 5,33 3,68 -13, 16 -20,64 5,84 -12,77
Valor afegit 17,51 16,92 17, 18 15,91 17, 16 10,96 23,31 12,33
Ocupació 0,36 0,67 1,44 -1, IO 3,47 2,54 -14,89 2,84

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Respecte als costos de personal, podem observar al quadre 

5. 2, c) les diferències importants que es produeixen en un

sector i en l'altre, les quals majoritàriament es poden 

explicar per les diferències en l'estructura dels processos 

de producció respectius. Volem destacar, per6, que el 1986, 

llevat del sector de la Construcció, el valor afegit per 

treballador va créixer molt per sobre del cost per persona. 

D'altra banda, al sector energètic es produeixen creixements 

poc justificats que nasal tres creiem que són deguts més a 

ajustaments tècnics-comptables que no pas a canvis reals. 

Quadre 5. 2. c) Costos de personal. 

Total Metall No ali, Quhíca Aliment, Constr, Energia Coraerç 

Cost aitjà C1il, ptes,) 2,45 2,42 l, 99 2,81 2,54 2, 13 3,89 2,64 
Variació 9,87 9,82 11,37 11,66 7,60 10,05 17,94 8, 14 
Valor afegit/Aplic, (11il, ptesl 4,32 3,53 3,36 4,94 4,28 2,SS 13,86 4,39 
Varhc ió 17,08 16, 15 15,52 17, 19 13,23 8,22 44,88 9,23 
Cost personal/V, afegit 56,76 68,38 59,21 56,98 59,42 83,37 28,06 60,07 

Font: Central de Balanços del 'Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 
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A la darrera línia d'aquest quadre. podem observar les 

diferències importants en el percentatge que el cost de 

personal representa sobre el valor afegit (83% en 

Construcció, 28% en Energia, 68% en Metàl.liques, etc.), la 

qual cosa és un dels millors indicadors de les diferents 

estructures productives que es donen. 

Quadre 5.2. d) Amortitzacions. 

Total NeLall No ali, Quí1ica Aliment, Const,, Energia Co�erq 

Percentatge&, vendes 
Pere, s. im1ob, 1ate, brut 

4,61 
4,35 

3,79 
6,54 

3,95 
6,57 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració prbpia, 

3,50 
6,02 

2,20 
6,20 

1,90 
10,54 

17, 12 
2,98 

0,63 
5,80 

Tal com veiem al quadre 5.2. d) el percentatge que

l'amortització representa sobre l'immobilitzat brut està al 

voltant del 6%, llevat dels sectors de Construcció Cl0,5%) i 

Energia (3%). Per contra, el percentatge que aquesta partida 

representa sobre les vendes té més variabilitat ja que també 

depèn de les diferències de la rotació. Així, per exemple, 

el sector energètic, que 

l'inunobilitzat brut, té el 

té menys 

coeficient 

coeficient sobre 

més alt sobre les 

vendes perquè hi ha poca rotació de l'immobilitzat <0,21%). 

La rotació de l'Actiu és, com ja sabem, un dels factors 

determinants de la quantia de recursos financers requerits 

i, per tant, de la rendibilitat. En relació a aquesta 

questió podem observar en el conjunt dels sectors analitzats 

tres nivells: una rotació de l'Actiu de 1,5 a 2 en els 

sectors de Metal.lúrgiques, Manufactureres i Químiques, de 3 

a 3, 5 en Alimentàries, Construcció i Comerç, i només del 
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0,20 en Energia. Les diferències de rotació en immobilitzat, 

circulant i circulant d'explotació són conseqüència i 

reflecteixen les diferències en els processos i en la 

intensitat de la utilització del capital o del treball. 

Quadre 5.2. e) Rotació de l'actiu. 

Total Nehll No ali, Quínici Aliaent. Constr. Energia Comerç 

Vendes/Actiu 1itjà 0,98 1,85 1,43 1,75 3,02 3,20 0,20 3,44 
Vendes/Circulant mitjà 3,40 3,61 2,74 3,99 7,95 4,83 1,26 4,80 
Yen,/Circ, expl,+Tre, aitjans 3,60 2,80 2,48 3,41 5,22 2,64 11, 71 4,52 
Yen,/I�mo. 1aterial 1itjà 1, 11 2,45 2,05 1,86 3,03 S,87 0,21 10,95 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaborací6 pròpia, 

El cost financer dels recursos d'altri és 

considerablement diferent en un sector i en l'altre, però és 

menor en aquelles empreses que tenen un percentatge més baix 

de finançament bancari i creix amb el pes de l'exigible a 

curt termini i amb el descompte d'efectes. El percentatge 

sobre vendes depèn, a més del cost financer unitari, de la 

rotació de l'Actiu i de l'autonomia financera, ja que 

lògicament com més gran sigui el pes dels recursos propis 

més peti t és el volum necessari dels recursos d'al tri. La 

interacció d'aquests elements determina, per exemple, que el 

sector d' indústries d'alimentació tingui un percentatge del 

cost financer sobre les vendes excepcionalment baix. 
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Quadre 5.2. f) Despeses financeres. 

fohl He tall No ali, Quíllita Aliunt, Constr. Energia Coraerç 

Percentatge s, vendes 6,29 4,37 4,64 2,93 l ,35 2,03 33,45 2, 17 
P. s, recurs, d'altri mitjans 11,31 15,68 15,79 13,87 18,41 13,32 9,57 14,89 
Finançament bancari 60,09 84,54 91,50 69,76 78,54 65,94 48,75 90,28 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Quadre 5.2. g) Estructura del Passiu (en� sobre el total Passiu). 

Total Metal l No al i, Quínica Ali11ent, Constr. Energia Comerç 

Patri11oni net 45,48 51, 70 58,26 64,63 77,96 50,89 27,09 53,23 
-Capital 20,60 33,75 25,79 22,87 26,46 17, 10 12,69 23, 72 
-Actual, i Revalorit, 11, 96 8,90 9,42 17,83 12, 16 4,85 9,64 8,44 
-Reserves 12,92 9,05 23,05 23,93 39,34 28,94 4, 77 21,07 
Exigible a llarg teraini 40, 71 15,84 10, 71 12,51 7,35 29,89 69,50 5, 74 
Exigible a curt ter�ini 13,81 32, 46 31,03 22,86 14,69 19,22 3,41 41,03 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

Les diferències a l'estructura del Passiu són 

considerables, tot i que, llevat del sector energètic, el 

coeficient d'autonomia sempre és superior al 50%. Respecte 

al finançament d'altri, destaca el pes més elevat de 

l• exigible a llarg termini en Energia i Construcció i la 

gran importància del finançament a curt termini en el sector 

del Comerç. 

Al quadre 5.2. h) recollim els indicadors de 

l'autofinançament net i brut generat en aquest període. 

Recordem que l'autofinançament net s'obté restant els 

dividends i els impostos de l'autofinançament brut. L'any 

1986 va ser, en aquest aspecte, excel.lent en tots els 

sectors, llevat de l'energètic. 
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Quadre 5.2. h) Autofinançament. 

Total Metall No al i. Quíriica Aliunt, Constr. Energia ·Coreerç
Autofinançament brut: 
Sobre actiu net 1itjà 9,03 13, J 1 IS, 12 19,32 27,87 IS,54 2, 14 14,35
Sobre patri, net mitjà 19

1
90 27, IO 26, 12 30

1
62 35,81 30,41 7,08 28, 77

I1p, Beneficis i Dividends: 
Sobre actiu net aitjà 2,46 3, 17 2,69 6,72 12,70 3,92 0,01 . 4,33
Autofinançament net: 
Sobre actiu net mitjà 6,57 9,95 12,43 12,60 15, 17 11,62 2, 13 10,02

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

També és força interessant veure en quin percentatge 

l'autofinançament es genera per resultats o per dotacions i 

amortitzacions. Cal destacar el fet que els sectors on el 

pes dels resultats en l'autofinançament és més al t del 50% 

són precisament els que, tal com veurem a l'apartat següent, 

mostren una situació global més bona i més sanejada durant 

tot el període que estem estudiant. 

Quadre 5.2. i) Formació de l'autofinançament brut (�). 

Total Metall No ali, Quí11ica Aliment, Constr, _Energia Comerç 

+Resultat net abans inpos,
+Anortitzacions i Dotacions

24,44 
75,56 

33,99 
66,01 

53,85 
46, 15 

59, l 8 
40,82 

69, 10 
30,90 

47,87 
52, 13 

74,98 
25,02 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 pròpia, 

Al quadre següent 

dividends i les noves 

hi ha els percentatges que els 

aportacions de capital representen 

sobre el patrimoni net mitjà. Respecte als dividends 

destaquen, en un extrem, el sector energètic CO, 02%) i, en 
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l'altre, el de les indústries alimentàries (10%). Aquest 10% 

reflecteix el gran sanejament de la seva situació econòmica. 

En un altre ordre de coses, també destaca el sector de les 

indústries transformadores de metalls on observem un 

increment de fons propis mol t superior als dividends. En 

menor mesura, aquesta situació també es dóna al sector del 

Comerç i l'Energia. 

Quadre 5.2. j) Dividends i aportacions de fons propis. 

Total Neta l l No alí, Quíllica Aliment, Constr. Energia Comerç 

Dívidends/Patr, net 1itjà 3,05 2,83 2,23 5,71 9,88 4,80 0,02 3,59 
Aport, F. propis/Patr, net 1itjà 3,40 12,99 1,59 5,84 0,43 0,61 3,�5 5, 19 

Fons: Central de Balanç de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració, 

L'increment el 1986 de la inversió per fluxos externs, 

tant en immobilitzat material com total, es reflecteix al 

quadre 5. 2. k). A tots els sectors els percentatges 

d'inversió són lleugerament superiors als de l'amortització, 

amb diferències més acusades en el Comerç i les Indústries 

manufactureres no alimentàries. En aquest aspecte potser ens 

trobem en un punt d'inflexió que indica una certa tendència 

a corregir una insuficiència històrica de la inversió a 

l'empresa catalana. 
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Quadre 5.2. k) Variació de la inversió per fluxos externs. 

Total Nehll No ali, Quí11ica Alitent, Constr. Energia Co11erç 

Variació lnao, total/ 
Innobilitzat total mitjà 8,42 11,63 9,66 10,62 10,27 11,44 7,93 16,52 
Variaci6 Inao, 1aterial/ 
[�no, raaterial 1itjà S,54 7,84 9,56 6,84 7,49 11, l O 4,87 9,80 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboraci6 propia, 

Vegem finalment una síntesi de la situació a partir dels 

indicadors de rendibilitat i repartiment de rendes 

generades. La més alta rendibilitat neta d'explotació sobre 

l'actiu es produeix a les Alimentàries, Comerç, Químiques i 

Manufactureres on, llevat del darrer sector que hem 

esmentat, hi ha uns nivells de palancament positiu 

(rendibilitat > cost financer). El rendiment més alt sobre 

el patrimoni net també el trobem en els sectors de 

l'Alimentació, Comerç i Químiques. 

Quadre 5.2. l) Rendibilitat. 

Tohl Metal l No al i, Quí1iica 

Res, net total/Pa, net mitJà 4,86 9,21 14,06 18, 12 
R. net d, im,/Pa, net roitjà 2,49 5,50 11,66 13, 17 
R. eco, net ex,/Ac. net mitjà 9, 41 13,44 !4,81 17,41 
R, eco. brut ex,/Ac, exp. �itjA 13,20 15 ,45 16,86 17,32 
R, eco, brut ex,/Ac, net mitjà 13,23 20,59 20, 17 23,37 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

º /r C, .

º Oi 

Aliment, Constr. Energia Coraerç 

24,74 14,56 -14,54 21,57 
18,31 11, 70 -14,55 16,48 
24,35 12,80 4,05 18,31 
20,56 11, 16 8,48 21, 59 
30, 52 17,50 6,25 20,09 



Quadre 5.2. m) Repartiment de rendes generades. 

Total Hehll No ali, Química Aliraent, Constr. Energia Coraer9 

Al personal 52,49 66,99 56,62 55, 11 57,73 77,06 21, 16 56,89 
A l 'estat 4,29 3,07 3,25 6,29 7,38 4,79 1,84 5,86 
Als prestadors 19, 19 12,92 13,58 9,75 5,37 5,78 58,41 15,01 
Als accionistes 4, 18 2,06 2,50 6,41 9,94 2, 16 0,06 3,38 
A l'autofinançament 19,85 14,97 24,05 22,43 19,59 10,21 18,53 18,86 

Font: Central de Balanços del Banc d'Espanya i elaboració pròpia, 

En general es pot afirmar que els sectors de 

l'Alimentació, Comerç, Químiques i Manufactureres mostren 

uns· resultats excel. lents durant el 1986. El sector de la 

.Construcció, i sobretot les Indústries de transformació de 

metalls, no assoleixen encara, sota el nostre punt de vista, 

nivells adequats. En el proper apartat n'analitzarem amb més 

detall les raons. Finalment, la pitjor situació la té el 

sector energètic que, a causa de la seva importància a la 

mostra, influeix d'una manera mol t forta en els resultats 

globals. 
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5.3. Al.llISI DE LES TEJDi.líCIES tiS IXPORTllTS CO:MPARABT-LES A1IB LES DE LA 

RESTA D'ESPAIYA. 

En aquest apartat estudiarem, a cadascun dels set 

sectors que hem tingut en compte, l'evolució de les partides 

més importants del Balanç, el compte d'explotació i l'estat 

d'origen i aplicació de fons dun=u1t el període 1982-1986. 

Després d I nquesta anàlisi de tendències també farem una 

comparació dels indicadors bàsics de cada sector amb els 

equivalents de la resta d'Espanya. Tal com podrem veure, 

això ens permetrà aprofundir i matisar les conclusions que 

hem anat retenint fins aquí. 

5.3.1. IJDúSTRIES TRilSFORXADORES DEL XETALL. 

Respecte a la mostra catalana, els sectors més 

importants integrats en aquest gran sector són, per ordre 

d'importància, els següents: :maquinària industrial i 

d'oficina, productes metàl.lics, automòbils, equip i 

carrosseries d'automòbils, material electrònic, material 

elèctric, electrodomèstics i mecànica de precisió. El 1986, 

ta dimensió mitjana de les empreses d'aquest gran sector va 

ser de 224 treballadors, el valor afegit de 790 milions de 

pessetes i les vendes de 2.193 milions de pessetes. La mida 

de la mostra catalana va ser, el 1986, de 206 empreses. 

Les conclusions 1�s importants que es desprenen de 

l'anàlisi dels estats comptables de 1982 a 1986 són: 

a.l El resultat econòmic brut d 1 explotació <valor afegit menys

despeses de personal) es manté durant tot el per iode 1982-85 al 

voltant del 9,5%. El 1986 assoleix un 11% a causa del creixement del 

valor afegit sobre les vendes, el qual es va produir a gairebé tots 

els sectors a causa de la implantació de l' IVA. Correlativament, el 
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cost de personal/Valor afegit que es mantenia al voltant del 73%, el 

1986 va baixar al 68%. Malgrat això, aquest percentatge encara és, 

sota el nostre punt de vista, excessivament elevat si tenim en 

compte que aquest sector està molt estructurat, tal com ho demostra 

la seva rotació baixa i el seu immobilitzat per treballador elevat. 

És difícil que es puguin fer compatibles d'una manera rendible els 

índexs alts d'utilització de capital i de cost de personal. 

b) L'evolució de 1•ocupació és semblant a la del conjunt. Per

contra, les exportacions creixen més aquí que no pas a la mitjana, 

especialment en els darrers períodes. 

e) El percentatge d'amortització sobre l'immobilitzat brut es manté

al voltant del 6,5%. La inversió per fluxos externs en immobilitzat 

material creix al voltant del 8%. També creix durant el període que 

estem estudiant el pes de l'immobilitzat financer i de l'immaterial. 

d) El percentatge del cost financer sobre els recursos d'altri passa

del 19% al 16% en cinc anys. La disminució constatada en aquesta 

partida és força inferior a la que s• observa en el conjunt de 

Catalunya. El cost financer és més elevat aquí a causa, 

probablement, del pes més alt del finançament bancari a curt termini 

i al risc més elevat que la poca rendibilitat de les empreses 

d'aquest sector suposa per als prestadors. 

e) La interacció dels elements anteriors comporta un resultat net

total negatiu durant tot el període, llevat de l'any 1986. En aquest 

darrer exercici baixen els percentatges sobre vendes del cost de 

personal, amortitzacions i costos financers. La reducció del pes 

d'aquests darrers encara es fa més important en augmentar d'una 

:manera molt forta l'autonomia <recursos propis/d'altri>. Aquesta 

autonomia passa, el 1986, del 45% al 52% a causa de la millora de la 

rotació, les aportacions de capital i el creixement fort de 

l'autofinançament. Per tot això, creiem que en aquest exercici 

sembla que es produeix, en aquest sector, un punt d'inflexió. 
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f) Tal com ja hem esmentat, si exceptuem l'any 1986, 

l'autofinançament brut és tan escàs que si només depengués d I ell 

mateix es produiria, durant el període 1982-1985, una pèrdua 

d'autonomia. Si això no és així és perquè hi ha uns increments molt 

forts de capital (5% el 1983, 20% el 1984, 8% el 1985 i 13% el 1986) 

que són molt superiors, tal com podem co:mprovar a l'import dels 

dividends. 

g) La rendibilitat neta d'explotació sobre l'Actiu és, des de 1982 a

1985, d'un escàs 10%. El 1986, gràcies a la millora de.marge i de 

rotació, es passa al 13, 5%, un percentatge que encara suposa un 

palancament negatiu. Quant a la rendibilitat sobre el patrimoni net, 

a l'únic exercici que és positiva és el 1986 on s'assoleix un 9%. 

Resumint, ens trobem davant d'un sector mal estructurat 

que ha tingut i té uns resultats pèssims, tot i que durant 

el 1986 sembla que s'albira un punt d'inflexió que esperem 

que es confirmi i es reforci. 

Si comparem, només durant el 1986, les dades 

corresponents a les mostres catalana i espanyola referides a 

aquest sector observem que l'única diferència rellevant és 

que a la mostra de la resta d'Espanya hi ha uns interessos 

activats i uns ingressos financers més alts que determinen 

un marge més elevat i, per tant, una rendibilitat més alta 

sobre el net patrimonial. D'altres aspectes, menys 

rellevants tant quantitativament com per la repercussió que 

tenen, que cal destacar són: un cost financer més baix i un 

autofinançament més al t a la resta de l'estat espanyol. En 

síntesi, la comparació dóna un balanç força equilibrat, tot 

i que potser hi ha un avantatge lleuger per a l'empresa 

espanyola. 
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5.3.2. IIDúSTRIES JlABUFACTURERES IO ALIJIEITARIES. 

Els 

sector 

edició, 

calçat. 

empreses 

milions 

sectors més 

són: tèxtil, 

importants 

cautxú i 

integrats en 

plàstic, arts 

aquest gran 

gràfiques i 

paper i cartró, indóstries de la confecció, cuir i 

mostra catalana aquí és de 279 

mitjana de 134 treballadors, 451 

valor afegit i 1.299 milions de 

La mida de la 

amb una dimensió 

de pessetes de 

pessetes en vendes. 

Les conclusions més rellevants que es desprenen de la 

nostra anàlisi de tendències durant el període 1982-86 són: 

a) Una millora considerable del :marge brut d'explotació (del 11% al

14%) a causa de la pèrdua de pes dels costos de personal sobre el 

valor afegit <passen del 70% al 59%). Això, probablement, es 

produeix a causa d'un increment de l'ocupació de la capacitat 

productiva gràcies a un augment considerable de l'activitat. 

b) El percentatge d'amortització sobre l'immobilitzat brut es :manté

durant tot el període al vol tant del 6, 5%-7%. En els dos darrers 

exercicis, l'augment per fluxos externs de l' ilDlllobili tzat :material 

va ser molt superior a aquestes taxes d'amortització i va arribar al 

13% el 1985 i al 10% el 86 
J la qual cosa suposa la correcció en 

aquest sector d'un dels punts dèbils més rellevants. 

c) El cost financer sobre els recursos d'altri passa del 22% al 16%.

Això es produeix a causa d'un canvi de signe en el mercat financer i 

al fet que tant el percentatge de finançament bancari com 

l'estructura de finançament d'altri es :mantenen estables durant tot 

el període que estem estudiant. 

d) El percentatge de cost financer sobre les vendes disminueix, tan

per la reducció que hem comentat abans de la taxa unitària, com per 

l I augment de l'índex d'autonomia. No obstant això, aquest 
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percentatge encara és molt alt (5%) fonamentalment perquè la rotació 

que hi ha en aquest sector és baixa, sobretot al circulant 

d'explotació. 

f) Un augment important de l'autofinançament (passa del 14% sobre el

patrimoni net al 26%), �e, juntament amb el valor elevat de les 

aportacions de capital, explica la millora de l'índex d'autonomia 

que hem esmentat abans. En aquest sector els augments de capi tal 

també són superiors als dividends, la qual cosa suposa un esforç de 

sanejament important. 

g) La rendibilitat neta d'explotació sobre l'Actiu millora

11 eugerament ja que passa del 12% al 15%. Tal com podem veure, 

aquest darrer percentatge només queda a un punt del cost del 

finançament d'altri. La rendibilitat neta sobre el patrimoni 

s'incrementa del 5% al 14% a causa tant de la pèrdua de pes dels 

costos financers, com a l'augment del marge d'explotació. 

Resumint, durant el període que estem estudiant s'ha 

produït en aquest sector una millora considerable en els 

indicadors de gesti6. 

rotació, especialment 

Cal reforçar, però, 

del circulant, i 

necessari un cert increment dels dividends. 

l'acció sobre la 

potser també és 

Si fem una comparaci6 amb la resta d'Espanya a partir de 

les dades de 1986 destaquem: l'ocupaci6 i, en general, 

l'activi tat creixen més a la mostra catalana; el cost de 

personal sobre el valor afegit és més alt a la resta 

d'Espanya; la taxa d'amortització és superior a Catalunya i 

també ho és el cost de finançament. La integraci6 de tot 

això determina indicadors de rendibilitat molt semblants, 

malgrat que l'autofinançament és superior a Catalunya. En 

síntesi, el balanç sembla que es decanta lleugerament cap a 

la mostra catalana. 
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5.3.3. IIDúSTRIA DE PRODUCTBS QU1XICS.

Els sectors que componen aquest gran sector són: Química 

bàsica industrial, Indústria farmacèutica, Química per a 

consum final i Química agrícola. La mida de la mostra 

catalana és, e l  1986, de 141 eJH>reses amb una dimensió 

mitjana de 221 treballadors, l. 090 milions de pessetes de 

valor afegit i 3.485 milions de pessetes de vendes. 

Si analitzem les dades comptables de 1982 a 1986 obtenim 

les conclusions següents: 

a) Probablement per les mateixes raons que en el sector anterior,

aquí també millora el marge brut pel fet que es redueixen els costos 

de personal sobre el valor afegit (passen del 70% al 57%). 

b) El cost per treballador creix per sobre de la mitjana. Per

contra, l'ocupació disminueix en els darrers exercicis. Les 

exportacions i les vendes es desacceleren d'una manera preocupant el 

1985 i 1986. 

e) El percentatge d 1 amortització sobre l'immobilitzat brut passa del

4,5% al 6% com a conseqüència de la millora de la situació general. 

La inversió per fluxos externs es :manté lleugerament per sobre dels 

nivells de reposició durant tot el període que estem estudiant. 

d) El cost financer sobre recursos d'altri disminueix d'una manera

més que proporcional (del 19% al 14%) a causa de la desintermediació

(el finançament bancari passa del 90% al 70%) i de la pèrdua de pes

de l'exigible a curt termini.

e) Igual que en els al tres sectors, la rotació de l'immobilitzat

tendeix a augmentar perquè millora l'ocupació. 

f) Un autofinançament elevat (amb percentatges del 15% al 31% sobre

el net patrimonial) i un creixement de les noves aportacions de fons 
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propis, que assoleixen ni vells semblants als dividends. La 

conseqüència de tot això és una millora illlportant de l'indicador 

d'autonomia, que passa del 56% al 64%. 

g) La rendibilitat d'explotació s'incrementa d'un 11% a un 17%, la

qual cosa suposa que el 1986 s'excedeixi en més de tres punts el 

cost de finançament. La rendibilitat sobre el patrimoni net passa 

del 5% al 18% i així es possibilita el procés d'autofinançament que 

hem esmentat abans. 

En general, el sector està força equilibrat i arriba a 

un bon nivell d'execució, tot i que en els darrers períodes 

sembla que hi ha una certa desacceleració de l'activitat. 

Si ho comparem, basant-nos en les dades de 1986, amb la 

resta d'Espanya, les conclusions més importants són que allà 

hi ha un cost més baix del personal sobre el valor afegit 

(52% versus 57%), un percentatge d'amortització més al t i 

més immobilitzat per treballador, un resultat net i un 

autofinançament lleugerament superiors, més autonomia i més 

rotació del circulant d'explotació. En general, malgrat que 

no hi ha diferències mol t acusades, la situació general en 

aquest sector sembla una mica millor a l'empresa espanyola 

que no pas a la catalana. 

5.3.4. IIDúSTRIES ALIXRITA.RIES. 

Aquest sector està integrat per les indústries càrnies, 

làcties, vinícoles, tabac i altres. La mostra catalana està 

formada per 85 empreses que el 1986 tenien una mida mitjana 

de 249 treballadors, 1.064 milions de pessetes de valor 

afegit i 4.216 milions de pessetes de vendes. 

Les conclusions principals que es desprenen de l'anàlisi 

de tendències del període 1982-86 són les següents: 
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a) El resultat econòmic brut de l'explotació sobre les vendes

augmenta un punt ja que es redueix del 64% al 59,5% el percentatge 

que el cost de personal representa sabre el valor afegit a causa, 

probablement. de l'increment de l'ocupació. 

b) L'ocupació creix a tots els exercicis. tot i que d'una manera

especialment acusada el 1986. 

c) El percentatge d'amortització sobre l'immobilitzat br�t es manté

al voltant del 6t. La inversió en immobilitzat material creix del 8% 

al 9% i 1 per tant, es dóna un nivell d'inversió força superior al de 

la reposició. 

d) El cost financer sobre recursos d'al tri baixa escassament dos

punts en el període que hem estudiat, tot i que encara es manté a un 

ni vel l mol t al t. Les raons d'això són di verses: un percentatge de 

finançament bancari elevat i un pes creixent del finançament bancari 

a curt termini concentrat d'una manera especial en el descompte 

d'efectes. Malgrat tot, el percentatge de despeses financeres sobre 

vendes és molt baix a causa de l'índex elevat d'autonomia financera 

('78%) que comporta una reducció de les necessitats de finançament 

d'altri. 

e) Creixement del fons de maniobra a causa de l'autofinançament

elevat, el qual es basa més en els resultats ('70%) que no pas en les 

amortitzacions i dotacions. 

f) Uns dividends elevats (del 7% al 10% sobre el patrimoni net) i,

per contra, uns augments de capi tal escassos, probablement pel fet 

que no són necessaris a causa de la importància de l'autofinançament 

brut generat per l'explotació. 

g) Bona rendibilitat durant tot el període estudiat. La rendibilitat

neta d'explotació sobre l'actiu és, el 1986, sis punts per sabre del 

cost del finançament. La rendibilitat sobre el net arriba a un 

23,5%. 
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Les empreses espanyoles d'aquest sector mostren, en 

relació a les catalanes, les diferències següents (dades de 

1986): més inversió per treballador i, per tant, les 

amortitzacions suposen un percentatge més al t sobre les 

vendes, menys autonomia, menys rotació, més pes dels costos 

financers en el compte d'explotació, menys dividends i molta 

menys rendibilitat, que a l'estat espanyol queda per sota 

dels nivells de palancament positiu. 

A Catalunya aquest sector és probablement el sector amb 

una situació de partida més bona i una competí ti vi tat més 

al ta; la tendència en els darrers perí odes és de 

consolidació i millora dels nivells d'execució assolits. 

5.3.5. CONSTRUCCió. 

La mostra està integrada només per 27 empreses d'una 

mida mitjana de 712 treballadors, 1.819 milions de pessetes 

de valor afegit i 5. 408 milions de vendes. És evident que 

aquesta mostra no reflecteix les característiques de 

l'empresa típica catalana d'aquest sector. Per això, s'han 

d'interpretar amb molt de compte les conclusions que 

establir8m a continuació i circumscriure la seva 

extrapolació al tipus d'empresa integrada a la mostra. 

Les conclusions més importants que es desprenen de 

l'anàlisi dels estats comptables corresponents al període de 

1982-86 són: 

a) En aquest sector, a diferència d'allò que passa en els altres, el

:marge d'explotació sobre vendes es redueix del 8% al 5, 5% i com a 

conseqüència encara s'accentua més el pes dels costos de personal 

sobre el valor afegit (passen del 80% al 63%). 

oò lj 



Als indicadors d'activitat destaca el creixement que es produeix el 

1986 de 1•ocupació: augmenta un 2,54%. 

b) El percentatge d'amortització sobre l 1 immobilitzat material brut

creix força en el decurs del període que estem estudiant: passa del 

6% al 10%. La inversió anual per fluxos externs en immobilitzat 

:material augmenta del 10% al 14%, és a dir, es manté en tots els 

perí odes per sobre de l'amortització i, d 1 aquesta manera, 

s'excedeixen els nivells de reposició. 

e) El cost financer cau d'una manera :molt forta: passa del 20% sobre

els recursos mitjans d'altri al 13,30%. Les raons d'això són, d'una 

banda, el procés fort de desintermediació (el finançament bancari 

passa del 88% al 66%) i, de l 1 altra, la pèrdua de pes del 

finançament d 1 altri a curt termini. 

La reducció del cost financer unitari i l'augment de la rotació de 

l'Actiu determinen que el percentatge de despeses financeres sobre 

les vendes disminueixi molt considerablement. Aquesta és la raó que, 

:malgrat la caiguda dels marges d 1 explotació, el resultat net 

augmenti lleugerament. 

d) El percentatge d'autofinançament brut sobre el patrimoni net és

força elevat: del 25% al 30%. Aquesta és la causa principal de 

l'augment d'autonomia (la ratio passa del 43% al 51%). 

e) Els dividends oscil. !en del 3% al 5% i es mantenen, excepte el

1986, a uns nivells semblants als dels augments de capital. 

f) La rendibilitat neta d'explotació sobre l'Actiu tendeix a baixar

<del 18% al 13%) perquè també ho fan els marges. En conseqüència, 

durant el 1986, el palancament és lleugerament negatiu. 

La rendibilitat sobre el net patrimonial assoleix el 1986 un 14,56% 

com a conseqüència de la millora del :marge net que hem co:mentat_al 

punt c. 
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dels 

Vegem 

fets. 

a continuació quina 

Aquest sector havia 

és la nostra interpretació 

adaptat estructura 

productiva a un nivell congruent 

crisi de demanda que havia pati t. 

amb 

Per 

la 

la seva 

llarga i profunda 

això, per tal de fer 

front a la millora d'activitat que s'observa en els darrers 

exercicis, ha d'incrementar l'ocupació i la inversió, és a 

dir, ha de reforçar la seva estructura productiva. 

Tal com podem observar, aquesta forma de procedir és 

diferent de la que s'ha produït en al tres sectors en els 

quals s'han satisfet els augments de demanda amb increments 

en l'ocupació de la capacitat productiva. Quan aquesta forma 

de procedir és passi ble, les millores que es donen en els 

indicadors de rendibilitat són espectaculars, ja que amb un 

increment escàs de recursos es fa front a variacions fortes 

de l'activitat. 

de rendibilitat 

demanda s'ha 

En el sector de la Construcció, els augments 

són petits perquè per a satisfer la nova 

necessitat un increment substancial dels 

inputs, a causa del fet que es partia d'una estructura 

productiva adaptada a una situació de crisi. Preveiem que si 

la dinàmica de demanda actual persisteix, el sector 

realitzarà una arrencada forta a partir de la seva nova 

estructura. 

Si comparem, basant-nos en les dades de 1986; la 

situació de les empreses espanyoles i catalanes d'aquest 

sector, observem com a aspectes més rellevants els següents: 

a la mostra de la resta d'Espanya hi ha un marge net menor, 

menys autonomia i rotació, menys autofinançament, menys 

dividends. La mil lar síntesi és dir que tots els indicadors 

de rendibilitat corresponents a les empreses de la resta 

d'Espanya són la meitat que els de Catalunya. 

A l'empresa espanyola també s'ha produït un augment fort 

de la demanda tal com indica el fet que l'ocupació va 



créixer el 1986 un 6%. No obstant això, sembla que aquest 

procés d'adaptació treball-intensiu deixa molt a desitjar. 

Veurem si aquesta situació es corregeix a llarg termini. 

5.3.6. EIHRGIA I AIGUA CALEITA. 

Aquest gran sector l'integren els sectors de 

Combustibles sòlids, Energia elèctrica, gas i aigua calenta. 

La mida de la mostra també és molt reduïda aquí. El 1986 hi 

havia 13 empreses d'una dimensió mitjana de 609

treballadors, 8.400 milions de pessetes de valor afegit i 

18.903 milions de pessetes en vendes. 

L'estructura 

considerablement 

l'apartat 5.2. 

econòmica-financera d'aquest 

diferent de l'estructura de 

hem mostrat quins eren 

sector és 

la resta. A 

els factors 

diferenciadors i ens hi remetem, doncs, en tot allò que es 

refereixi a aquest aspecte. En aquest apartat presentem les 

conclusions més rellevants que s'obtenen de l'anàlisi dels 

estats comptables corresponents al període 1982-86. D'entre 

aquestes conclusions en destaquem les següents: 

a) El percentatge de despeses de personal sobre vendes disminueix

durant tot el període. Aquesta reducció és més acusada en els dos 

darrers exercicis (el 1986 queda una mica per sobre del 12%). 

b) L'ocupació cau d'una :manera mol t espectacular el 1986 amb una

disminució d'un 15%. 

e) El percentatge d'amortitzacions sobre l'immobilitzat brut passa,

durant el període que estem estudiant, del 1,8% al 3%. Malgrat que 

aquests percentatges són baixos, el tant per cent que aquesta 

partida representa sobre les vendes és molt elevat (17% el 1986) a 

causa de la poca rotació de l'immobilitzat que és típica d'aquest 

sector. 
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d) El cost financer sobre els recursos d 1 altri disminueix durant tot

el període, i passa del 14.6% al 9,5%. Això es produeix perquè, al 

marge del canvi de signe del mercat financer, hi ha un procés acusat 

de desintermediació (el finançament bancari passa del 70% al 48%). 

e) També s'observa una pèrdua d'autonomia financera que disminueix

del 40% al 27% i, en canvi, com a compensació, augmenta l'exigible a 

llarg termini de caràcter no bancari. Aquesta pèrdua d'autonomia es 

produeix a causa, fonamentalment, de la poca quantia de les xifres 

dedicades a autofinançament. 

f) Uns dividends també escassos i amb tendència a disminuir (del

2,5% sobre el patrimoni net passen al 0,02%). :Malgrat això,les 

aportacions de capi tal augmenten anualment al vol tant del 4% per 

compensar, probablement, l'autofinançament baix i frenar d'aquesta 

:manera la caiguda de l'índex d 1 autonomia. 

g) La rendibilitat sobre el net patrimonial és molt baixa en tot el

període que estem estudiant: va del 2,73% el 1983 al -14% el 1986. 

Malgrat això, aquest darrer percentatge és atípic ja que és produeix 

perquè hi ha una caiguda dels ingressos financers i els interessos 

activats i un augment de les pèrdues de caràcter extraordinari. La 

rendibilitat neta d'explotació sobre l'Actiu oscil.la del 2% al 4%, 

uns percentatges que són clarament inferiors al cost del 

finançament. 

Resumint, ens trobem davant d'un sector financer mal 

estructurat i amb resultats pèssims. La conjuntura econòmica 

actual no sembla pas que hi influeixi positivament ja que 

els indicadors més importants mostren, en el millor dels 

casos, un cert estancament. 

La comparació, en base a les dades de 1986, amb la resta 

d'Espanya permet afirmar que, tot i que allà els resultats 

d'aquest sector no són pas brillants, la situació general 

sembla una mica més bona: més autonomia, més 
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autofinançament, més inversió en immobilitzat material, més 

rotació i una rendi bilitat d'explotació més bona. 

5.3.'l. COJffiRÇ. 

Aquest gran sector està integrat tant per empreses 

majoristes com minoristes. No obstant això, a la mostra 

catalana hi ha molta més representació del comerç a l'engròs 

que és el que, _sens dubte, determina el signe dels resultats 

globals. El total d'empreses que el 1986 van integrar la 

mostr.a és de 202 amb una mida mitjana de 65 treballadors, 

285 milions de pessetes de valor afegit i 1. 933 milions de 

pessetes de vendes. 

Les conclusions més importants que es desprenen de 

l'anàlisi de tendències del període 1982-86 són: 

a) El cost de personal sobre el valor afegit disminueix en aquest

sector del 66% al 60% en el decurs del període que estem estudiant. 

La reducció és, per tant, :més peti ta que en el sector 

d'alimentàries, químiques, etc. 

b) L'ocupació creix aquí molt més que no pas l'índex mitjà (2,80% el

1986 i 2,60% el 1985). 

c) El percentatge d'amortitzacio sobre l'i:mmobilitzat brut es manté

estable al voltant del 6%, mentre que la inversió per fluxos externs 

creix del 10% al 12%. 

d) El percentatge de cost financer sobre recursos d'altri passa del

20% al 15% a causa del canvi de signe del mercat financer. El fet 

que els tipus unitaris siguin superiors a la mitjana, en tot el 

període que este:m estudiant, és perquè hi ha un pes elevat del 

finançament bancari a curt termini. 
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d) El cost financer sobre els recursos d'altri disminueix durant tot

el període, i passa del 14,6% al 9,5%. Això es produeix perquè, al 

marge del canvi de signe del mercat financer, hi ha un procés acusat 

de desintermediació (el finançament bancari passa del 70% al 48%). 

e) També s'observa una pèrdua d'autonomia financera que disminueix

del 40% al 27% i, en canvi, com a compensació, augmenta l'exigible a 

llarg termini de caràcter no bancari. Aquesta pèrdua d'autonomia es 

produeix a causa, fonamentalment, de la poca quantia de les xifres 

dedicades a autofinançament. 

f) Uns dividends també escassos i amb tendència a disminuir (del

2, 5% sobre el patrimoni net passen al O, 02%). Malgrat això, les 

aportacions de capital augmenten anualment al voltant del 4% per 

compensar, probablement, l'autofinançament baix i frenar d'aquesta 

manera la caiguda de l'índex d'autonomia. 

g) La rendibilitat sobre el net patrimonial és molt baixa en tot el

període que estem estudiant: va del 2,73% el 1983 al -14% el 1986. 

Malgrat això, aquest darrer percentatge és atípic ja que és produeix 

perquè hi ha una caiguda dels ingressos financers i els interessos 

activats i un augment de les pèrdues de caràcter extraordinari. La 

rendibilitat neta d'explotació sobre l'Actiu oscil.la del 2% al 4%, 

uns percentatges que són clarament inferiors al cost del 

finançament. 

Resumint, ens trobem davant d'un sector financer mal 

estructurat i amb resultats pèssims. La conjuntura econòmica 

actual no sembla pas que hi influeixi positivament ja que 

els indicadors més importants mostren, en el millor dels 

casos. un cert estancament. 

La comparació, en base a les dades de 1986, amb la resta 

d'Espanya permet afirmar que, tot i que allà els resultats 

d • aquest sector no són pas brillants, la situació gèneral 

sembla una mica més bona: més 
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autofinançament, més inversió en immobilitzat material, més 

rotació i una rendibilitat d'explotació més bona. 

5. 3. 'l. CO:NERÇ.

Aquest gran sector està integrat tant per empreses 

majoristes com minoristes. No obstant això, a la mostra 

catalana hi ha molta més representació del comerç a l'engròs 

que és el que, . sens dubte, determina el signe dels resultats 

globals. El total d'empreses que el 1986 van integrar la 

roostrp. és de 202 amb una mida mitjana de 65 treballadors, 

285 milions de pessetes de valor afegit i 1.933 milions de 

pessetes de vendes. 

Les conclusions més importants que es desprenen de 

l'anàlisi de tendències del període 1982-86 són: 

a) El cost de personal sobre el valor afegit disminueix en aquest

sector del 66% al 60% en el decurs del període que estem estudiant. 

La reducció és, per tant, més peti ta que en el sector 

d'alimentàries, químiques, etc. 

b) L'ocupació creix aquí molt més que no pas l'índex mitjà (2,80% el

1986 i 2,60% el 1985). 

c) El percentatge d'amortitzacio sobre l'immobilitzat brut es manté

estable al voltant del 6%, mentre que la inversió per fluxos externs 

creix del 10% al 12%. 

d) El percentatge de cost financer sobre recursos d'altri passa del

20% al 15% a causa del canvi de signe del mercat financer. El fet 

que els tipus unitaris siguin superiors a la mitjana, en tot el 

període que estem estudiant, és perquè hi ha un pes elevat del 

finançament bancari a curt termini. 
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e) Es reforça l'autofinançament brut: l'import anual passa del 18%

del patrimoni net a un 29%. D'altra banda, els augments de capital 

es mantenen a ni vells semblants als dividends (del 3% al 5% del 

net). Aquests dos factors determinen una clara millora de 

l'indicador d'autonomia que passa del 43% al 53%. 

f) La rendibilitat neta d'explotació sobre l'Actiu parteix de

nivells força alts que, el 1986, excedeixen el cost del finançament 

en 3 punts. La rend ibilitat sobre el net passa del 10% al 22%. 

El sector, sota el nostre punt de vista, està ben 

estructurat i mostra uns indicadors de gestió francament 

satisfactoris. 

Quan ho comparem amb la resta d'Espanya, cal tenir en 

compte que en aquest sector hi ha diferències importants en 

les característiques de les mostres respecti ves. Així, 

doncs, allà està integrada per empreses de més dimensió (135 

treballadors per empresa) i hi ha una representació més 

intensa del sector minorista. Les diferències més acusades 

que, en base a les dades de 1986, s'observen són: l'ocupació 

creix més a la resta de l'estat espanyol (7,8%) i també allà 

hi ha un immobilitzat per treballador més alt, més 

autofinançament i autonomia financera i uns indicadors de 

rendibilitat d'explotació semblants a les de la catalana. En 

síntesi, el balanç comparat i u dóna un resultat força 

equilibrat, tot i que potser hi ha un avantatge lleuger a 

favor de l'empresa espanyola. 

Autor: Enric GENESCÀ i GARRIGOSA 

Col.laboradors: Emili GRIFELL i Teresa OBIS (UAB) 
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1. INTRODUCCIÓ

Per considerar el sistema financer corn a factor de competitivitat de l'economia catalana 
cal, de primer, tractar els importants canvis que han tingut lloc en el sistema financer espanyol 
dins d'una línia de liberalització que no ha fet encara tot el seu recorregut. Aquests canvis, que 
s'estudien en la primera part de la ponència, estableixen una nova base per estructurar el sistema 
d'institucions i mercats financers a Catalunya, que els ha de fer més eficaços per atendre les ne
cessitats de l'economia catalana. La sortida de l'esquema fortament intervencionista que ha ca
racteritzat el sistema financer espanyol des de la guerra civil planteja, però, el terna de si el futur 
d'aquest està en una valorització dels mercats financers per sobre de les institucions creditícies, 
corn pot semblar que indiquen els actuals corrents desinterrnediadors d'aquestes institucions. A 
exposar la controvèrsia internacional al voltant d'aquesta opció, com també les possibilitats del 
sistema financer espanyol sobre la mateixa, s'adreça primordialment la segona part de la ponèn
cia. En la tercera es tracta, en concret, el sistema financer de Catalunya, sobre la base del marc 
establert anteriorment, centrant l'exposició en dos aspectes. Primer, la situació actual, i, després, 
les perspectives d'evolució del que es pot anomenar l'equipament financer català, que, aquí, de 
manera més gràfica, encara que sense cap volguda connotació capitalina, hem designat com la 
plaça financera de Barcelona. 

2. CANVIS EN EL SISTEMA FINANCER ESPANYOL

2.1. Liberalització del sistema bancari 
L'operativa del sistema bancari espanyol ha estat subjecta a una estricta reglamentació des 

del final de la guerra civil fins a mitjans dels setantes, pel que fa a les condicions en què podien 
competir unes entitats amb les altres. En aquest apartat ens referirem successivament als tipus 
d'interès i a l'obertura d'oficines, i no entrarem en el tema de la creació de noves entitats. Aquest, 
tant en l'època de prohibició absoluta com en les fases posteriors de parcial llibertat, ha tingut 
una influència decisiva en l'actual configuració del sistema bancari espanyol i català, però ja és 
història, sense cap rellevància avui dia. 

Des del març de 1987, els tipus d'interès de les entitats bancàries són totalment lliures a 
Espanya, amb l'única excepció de les operacions incloses en el coeficient d'inversió i de les que 
tenen tipus d'interès subvencionats. Varen quedar lliures també, amb l'Ordre Ministerial de 3 de 
març de 1987, les comissions, les quals l'anterior norma liberalitzadora, de 1981, havia sotmès a 
màxims. Aquesta total liberalització portarà a una necessària racionalitat en la tarificació de l'acti
vitat bancària, entenent per aquesta no tan sols la intermediació en els fluxos financers, sinó tota 
la gamma de serveis que avui dia presten les entitats bancàries i que, fins fa poc, havien facilitat 
de manera majoritàriament gratuïta. 

) 
El procés de liberalització dels tipus d'interès ha estat llarg, en gran part a causa del fort 

grau d'intervencionisme a què ha estat sotmès el sistema financer espanyol. Cal tan sols recordar
que en una data no tan llunyana com 1973, els coeficients de les caixes en inversions obligatòries 
eren el 80 % dels recursos de tercers i, per tant, per definició, tenien interessos privilegiats, per 
sota dels del mercat. Es tractava, a més, majoritàriament, d'inversions a llarg termini, que s'havien 
finançat amb dipòsits remunerats a tipus d'interès molt baixos. Hi havia, doncs, un bloqueig de 
fet a tota possibilitat d'una liberalització immediata dels tipus d'interès. És clar que no eren les 
caixes, però, l'únic obstacle, ja que tot el muntatge del crèdit oficial funcionava sobre la base que 
la banca estava obligada a comprar cèdules per a inversió a tipus d'interès molt allunyat dels del 
mercat. Era, en resum, tot el sistema financer que calia anar lliurant d'intervencions i això, evi
dentment, necessitava temps. 

No hem d'entrar aquí en si el procés podia haver estat més breu. El fet és que avui els tipus 
d'interès són totalment lliures en el sistema bancari, amb les poques excepcions indicades abans. 
Fora del sistema bancari resten encara el Crèdit Oficial, en procés, però, de normalització, i els 
pagarés del Tresor, en els quals els bancs i caixes han d'invertir obligatòriament, sense poder com
pensar el baix tipus d'interès amb el benefici de l'opacitat fiscal. 

En el tema de l'obertura d'oficines, la situació és diferent per bancs i caixes, ja que el règim 
actual de total llibertat, establert de fet pels primers ja el 1974, encara que de manera plena per 

I la llei de 25 de maig de 1985 sobre recursos propis, a les caixes d'estalvi tan sols se'ls aplica a 
partir de desembre de 1979 en els territoris de les Comunitats Autònomes en els quals tradicional-
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ment han vingut operant; entre 1975 i 1979, la llibertat d'expansió de les caixes queda limitada 
a l'àmbit provincial de la seva seu central, amb la possibilitat d'ampliar-la a altres províncies si es 
disposava en elles de més de tres oficines o no eren seu central de cap altra caixa. El resultat de )
l'expansió ha estat (quadre 1) que el nombre d'oficines dels bancs i les caixes a Catalunya en fina-
litzar el 1986 fos més del triple del de 1974. En l'evolució que s'exposa en aquest quadre es poden 
veure els diferents ritmes que té l'ampliació en els bancs i les caixes, ja que mentre aquells, en 
tres anys, del 1974 al 1977, havien doblat les seves oficines, aquestes no havien arribat a incrementar-
ies en el 50 % . Els dos darrers anys, en canvi, mentre els bancs han deixat d'obrir, les caixes se
gueixen encara a bon ritme l'expansió de la seva xarxa. 

L'actual cens d'oficines de bancs i caixes donava, el juny de 1987, 1.004 habitants per ofici
na a Catalunya i 1.391 al conjunt de l'Estat. En ambdós casos, aquestes proporcions estan entre 
les més baixes dels països de la Comunitat Econòmica Europea i no deixen cap dubte sobre que 
el nombre d'oficines és excessiu, encara més si es té en compte la previsible evolució de les rela
cions entre la banca i la seva clientela, tant d'actiu com de passiu. La reducció del nombre d'ofici
nes és, per tant, una de fes tasques que té pendents el sistema bancari considerat conjuntament. 

En el cas de les caixes d'estalvi, com ja hem dit, la liberalització d'obertura d'oficines del 
1979 es limità a l'àmbit de les respectives Comunitats Autònomes, amb una possibilitat molt res
tringida d'obertura a les ciutats de Madrid, Barcelona, València, Saragossa i Bilbao. El canvi de 
la normativa vigent per una que equipari, també en aquest terreny, les caixes als bancs, és actual
ment motiu de forta controvèrsia en el si de la Confederación Española de Cajas de Ahorros entre 
caixes grans i caixes petites. Raons tècniques i raons polítiques es barregen en aquesta pugna 
que, òbviament, posa en qüestió el principi de territorialitat, considerat fonamental en la filosofia 
de les caixes. 

Algunes observacions semblen pertinents sobre aquest principi de territorialitat. Primera, 
que la normativa legal està essent ultrapassada per la via dels fets. Així, tenim l'obertura d'oficines 
a través de l'adquisició de cooperatives de crèdit en crisi (per exemple, Cajamadrid tenia per aquesta 
via 74 oficines a Catalunya en acabar 1986) o l'establiment de botigues de diner (cas de la Caixa 
de Pensions, que en compta ja 100, obertes fora de Catalunya-Balears). En segon lloc, la territo
rialitat, si bé incideix plenament en la captació de recursos, resulta molt menys efectiva en la in
versió, si es té en compte l'efecte dels coeficients obligatoris, que s'emporten prop del 40 % dels 
recursos, i el fort pes en l'estructura de balanç de les caixes de la cartera de fons públics i de les 
col·locacions en institucions financeres. Per últim, serà difícil mantenir aquest principi davant la 
llibertat d'establiment en el nostre país de què gaudiran a partir de 1992 les caixes de la resta de 
països de la CEE. 

2.2. Competència 
La liberalització del sistema financer ha comportat un increment de la competència entre 

les diferents institucions, que s'ha traduït en canvis importants en la seva activitat. En una primera 
fase, que comprén la segona meitat dels setantes i els inicis de la dècada actual, la competència 
s'organitza sobre la mateixa base de l'època anterior, és a dir, que l'objectiu primordial és el crei
xement. Aquest creixement ja no ve reclamat només, però, pels coneguts motius de rànking i de 
potència financera, sinó que hi entren també raons de necessitat de mantenir el nivell d'activitat 
creditícia en molts casos influït per la crisi econòmica. El passiu es capta competint amb el seu 
preu i a través d'una fortíssima expansió geogràfica. 

Entrat ja el decenni dels vuitantes, la creixent liberalització dels tipus d'interès, el sorgiment 
d'un mercat monetari i la conversió del mercat creditici en un mercat de demanda, determinen 
canvis substancials en l'estratègia de la competència. El compte de resultats, sotmès a pressió 
per les variacions en els tipus d'interès, passa a occupar el primer lloc en la gestió de les entitats 
bancàries i desplaça el creixement. En la comparació de l'estructura del compte de resultats pels 
anys 1980 i 1986, expressada en ratios de cada partida del compte sobre el balanç mitjà de cada 
any (quadre 2), s'observen canvis importants, pel que fa a la banca: a) el marge d'intermediació, 
diferència entre productes i costos derivats de l'activitat d'intermediació financera, baixa sensible
ment, des del 4,33 % al 3,80 %, b) el marge ordinari, que surt de l'anterior, afegint-hi els produc
tes dels serveis financers, es redueix en la mateixa proporció, com a conseqüència de l'estanca
ment dels ingressos per la prestació de serveis, c) la banca ha compensat aquesta reducció en 
els marges per una fortíssima contenció de les despeses d'explotació. 
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Sembla que de l'anterior es pot deduir -si es considera que el capítol de despeses per pre
visió d'insolvències i el d'ingressos atípics ja han jugat, en aquests anys, la major part del paper 

) que la conjuntura els havia assignat- que en la rendibilitat bancària tindrà un pes creixent una 
afinada gestió de la intermediació financera. Això està en línia amb la necessitat, per a qualsevol 
economia, de comptar amb un sistema financer eficient. 

Per completar el comentari a l'evolució de l'estructura del compte de resultats de les enti
tats bancàries, cal fer referència a les caixes, ja que, com mostra el mateix quadre 2, han tingut 
un comportament força diferent. El marge d'intermediació, efectivament, s'incrementà bàsicament 
com a conseqüència de la important aportació als productes financers dels obtinguts de les col·lo
cacions en el mercat interbancari. Per altra part, les despeses d'explotació registraren tan sols una 
lleugera reducció, després d'haver-se incrementat fins al 1984. Això últim està relacionat amb el 
retard de les caixes en la política d'obertura d'oficines, ja comentat abans. L'augment del marge 
d'intermediació s'ha de considerar també com a circumstancial, ja que així ho és la seva base prin
cipal. És, per tant, aplicable a les caixes el que hem dit anteriorment en relació amb la banca. 

Però la major competència en el terreny bancari s'ha derivat també de la que és possible 
actualment entre diferents tipus d'institucions financeres. Així, en primer lloc, el que es deriva del 
fet que, com a resultat de la comentada desespecialització, les caixes i els bancs són competidors 
directes molt més que no ho eren. El quadre 3 presenta la distribució del mercat bancari entre 
aquestes institucions els anys 1982 i 1986, amb la finalitat de veure quins canvis hi ha hagut. Cal 
advertir, de tota manera, que per la banca l'actual situació de recessió en la demanda de crèdit 
de les empreses, els seus clients tradicionals, no és la més favorable, en termes de creixement. 

Amb aquest advertiment, l'anàlisi del quadre 3 mostra un important guany de quota de les 
caixes, de l'ordre de 7 punts, en els recursos del sector privat confiats al sistema bancari. En el 
terreny del finançament al sector privat, en canvi, el guany de quota, tot i existir, ha estat de tan 
sols 4 punts. En definitiva, aquestes xifres, evidentment molt generals, si bé reflecteixen la major 
dedicació relativa de les institucions d'estalvi al finançament al sector privat, també confirmen la 
continuïtat de fes tradicionals dedicació al finançament del sector públic i cessió de recursos al 
mercat interbancari. 

Un segon tipus de competència institucional ha estat la realitzada per la banca estrangera, 
que des de 1978 s'ha vingut implantant de manera important a Espanya. El cens de bancs estran
gers és realment nombrós, però allò en el que Espanya ocupa una posició destacada dins d'Euro
pa és en la presència d'aquesta banca en el que se'n diu la banca al detall o banca d'oficines. 
La banca estrangera, bé directament o a través del control sobre bancs espanyols, assolit en la 
major part dels casos mitjançant l'adquisició d'entitats en crisi, tenia a Espanya, el desembre de 
1986, 640 oficines i unes quotes del 6,3 % i 15,3 % respectivament en els creditors i inversió cre
ditícia {vegeu quadre 4). A Catalunya hi tenen oficina 24 dels 39 bancs considerats com a estran
gers i tots els bancs espanyols controlats per capital estranger. 

) 
El paper de la banca estrangera en la dinamització de la competència en el sector bancari 

a Espanya ha estat molt important, en particular pel que fa al mercat monetari i a les grans opera
cions creditícies. És en aquests dos terrenys on efectivament la seva presència és més destacada. 
En el negoci bancari tradicional d'un banc d'oficines, tot i que la seva presència a Espanya és no
table en comparació amb d'altres països, com hem dit, el seu pes és petit i l'augment del mateix 
de manera significativa només podrà venir a través de noves operacions de fusió amb la banca 
espanyola. 

2.3. Desespecialització 
Dins del món financer, l'especialització dels diferents grups d'entitats en determinats tipus 

d'operacions s'ha produït en gran part forçada per l'Estat. En alguns casos, aquest ha prohibit 
expressament a algunes entitats la realització de certes operacions, que ha reservat expressament 
a d'altres. Aquest és el cas, per exemple, de l'estricta separació entre banca industrial i comercial, 
imposada en molts països arran de les crisis financeres dels anys trenta i establerta a Espanya, 
per altres motius, en la reforma bancària de 1962. També ho és l'especialització que es deriva d'una 
interpretació estricta del que és i del que no és l'activitat pròpia d'un banc, amb la qual cosa el 
sistema bancari no pot fer tot un conjunt de noves operacions financeres, que queden reservades 
a noves institucions, les quals, en canvi, no poden realitzar operacions que es consideren pròpies 

I d'un banc. 
En altres casos, l'especialització financera no l'ha imposat tan directament l'Estat, però evi

dentment l'ha facilitat. Així, la política d'impedir la llibertat de tipus d'interès, seguida arreu del 
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món des de la segona guerra mundial fins pràcticament la dècada actual, no hi ha dubte que ha 

permès l'especialització de les entitats d'estalvi en el crèdit hipotecari, com també l'èxit d'alguns 

sistemes de crèdit cooperatiu. Un altre cas clar d'especialització provocada pels poders públics 

ha estat la que s'ha derivat de sotmetre només les entitats bancàries al control monetari, la qual 

cosa ha estimulat el desenvolupament d'altres institucions financeres. 

Actualment, l'orientació general és cap a l'eliminació de la major part d'aquestes interven

cions administratives, que han portat a una especialització de caràcter legal dins del sistema finan

cer. En aquest sentit el president del Banc de la Reserva Federal de Nova York\ ha dit que «la 

competència exigeix que les distincions artificials entre classes d'institucions financeres oferint serveis 

financers funcionalment similars s'han de reduir» i que «els costos de supervisió i control associats 

a les funcions bancàries, s'han de neutralitzar en tot el possible o eliminar per tot tipus d'institu

cions financeres». No són, aquestes, idees noves en el nostre país, ja que en els darrers anys s'ha 

avançat en aquesta línia, i en projectes legislatius en curs aparentment es vol incidir-hi amb més 

profunditat. Sembla ben clar el propòsit d'evitar en el futur que algunes institucions financeres 

gaudeixin d'una prima en l'exercici de la seva activitat, pel fet de tenir-ne alguna mena d'exclusivi

tat o de no suportar íntegrament els costos que afecten a altres per la realització d'activitats fun

cionalment similars. 

Dins del sistema financer espanyol els dos casos més notables d'especialització han estat 

el de la banca industrial i el de les caixes d'estalvis. El primer és un tema històric, ja que la banca 

industrial, segons el model amb què la va crear l'any 1962 el legislador espanyol, ha deixat d'exis

tir. La crisi econòmica dels setantes la va sentenciar, però, sens dubte, hi va col·laborar el legisla

dor, que, havent establert tota una sèrie de mecanismes arbitraris per fer arrencar la banca indus

trial, els retirà, dràsticament, en nom de la desespecialització, precisament quan aquesta banca 

anava a trobar-se amb els problemes derivats de la crisi. 

En el cas de les caixes d'estalvis, la seva tradicional especialització en les economies do

mèstiques i en el sector públic va unida al seu origen, però l'Estat s'encarregà de reforçar-la en 

benefici propi. Sobre la base d'una política de tipus d'interès controlats, l'Estat ha utilitzat les cai

xes d'estalvis com a principal instrument del sistema de finançament privilegiat. Aquest esquema 

deixava per les caixes una rendibilitat ampla i còmoda, que certament no les estimulava al crèdit 

a les empreses, per altra part difícil de realitzar, tota vegada que tenien prohibit el descompte de 

lletres, fins fa poc la instrumentació típica del finançament empresarial a Espanya. 

La liberalització del sistema financer, iniciada el 1974, va comportar, el 1977, la desespecia

lització bancs-caixes, traduïda essencialment en l'equiparació quant a possibilitat operatòria i en 

la reducció dels coeficients obligatoris de les caixes, a fi de situar-los progressivament al nivell 

dels de la banca. La liberalització dels tipus d'interès exigia, evidentment, alliberar les caixes de 

la forçada especialització en el finançament privilegiat. 

Ara bé, la desespecialització no es pot dir que hagi comportat variacions molt significatives 

en l'estructura del balanç de les caixes. Així, el descompte, en part perquè la seva autorització 

es produí quan aquesta modalitat de crèdit començava a entrar en decadència, representava tan 

sols, en acabar 1986, el 3,42 % de la inversió creditícia (vegeu/quadre 5). De la mateixa manera, 

el crèdit a no residents, també autoritzat a partir de 1977, era únicament el 0,51 %. Per contra, 

el crèdit amb garantia real -malgrat la seva disminució- continua essent el més important, i re

presenta el 48,50 %. Per sectors d'activitat, el de l'habitatge i la construcció era el destinatari per 

excel·lència del crèdit de les caixes, del qual n'absorbeix el 52,0 % (vegeu quadre 6). 

Continuen essent, per altra part, trets característics en el balanç de les caixes el fort pes 

de la cartera de títols i la cessió neta de recursos al mercat interbancari (quadre 7). L'import de 

la cartera de valors de les caixes catalanes representava, el desembre de 1986, el 91,6 % del de 

la inversió creditícia (quadre 8). Dins de la cartera de valors, els fons públics eren el 76,8 %, elevat 

percentatge explicat en bona part per la necessitat d'invertir els voluminosos recursos captats en 

operacions d'assegurances. En el cas de la banca espanyola, el valor de la inversió en títols era 

el 27 % de l'invertit en crèdit i, dins de la cartera de títols, els fons públics representaven el 69 % . 

La desespecialització bancs-caixes ha tingut aquests darrers anys una altra manifestació, 

l'entrada de la banca en el camp de les economies domèstiques, el qual abans era privatiu de les 

caixes, especialment a Catalunya. Així, el crèdit a particulars no destinat a finalitats productives, 

que a finals de 1983 era el 4,8 % del total de crèdit de la banca al sector privat, el juny del 1987 

era el 10,4 %. 
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2.4. Finançament privilegiat 

El febrer del 1987 quedà pràcticament liquidat el sistema de finançament privilegiat al sec

tor privat que, a través del mecanisme dels coeficients obligatoris d'inversió sobre bancs i caixes, 

havia absorbit quantiosos recursos des dels seixantes. Subsisteixen encara coeficients d'inversió 

en favor del sector públic, bé en la forma d'un d'específic en pagarés del Tresor, del 10 %, o en 

la d'un coeficient de caixa, del 19,50 %, clarament per sobre de la missió estricta que es podria 

pensar d'un coeficient amb aquest nom. Pel que fa al sector privat, en canvi, el finançament privi

legiat obligatori a través del sistema bancari ha desaparegut, i ho ha fet tant el que actuava direc

tament, mitjançant el crèdit concedit per bancs i caixes, com el que ho feia indirectament, en obli

gar aquestes entitats a comprar cèdules d'inversió, el producte de les quals servia per finançar 

al Crèdit Oficial. Representa això, per tant, que el mercat augmenta el seu rol en l'assignació dels 

recursos bancaris, però també que el crèdit lliure deixa d'haver de suportar el menor rendiment 

que donava el crèdit privilegiat. 

L'eliminació del coeficient d'inversió, en la part que consistia en la subscripció de cèdules 

d'inversió, ha estat possible pel canvi imposat al Crèdit Oficial en el sentit de situar la seva opera

tòria, tant en l'actiu com en el passiu, dins de les lleis del mercat. Pel que fa al passiu tenim, així, 

que el Crèdit Oficial, que el 1983 va obtenir recursos financers del Tresor per 283 mil milions de 

pessetes, el 1986 només n'utilitzà 21 mil milions i la previsió per a 1987 és que comencarà a amor

titzar el deute que té amb el Tresor. Això ha comportat que els bancs oficials acudissin, en la cap

tació de recursos, als circuits ordinaris: el Banco Hipotecario de España, a través d'emissió de 

cèdules i participacions hipotecàries; el Banco de Crédito Agrícola i el Banco de Crédito Local, 

via captació d'imposicions a la vista i a termini, i el Banco de Crédito Industrial, mitjançant la col·lo

cació de certificats de dipòsit i pagarés.2

Pel cantó de l'actiu, la lògica elevació dels tipus d'interès dels crèdits, en correspondència 

a l'encariment del passiu, ha comportat que la banca oficial hagi hagut de competir amb altres 

prestamistes per trobar prestataris. Com a mostra d'aquesta actuació tenim que el Banco de Cré

dito Industrial destinà a l'anomenat crèdit industrial, és a dir, el no privilegiat i concedit per tant 

lliurement pel Banc a tot tipus d'empreses, 146 mil milions de pessetes el 1986, amb un increment 

del 72 % en relació amb l'any anterior. Del mateix ordre fou el creixement del crèdit industrial con

cedit per aquest Banc a Catalunya, en passar de 7.789 milions a 11.448 milions el 1986. Es pot 

observar, de tota manera, com la penetració del BCI en el mercat creditici català no té la importàn

cia que hauria de tenir donat el pes de l'economia catalana. 

Juntament amb aquesta progressiva inserció de l'activitat del Crèdit Oficial en el mercat, 

cal assenyalar com a positius els passos donats de cara a una major coordinació dels ajuts exis

tents a l'economia, mitjançant acords entre els diferents ministeris i els bancs oficials, a fi que 

sigui a través d'aquests que es canalitzin els ajuts, els quals van a càrrec de recursos pressuposta

ris, i no figuren, per tant, en els balanços dels bancs oficials. 

En relació amb l'assignació de recursos pressupostaris a la incentivació de l'activitat econò

mica o a la reforma de les estructures productives en el sector privat de l'economia, cal mencionar 

l'assumpció de competències per part de la Generalitat. És aquest un fet que ha coincidit amb 

un moviment general de descentralització econòmica en molts països, entre els quals també Fran

ça. 3 A Catalunya, avui, aquesta actuació en el terreny del finançament privilegiat es troba defini

da dins dels programes de política d'estructures redactats pels diferents departaments. Tenim, 

així, els Decrets 49 i 50 de 29 de gener de 1987 sobre mesures de foment de l'agricultura, Ja rama

deria i la pesca, i el Decret de 26 de juny de 1986 sobre mesures de foment en el marc del progra

ma de política industrial per a 1986. 

El judici que pot merèixer l'activitat de les Comunitats Autònomes en el finançament privi

legiat dependrà, lògicament, de la comparació entre, d'una part, el seu cost pel contribuent i la 

desviació de recursos que pugui ocasionar en perjudici de les activitats no protegides, i d'altra part, 

els resultats assolits. 

El que és evident és que no es pot comparar amb el sistema de crèdit privilegiat a través 

del Crèdit Oficial i dels coeficients obligatoris d'inversió, com s'ha fet en alguna ocasió.4 En aquest

darrer cas els recursos financers utilitzats escapaven a control i el cost de l'esquema quedava diluït 

sobre la massa de tots els utilitzats del crèdit no privilegiat. En l'actualitat, els programes de selec

tivitat creditícia, tant els organitzats per l'Administració Central com els de les Comunitats Autò

nomes, van a càrrec dels respectius Pressupostos i, per tant, gaudeixen d'una transparència que 

facilita que puguin ser qüestionats en qualsevol moment. 
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De tota manera, si bé s'accepta la conveniència que l'Administració, en les seves diferents 
instàncies, intervingui en el finançament del sector productiu privat, s'acostuma a reclamar l'ob-
servància d'alguns principis d'actuació. Podríem mencionar, aquí, l'exigència del màxim rigor en 

) fa selecció de les activitats privilegiades, així com la temporalitat dels privilegis, fa necessitat de 
coordinació entre les diferents Administracions, sobre la base d'assegurar a fa Generalitat l'exerci-
ci de les seves competències, i el seguiment de com evolucionen les empreses que s'han benefi-
ciat d'ajuts públics.5 

Finalment, hem de referir-nos a les dues institucions de crèdit creades per la Generalitat, 
l'Institut Català de Finances i l'Institut Català de Crèdit Agrari. Sobre el primer, la llei fundacional 
afirma que actuarà com a «instrument principal de la política de crèdit públic de la Generalitat» 
i sobre el segon, del text legal corresponent es desprèn el mateix pel que fa al camp específic del 
crèdit agrari. És a través d'elfs, per tant, que s'ha d'anar canalitzant l'activitat de la Generalitat 
pel que fa al tema de la selectivitat creditícia en qualsevol de les seves modalitats. 

2.5. La liberalització en el mercat de capitals 
Aquest apartat concentra l'atenció, principalment, en el mercat de títols de renda fixa i dins 

d'aquest, en els títols a mig i llarg termini. Fem també, però, una referència als títols a curt termini 
i als de renda variable. 

Fins l'any 1977, la prohibició per part de les autoritats financeres espanyoles que les emis
sions de renda fixa, pública i privada, es realitzessin als tipus que hauria fixat el mercat, va impedir 
l'existència a Espanya d'un mercat de renda fixa.6 El mercat estava substituït per coeficients obli
gatoris d'inversió en bancs i caixes d'estalvi, que absorbien les emissions de deute públic i les emis
sions d'obligacions, que obtenien el privilegi de ser qualificades com a introdufüles en el coeficient 
d'inversió. Els bancs absorbien només el deute públic en la modalitat de cèdules per inversions. 
Les caixes, per la seva part, a través dels seus elevats coeficients d'inversió en valors, assegura
ven Ja col·locació d'una part de les cèdules d'inversió, la d'altres modalitats de deute de les Admi
nistracions públiques, de les obligacions de l'INJ i de les empreses elèctriques i Telefònica. Aquests 
dos últims eren, des de 1977, els dos únics tipus de títols computables en el coeficient de les cai
xes. Ara bé, les seves emissions han vingut representant de l'ordre del 80 % del total d'emissions 
privades i, el 1984, els hi corresponia el 47 % del saldo total d'inversions obligatòries de les caixes 
en valors.7 

De fet, el mencionat control sobre els tipus de les emissions de renda fixa es va suprimir 
el 1977, però la poca disposició de les empreses industrials d'anar al mercat i la continuïtat, a partir 
d'aquella data, de la computabilitat dels títols de les elèctriques i de Telefònica en el coeficient 
de les caixes, determinà que aquestes fossin, en la pràctica, l'única col·locació pels títols de renda 
fixa privats. Això canvià a partir de 1984, no perquè altres emissors anessin al mercat, sinó perquè 
el públic passà a interessar-se pels títols elèctrics, atret per la seva elevada rendibilitat comparati
va. Aquest interès es va interrompre, amb tot, l'any passat per la crisi del sector elèctric. Les cai
xes, en canvi, suprimit el coeficient d'inversió en títols el 1985, optaren des d'aleshores pel deute 
públic, desinvertint en elèctriques. 

Pel que fa al mercat de deute públic, el seu important desenvolupament actual arrenca de 
1977 en què l'Estat comença a realitzar modestes emissions a tipus de mercat. E l  1986, les emis
sions netes de títols negociables, a mitjà i llarg termini, realitzats per les Administracions públiques 
varen ser de 1. 797 milers de milions de pessetes, representant el 88 % del total d'emissions netes 
d'aquesta classe de títols. 

Juntament amb l'esmentada liberalització dels tipus d'interès, calia eliminar un altre ele
ment distorsionador del mercat de títols de renda fixa, consistent en la desgravació fiscal que gau
dien, amb la contrapartida d'haver de restar immobilitzats tres anys en les carteres dels subscrip
tors. Això ha desaparegut des de 1983 pel deute públic i des de 1987 per les obligacions privades. 

El mercat secundari en títols de renda fixa està assegurat pels del deute públic a través del 
sistema d'anotacions en compte i de l'existència d'intermediaris amb la funció de crear mercat. 
Les oligacions privades, en canvi, malgrat haver-se establert les condicions objectives necessàries 
per a la seva expansió, continuen sense un mercat de negociació actiu, de la mateixa manera que 
hem assenyalat abans pel mercat primari. 

Passem ara als títols a curt termini. Els emessos per l'Estat, en la forma de pagarés o de 
lletres, han assolit un desenvolupament extraordinari, impulsat en ocasions per motivacions fis
cals i en d'altres per tipus d'interès conjunturalment molt favorables. Sigui como sigui, degut al 
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2.4. Finançament privilegiat 

El febrer del 1987 quedà pràcticament liquidat el sistema de finançament privilegiat al sec

tor privat que, a través del mecanisme dels coeficients obligatoris d'inversió sobre bancs i caixes, 

havia absorbit quantiosos recursos des dels seixantes. Subsisteixen encara coeficients d'inversió 

en favor del sector públic, bé en la forma d'un d'específic en pagarés del Tresor, del 10 %, o en 

la d'un coeficient de caixa, del 19,50 %, clarament per sobre de la missió estricta que es podria 

pensar d'un coeficient amb aquest nom. Pel que fa al sector privat, en canvi, el finançament privi

legiat obligatori a través del sistema bancari ha desaparegut, i ho ha fet tant el que actuava direc

tament, mitjançant el crèdit concedit per bancs i caixes, com el que ho feia indirectament, en obli

gar aquestes entitats a comprar cèdules d'inversió, el producte de les quals servia per finançar 

al Crèdit Oficial. Representa això, per tant, que el mercat augmenta el seu rol en l'assignació dels 

recursos bancaris, però també que el crèdit lliure deixa d'haver de suportar el menor rendiment 

que donava el crèdit privilegiat. 

L'eliminació del coeficient d'inversió, en la part que consistia en la subscripció de cèdules 

d'inversió, ha estat possible pel canvi imposat al Crèdit Oficial en el sentit de situar la seva opera

tòria, tant en l'actiu com en el passiu, dins de les lleis del mercat. Pel que fa al passiu tenim, així, 

que el Crèdit Oficial, que el 1983 va obtenir recursos financers del Tresor per 283 mil milions de 

pessetes, el 1986 només n'utilitzà 21 mil milions i la previsió per a 1987 és que comencarà a amor

titzar el deute que té amb el Tresor. Això ha comportat que els bancs oficials acudissin, en la cap

tació de recursos, als circuits ordinaris: el Banco Hipotecaria de España, a través d'emissió de 

cèdules i participacions hipotecàries; el Banco de Crédito Agrícola i el Banco de Crédito Local, 

via captació d'imposicions a la vista i a termini, i el Banco de Crédito Industrial, mitjançant la col·lo

cació de certificats de dipòsit i pagarés. 2

Pel cantó de l'actiu, la lògica elevació dels tipus d'interès dels crèdits, en correspondència 

a l'encariment del passiu, ha comportat que la banca oficial hagi hagut de competir amb altres 

prestamistes per trobar prestataris. Com a mostra d'aquesta actuació tenim que el Banco de Cré

dito Industrial destinà a l'anomenat crèdit industrial, és a dir, el no privilegiat i concedit per tant 

lliurement pel Banc a tot tipus d'empreses, 146 mil milions de pessetes el 1986, amb un increment 

del 72 % en relació amb l'any anterior. Del mateix ordre fou el creixement del crèdit industrial con

cedit per aquest Banc a Catalunya, en passar de 7.789 milions a 11.448 milions el 1986. Es pot 

observar, de tota manera, com la penetració del BCI en el mercat creditici català no té la importàn

cia que hauria de tenir donat el pes de l'economia catalana. 

Juntament amb aquesta progressiva inserció de l'activitat del Crèdit Oficial en el mercat, 

cal assenyalar com a positius els passos donats de cara a una major coordinació dels ajuts exis

tents a l'economia, mitjançant acords entre els diferents ministeris i els bancs oficials, a fi que 

sigui a través d'aquests que es canalitzin els ajuts, els quals van a càrrec de recursos pressuposta

ris, i no figuren, per tant, en els balanços dels bancs oficials. 

En relació amb l'assignació de recursos pressupostaris a la incentivació de l'activitat econò

mica o a la reforma de les estructures productives en el sector privat de l'economia, cal mencionar 

l'assumpció de competències per part de la Generalitat. És aquest un fet que ha coincidit amb 

un moviment general de descentralització econòmica en molts països, entre els quals també Fran

ça. 3 A Catalunya, avui, aquesta actuació en el terreny del finançament privilegiat es troba defini

da dins dels programes de política d'estructures redactats pels diferents departaments. Tenim, 

així, els Decrets 49 i 50 de 29 de gener de 1987 sobre mesures de foment de l'agricultura, la rama

deria i la pesca, i el Decret de 26 de juny de 1986 sobre mesures de foment en el marc del progra

ma de política industrial per a 1986. 

El judici que pot merèixer l'activitat de les Comunitats Autònomes en el finançament privi

legiat dependrà, lògicament, de la comparació entre, d'una part, el seu cost pel contribuent i la 

desviació de recursos que pugui ocasionar en perjudici de les activitats no protegides, i d'altra part, 

els resultats assolits. 

El que és evident és que no es pot comparar amb el sistema de crèdit privilegiat a través 

del Crèdit Oficial i dels coeficients obligatoris d'inversió, com s'ha fet en alguna ocasió.4 En aquest

darrer cas els recursos financers utilitzats escapaven a control i el cost de l'esquema quedava diluït 

sobre la massa de tots els utilitzats del crèdit no privilegiat. En l'actualitat, els programes de selec

tivitat creditícia, tant els organitzats per l'Administració Central com els de les Comunitats Autò

nomes, van a càrrec dels respectius Pressupostos i, per tant, gaudeixen d'una transparència que 

facilita que puguin ser qüestionats en qualsevol moment. 
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De tota manera, si bé s'accepta la conveniència que l'Administració, en les seves diferents
instàncies, intervingui en el finançament del sector productiu privat, s'acostuma a reclamar l'ob-
servància d'alguns principis d'actuació. Podríem mencionar, aquí, l'exigència del màxim rigor en

)la selecció de les activitats privilegiades, així com la temporalitat dels privilegis, la necessitat de
coordinació entre les diferents Administracions, sobre Ja base d'assegurar a la Generalitat l'exerci-
ci de les seves competències, i el seguiment de com evolucionen les empreses que s'han benefi-
ciat d'ajuts públics.5

Finalment, hem de referir-nos a les dues institucions de crèdit creades per la Generalitat,
l'Institut Català de Finances i l'Institut Català de Crèdit Agrari. Sobre el primer, la llei fundacional
afirma que actuarà com a «instrument principal de Ja política de crèdit públic de la Generalitat»
i sobre el segon, del text legal corresponent es desprèn el mateix pel que fa al camp específic del
crèdit agrari. És a través d'ells, per tant, que s'ha d'anar canalitzant l'activitat de Ja Generalitat
pel que fa al tema de la selectivitat creditícia en qualsevol de les seves modalitats.

2.5. La liberalització en el mercat de capitals 
Aquest apartat concentra l'atenció, principalment, en el mercat de títols de renda fixa i dins

d'aquest, en els títols a mig i llarg termini. Fem també, però, una referència als títols a curt termini
i als de renda variable.

Fins l'any 1977, la prohibició per part de les autoritats financeres espanyoles que les emis
sions de renda fixa, pública i privada, es realitzessin als tipus que hauria fixat el mercat, va impedir
l'existència a Espanya d'un mercat de renda fixa.6 El mercat estava substituït per coeficients obli
gatoris d'inversió en bancs i caixes d'estalvi, que absorbien les emissions de deute públic i les emis
sions d'obligacions, que obtenien el privilegi de ser qualificades com a introduibles en el coeficient
d'inversió. Els bancs absorbien només el deute públic en la modalitat de cèdules per inversions.
Les caixes, per la seva part, a través dels seus elevats coeficients d'inversió en valors, assegura
ven la col·locació d'una part de les cèdules d'inversió, la d'altres modalitats de deute de les Admi
nistracions públiques, de les obligacions de l'INI i de les empreses elèctriques i Telefònica. Aquests
dos últims eren, des de 1977, els dos únics tipus de títols computables en el coeficient de les cai
xes. Ara bé, les seves emissions han vingut representant de l'ordre del 80 % del total d'emissions
privades i, el 1984, els hi corresponia el 47 % del saldo total d'inversions obligatòries de les caixes
en valors.7

De fet, el mencionat control sobre els tipus de les emissions de renda fixa es va suprimir
el 1977, però la poca disposició de les empreses industrials d'anar al mercat i la continuïtat, a partir
d'aquella data, de la computabilitat dels títols de les elèctriques i de Telefònica en el coeficient
de les caixes, determinà que aquestes fossin, en la pràctica, l'única col·locació pels títols de renda
fixa privats. Això canvià a partir de 1984, no perquè altres emissors anessin al mercat, sinó perquè
el públic passà a interessar-se pels títols elèctrics, atret per Ja seva elevada rendibilitat comparati
va. Aquest interès es va interrompre, amb tot, l'any passat per Ja crisi del sector elèctric. Les cai
xes, en canvi, suprimit el coeficient d'inversió en títols el 1985, optaren des d'aleshores pel deute
públic, desinvertint en elèctriques.

Pel que fa al mercat de deute públic, el seu important desenvolupament actual arrenca de
1977 en què l'Estat comença a realitzar modestes emissions a tipus de mercat. E l  1986, les emis
sions netes de títols negociables, a mitjà i llarg termini, realitzats per les Administracions públiques
varen ser de 1. 797 milers de milions de pessetes, representant el 88 % del total d'emissions netes
d'aquesta classe de títols.

Juntament amb l'esmentada liberalització dels tipus d'interès, calia eliminar un altre ele
ment distorsionador del mercat de títols de renda fixa, consistent en la desgravació fiscal que gau
dien, amb la contrapartida d'haver de restar immobilitzats tres anys en les carteres dels subscrip
tors. Això ha desaparegut des de 1983 pel deute públic i des de 1987 per les obligacions privades.

El mercat secundari en títols de renda fixa està assegurat pels del deute públic a través del
sistema d'anotacions en compte i de l'existència d'intermediaris amb la funció de crear mercat.
Les oligacions privades, en canvi, malgrat haver-se establert les condicions objectives necessàries
per a la seva expansió, continuen sense un mercat de negociació actiu, de la mateixa manera que
hem assenyalat abans pel mercat primari.

Passem ara als títols a curt termini. Els emessos per l'Estat, en la forma de pagarés o de
lletres, han assolit un desenvolupament extraordinari, impulsat en ocasions per motivacions fis
cals i en d'altres per tipus d'interès conjunturalment molt favorables. Sigui como sigui, degut al
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fort endeutament de l'Estat i a l'àgil estructura de mercat que aquest ha establert, són títols plena

ment consolidats i permeten parlar de l'existència, dins el sistema financer espanyol, d'un sofisti

cat i ampli mercat monetari. En els títols a curt termini emesos per les empreses no financeres, 

els pagarés d'empresa, el seu desenvolupament ha estat molt irregular, relacionats els seus mo

ments més brillants amb l'ocultació fiscal (primers mesos del 1985) o amb la baixa en la rendibilitat 

dels pagarés del Tresor (segon semestre de 1986). A finals del 1986, Espanya era el segon país 

a Europa, després de Suècia, pel volum de pagarés d'empreses emesos,8 però durant 1987 dis

minuí fortament. Actualment, hi ha en curs una organització d'aquest mercat, amb l'establiment 

d'un mecanisme de compensació, que hauria d'acompanyar-se d'algun sistema de classificació 

o rating dels emissors.

Finalment, el mercat de renda variable ha estat objecte d'importants millores, inspirades 

en les recomanacions fetes el 1978 per la Comissió Oficial per a l'estudi del mercat de valors. Aques

tes millores han donat més transparència a la contractació i han millorat fa informació sobre els 

emissors i l'operatòria borsària. El mercat espanyol, però, continua essent estret; està polaritzat 

en un parell de sectors i tan sols una petita part de les grans empreses hi són presents. Els esforços 

recents de cara a desenvolupar un segon mercat, de tant d'èxit en d'altres països, no s'han traduït 

en resultats apreciables. Possiblement cal ajornar l'expansió del mercat de renda variable, com

promesa de moment per l'actual crisi borsària internacional, fins al desenvolupament dels fons 

de pensions. 

2.6. Desintermediació 

El fenomen de la desintermediació bancària, o possibilitat que els que cerquen recursos fi

nancers els obtinguin directament en el mercat o a través d'intermediaris no bancaris, ha fet pro

gressos notables en molts països, i també a Espanya. Les causes que l'han determinat, de manera 

esquemàtica, podem resumir-les en les següents: 

- Una excessiva reglamentació de l'activitat dels bancs i les caixes d'estalvis, que determina avan

tatges a l'activitat d'intermediaris no bancaris, com ha estat el cas típic als Estats Units dels

fons monetaris.

- Uns costos massa alts en la intermediació bancària, que mou els prestataris a anar directament

al mercat o a substituir el crèdit bancari per crèdit de proveïdors.

- La més rígida reglamentació dels recursos propis dels bancs i les caixes, que els impulsa a ex

cloure actius del seu balanç.

- La creixent dimensió d'alguns prestataris, la qual, juntament amb la devaluació de la imatge

de la banca, ha convertit aquells en riscos, de cara als inversors, tant o més bons que els dels

mateixos bancs.

- El creixent endeutament de l'Estat, el qual, en el cas d'Espanya, com ja hem dit, decideix

endeutar-se en condicions de mercat.

Aquests factors han actuat amb intensitat variable en el cas espanyol, d'acord amb les ca

racterístiques específiques del nostre sistema financer. De qualsevol manera, es por dit que la des

intermediació hi ha assolit importància. Els instruments principals en què s'ha materialitzat han 

estat: a) deute de l'Estat, a curt, mig i llarg terminí, adquirit pel públic a venciment, b) deute de 

l'Estat adquirit pel públic temporalment, amb compromís de revenda, c) pagarés d'empresa, d) 

participacions en crèdits i e) obligacions d'empreses privades. 

Un fet característic de la desintermediació bancària a Espanya ha estat, però, fins ara, que 

s'ha fet a través del sistema bancari, en la seva major part. És a dir, que el que en realitat ha passat 

ha estat que els recursos del públic que abans -en forma de dipòsits- finançaven genèricament 

l'actiu de la banca, ara, en la forma d'adquisicions temporals de deute o participacions en crèdit, 

estan assignats al finançament específic de determinades partides d'actius. Un nivell de desinter

mediació de més entitat és el que es dóna quan els actius de la banca es cedeixen a venciment, 

i les entitats de crèdit actuen de recol·locadores o de majoristes. 

Deixant de banda aquestes dues modalitats, trobem la desintermediació en sentit estricte, 

és a dir, quan ni els actius emesos ni els recursos dels estalviadors entren per res en els balanços 

bancaris. Això té poca entitat avui dia, però, en el cas del Deute Públic, sí l'Estat arribés a connec

tar directament amb el públic, el paper de la banca quedaria reduït al mínim que es deriva de la 

seva funció en la central d'anotacions. En la desintermediacíó, en sentit estricte, realitzada pel 
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sector privat, sempre les entitats de crèdit tindran les funcions de col·locadors i asseguradors de 
les emissions, amb uns ingressos, per tant, a través de comissions, més importants. 

Aquestes comissions tenen, a més, altres fonts complementàries, constituïdes pel que s'acos

tuma a designar com a serveis financers a empreses i que inclouen, a més de tot el que fa referèn

cia a l'obtenció de recursos financers en el mercat, l'assessorament sobre la millor manera d'anar

hi i sobre l'estratègia de fusions, absorcions i resistència a les absorcions entre empreses. De Ja 

mateixa manera, l'assessorament, en forma de gestió de patrimonis, afecta els que estan a l'altre 

cantó del procés de desintermediació, és a dir, els demandants de títols. Tota aquesta activitat, 

nova en el concepte tradicional de Ja banca comercial a Espanya, s'acostuma a designar amb el 

nom de merchant banking, segons la terminologia anglesa, o investment banking, si se segueix 

l'americana. 

2.7. Descentralització en la banca 

La descentralització en la gestió de Ja gran empresa ha estat aquests darrers anys un objec

tiu de general acceptació, que ha anat juntament amb l'actual clima de liberalització econòmica 

i de revalorització de la iniciativa individual. També ha tingut, lògicament, entrada en el sector 

bancari, en el qual, en molts països, podríem trobar actuacions en aquesta direcció. És interes

sant, però, mencionar la defensa que de la descentralització va fer l'Informe Mayoux, encarregat 

pel govern francès i presentat l'any 1979.9

L'encàrrec al senyor Jacques Mayoux estava motivat pel desig del govern de fer front a 

dues preocupacions bàsiques: a) la intensificació del subministrament de recursos financers, ban

caris i no bancaris, a les PME i b) el desenvolupament de la iniciativa local i regional en el sistema 

financer. Entre les propostes fetes per l'Informe hi havia la d'estimular la descentralització de la 

gran banca nacionalitzada francesa, per Ja qual cosa proposava tres vies: l'establiment de divi

sions regionals autònomes, la creació de filials al 100 % i Ja creació de filials participades majorità

riament. 

A Espanya la banca ha incorporat aquesta filosofia descentralitzadora, materialitzant-la a 
través de diferents actuacions, que no són alternatives, sinó que s'han donat simultàniament. Na

turalment, només es pot parlar en termes generals, ja que existeixen comportaments molt dife

rents, entre les entitats bancàries, pel que fa al grau en el qual s'ha seguit el camí de la descentra

lització. Mostres d'aquest procés són: 

- La potenciació i ampliació de les estructures intermèdies entre la seu central i les ofici

nes. Així, les cinc o sis grans regions en les quals es fragmentava abans, correntment, l'estructura 

de la gran banca espanyola, s'han subdividit notablement per arribar a nivells inferiors. Simultà

niament, s'han reforçat les oficines regionals o provincials, dotant-les de competències en serveis 

abans centralitzats. 

- S'han augmentat els poders de decisió en operacions creditícies, tant en el nivell regio

nal com en el de les mateixes oficines. No es tracta, només, d'un problema de major agilitat en 

la resolució, sinó també de primar el major coneixement de les peticions de crèdit que proporciona 

la proximitat, com també d'aconseguir una major agressivitat en un mercat de crèdit que ha pas

sat a ser de demanda, després de tants anys d'haver-ho estat d'oferta. 

- S'han establert bancs filials amb especialització regional. Durant els cinquantes i seixan

tes, la presa de control de bancs anava gairebé sempre acompanyada de la desaparició del banc 

absorbit. Avui és molt més freqüent mantenir els bancs filials o assignar-Jos-hi una especialització 

regional, amb graus d'autonomia que, en alguns casos, són molt elevats. Raons d'estratègia co

mercial estan sens dubte a la base d'aquesta manera d'organitzar-se els grups bancaris, però tam

bé Ja nova estructura, autonòmica, de l'Estat, ha estat un element que s'ha tingut en compte. 

3. SISTEMES FINANCERS COMPARATS

3.1. Els dos models bàsics 

La llarga llista d'importants canvis que s'estan produint en el sistema financer espanyol i 

que acabem d'exposar, porta evidentment a la conclusió, ja indicada, que s'està anant cap a un 

sistema financer en el qual les lleis del mercat tindran un pes molt més decisiu que en el passat 

en l'assignació dels recursos financers. Ara bé, això no vol dir que tenim ja marcat el model d'or

ganització d'aquest sistema al qual anem, i que aquest és l'europeu o, d'una manera més àmplia, 

aquell model que és propi dels països desenvolupats. El fet és que existeixen diferents models de 
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característiques ben definides, els avantatges i inconvenients dels quals són sovint objecte de dis

cussió. 

D'una manera simplificada s'acostumen a resumir aquests models en dos grans tipus, el 

basat en la banca i el basat en el mercat. En el primer, el finançament a les empreses és realitzat 

fonamentalment pel sistema bancari, comprensiu com és natural de la banca privada, caixes d'es

talvi i entitats de crèdit mutualista, mentre que el mercat de capitals, sovint dominat per la banca, 

hi juga un paper residual. És el model de la República Federal d'Alemanya, França i Itàlia, el paper 

de la banca ha estat complementat per una forta intervenció de l'Estat, a través de diferents insti

tucions de crèdit públic i d'esquemes d'intervenció en l'assignació de recursos que realitza el siste

ma bancari privat. 
El segon model, basat en el mercat de capitals, és el propi dels països anglosaxons i com

porta un pes important dels inversors institucionals que, de manera creixent, han anat agafant 

el paper dels inversors privats en el mercat de capitals. La defensa d'aquest model s'ha basat en 

el principi que la més eficient assignació dels recursos financers és la que realitza el mercat i no 

la que es fa a través dels interessos bancaris. En resum, segons l'expressió anglesa, «the market

knows best». 

Malgrat això, el pobre creixement del Regne Unit durant els darrers decennis ha portat a 

dures crítiques al seu sistema financer, per considerar-lo responsable de la manca d'inversió pro

ductiva del país. S'ha reclamat així un canvi cap al sistema alemany i japonès, basat en la banca, 

en el qual l'estreta relació entre banca i empreses dóna seguretat financera a aquestes a l'hora 

de realitzar inversions. 10 En el cas anglès, en canvi, els gestors de les institucions d'inversió col·lec

tiva tenen molt poca vinculació amb les empreses en les quals han invertit11 i es mouen prefe

rentment per criteris de curt termini, sense considerar, per tant, les possibilitats futures de les em

preses. Un altre motiu de crítica a la gestió dels inversors institucionals és la major facilitat amb 

què se sotmeten a una oferta pública de compra, possibilitant d'aquesta manera que, a través 

d'operacions sovint purament especulatives, les empreses perdin la seva independència. És cert 

que, si es presenta l'oportunitat, els inversors a llarg termini també poden ser induïts a acceptar 

el benefici ràpid derivat d'una oferta pública de compra, però aquest no és el seu objectiu pri

mari.12 

Les crítiques no afecten només el model basal en el mercat. A l'Alemanya Federal, un in

forme del Bundesbank ha posat de manifest la davallada en la participació dels fons propis en el 

finançament de les empreses, des de 31 % el 1967 al 18,5 % el 1985. Com a conseqüència, l'efi

càcia del sistema financer alemany ha quedat en entredit i, sintonitzant amb la revalorització gene

ral que està tenint el mercat de capitals, s'ha posat en marxa un programa per estimular l'anada 

d'empreses a Borsa i la provisió de recursos propis a les empreses (establiment d'un segon mercat 

i de societats de participació en el capital de PIMES, liberalització de les limitacions d'inversió de 

les companyies d'assegurances, facilitats de compra d'accions pel personal, etc.). De tota mane-

I ra, no tothom a Alemanya participa de l'opinió de l'esmentat estudi del Bundesbank: hi ha qui 

afirma que està basat en xifres falses, ja que moltes PIMES infravaloren els seus recursos propis, 

i qui afirma que el poc desenvolupament del mercat de capitals a Alemanya es deu tant al poc 

interès de les empreses alemanyes en recórrer-hi, com a l'abundància de capital de crèdit a llarg 

termini i a bon preu . 13 

Aquests dos models institucionals de sistemes financers ha tingut, els darrers anys, una 

evolució que, tot mantenint importants diferències entre elles, ha tendit a aproximar-los. És el cas, 

així, del Japó, o el mercat de capitals ha registrat una expansió extraordinària, o del Regne Unit, 

on la relació entre banca i empreses ha esdevingut més estreta, degut a la creixent expansió del 

crèdit bancari a mig termini. Malgrat això, tant la contribució del sistema bancari com la del mer

cat de capitals al finançament de la inversió al Regne Unit semblen ser nul·les, segons unes prime

res conclusions d'un estudi comparatiu a nivell internacional que està realitzant el professor Colin 

Mayer .14 Per ell, en el Regne Unit, les empreses financen tota Ja seva inversió real amb els bene

ficis propis. Als Estats Units, els mercats crediticis hi tenen una aportació significativa, però gens 

el mercat de capitals. Els bancs són més importants a Alemanya i a França, però és només al Japó 

que tant els bancs com el mercat de capitals juguen un paper decisiu en el finançament de la in

versió real. 

Aquesta radical afirmació del professor Mayer, fervent partidari de l'estreta vinculació fi

l nancera empresa-banc, posa certament en qüestió la teoria que venim exposant sobre els dos mo

dels de sistema financer, ja que simplement nega l'existència del model basat en el mercat. Per 
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ell, repetim-ho, la contribució de la City al finançament de la inversió en el Regne Unit és simple
ment inexistent, malgrat les favorables conclusions de l'Informe Wilson sobre el sistema financer 
britànic. 15 

Havent deixat constància en els paràgrafs anteriors de l'àmplia polèmica existent sobre els 
avantatges dels diferents models institucionals de finançament i, per tant, de l'interès de forçar 
l'evolució en un sentit o en un altre, és evident que, en tot cas, cal relacionar el tema amb la dife
rent estructura empresarial de cada país. 16 Així, per les grans empreses multi nacions i per les em
preses nacionals de serveis públics, tot el que hem estat comentat té poca rellevància, ja que es 
troben en una situació d'independència financera respecte als bancs i altres institucions finance
res, dels quals tan sols reclamen determinats serveis, ja que accedeixen directament al mercat, 
nacional i internacional. En un segon nivell, el de les grans i mitjanes-grans empreses a nivell esta
tal, és on l'alternativa banca-mercat té pròpiament sentit. En el tercer nivell, el de les petites i mit
janes empreses, és on, en canvi, parlar del mercat de capitals no té gaire rellevància, com va reco
nèixer el 1931 l'Informe Macmillan quan va denunciar l'existència d'un buit, el Macmillan gap, en 
el finançament d'aquestes empreses pel que fa a capital a llarg termini. No deixa de ser simptomà
tic que fos precisament en el Regne Unit, país per excel·lència del sistema financer basat en el 
mercat, on es detectés aquest dèficit. A resoldre aquest problema s'adrecen els darrers anys els 
esforços de les polítiques financeres de la major part de països. Les solucions que, fins fa poc, 
s'havien centrat essencialment a facilitar l'accés al crèdit a llarg termini a través d'institucions pú
bliques o semipúbliques especialitzades o del sistema bancari privat, estimulat en alguns casos 
mitjançant sistemes d'avals, avui inclouen també l'obtenció de capital de risc. Aquest prové d'ins
titucions especialitzades, en forma de societats o fons d'inversió, el funcionament de les quals 
reclama l'existència d'un mercat de capitals, ja que ha de ser aquest que, en darrer terme, propor
cioni els recursos financers necessaris. La conclusió que d'això últim podria treure's, en el sentit 
que a la fi el model basat en el mercat haurà demostrat la seva superioritat, té el seu contrapunt 
en l'afirmació que, tot sovint, en els models basats en la banca, molt del que consta com a endeu
tament bancari en els balanços de les empreses és -tenint en compte l'existència d'una estreta 
relació entre la banaa i les empreses- veritable capital risc.17 

3.2. El model institucional del sistema financer espanyol 
Presentats fins aquí els diferents models institucionals de sistemes financers i les línies prin

cipals de la discussió en curs sobre els avantatges i inconvenients respectius, cal situar el cas es
panyol en aquest marc. En aquest intent, utilitzarem l'exposició realitzada en la primera part d'aquesta 
ponència sobre els trets que han caracteritzat l'evolució del nostre sistema financer els darrers anys. 
Les conclusions a què ens porta aquest exercici són, essencialment, les següents: 

- El sistema financer espanyol se situa en l'òrbita del model continental europeu, basat
en la banca, i és, concretament, pròxim al francès, amb el qual ha coincidit amb una forta inter
venció estatal en l'assignació de recursos financers. Per altra part, a Espanya s'intentà, addicio
nalment, aconseguir una més activa participació bancària en el finançament a mig i llarg termini 
a les empreses mitjançant la creació de la banca industrial, a imatge també de França. Actual
ment, ambdós aspectes del sistema financer espanyol han perdut importància. 

- Hi ha algunes diferències importants entre el sistema financer espanyol i els d'altres paï
sos inclosos en el model basat en la banca. Així, a l'Alemanya Federal la banca és de tipus univer
sal, i no solament realitza operacions de crèdit de tota mena, sinó que també es dedica a emis
sions i a operacions de compravenda de valors mobiliaris. Es pot dir, realment, que el mercat de 
capitals alemany és, en gran part, una prolongació de !',activitat bancària. Per altra part, a França 
i al Japó, sobresurt la presència d'entitats de crèdit cooperatiu, dinàmiques i amb un paper crei
xent aquests darrers anys pel que fa al finançament de les empreses petites i mitjanes. El crèdit 
cooperatiu a Espanya, amb l'excepció de l'agrícola, és pràcticament inexistent. 

El mercat de capitals ha tingut sempre poca importància dins del sistema financer espa
nyol i s'ha concentrat essencialment en títols bancaris i d'empreses de serveis públics. La major 
activitat que es registrà en els mesos anteriors a la crisi borsària de l'octubre passat s'ha de consi
derar, tan sols, com un reflex de la més favorable situació de la conjuntura econòmica.18 Aques
ta, per altra part, no ha aconseguit fer arrencar a Espanya el Segon Mercat, establert en la Borsa 
de Barcelona el 1982 i a la resta de l'Estat el 1986. 
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- El sistema bancari espanyol es troba actualment en una situació que té les característi

ques següents: 
• major accent en el concepte de banca comercial pura, com a conseqüència de la crisi

econòmica. 

• la competència ha passat a realitzar-se principalment a través de l'actiu, en benefici espe
cialment de les economies domèstiques i del sector públic, donada la menor demanda de crèdit 

de les empreses, per la crisi primer i pel major autofinançament després. 

• malgrat l'anterior, es registra una major qualitat en la relació financera entre empreses

i entitats de crèdit, una mostra de la qual pot ser les societats de capital de risc promogudes per 

algunes entitats. 
• l'especialització en tipus d'institucions bancàries funcionalment diferents deixarà aviat de 

tenir vigència; així, més que de caixes i bancs, per exemple, caldrà parlar de bancs al detall, mer

chant bancs i bancs a l'engrós o de grans operacions. 

- Els importants canvis enregistrats en l'organització de l'economia, orientats en un sentit

liberalitzador i de valorització de l'esperit empresarial i de la iniciativa, han comportat nombroses 

actuacions per part de les Administracions públiques de tot tipus, dirigides a fomentar la creació 

i expansió de l'empresa privada. Aquestes actuacions, pel que fa a l'aspecte financer, s'han con

cretat en les societats de capital risc. És evident, però, que aquestes només podran tenir un de

senvolupament significatiu si troben finançament adequat, que ha de venir del mercat de capitals, 

d'institucions d'inversió col·lectiva, el creixement de les quals està relacionat amb el mercat de 

capitals, o de les entitats de crèdit. 

- Per tot el dit, sembla evident l'insubstitufüle paper que les entitats de crèdit, privades

o públiques, han de continuar jugant en el finançament de les empreses, malgrat totes les tendèn

cies desintermediadores i les més o menys optimistes perspectives que es fixin pel mercat de capi

tals. Cal recordar, a més, la defensa del mercat bancari a què ens hem referit anteriorment quan

comporta compenetració de l'entitat creditícia amb l'activitat de l'empresa, com a forma més ade

quada d'afavorir la inversió productiva.

4. EL SISTEMA FINANCER A CATALUNYA

En aquesta part de la ponència, dedicada a considerar la situació i perspectives del sistema 

financer a Catalunya, tractarem solament alguns aspectes específics del tema, tota vegada que 

el dit sobre el sistema financer espanyol li és òbviament aplicable. Farem, així, en primer lloc, una 

descripció de la situació actual, exposant algunes dades de què es disposa, i desprès passarem 

a comentar les perspectives de Barcelona com a plaça financera. 

4.1. La situació actual 

Dins del sistema financer, és el sistema bancari el que ofereix més possibilitats d'anàlisi a 

un nivell més desagregat que l'estatal. Les xifres bàsiques en aquest sentit són les referents a la 

distribució provincial dels dipòsits en bancs i caixes d'estalvi que publica el Banco de España. Se
gons aquestes xifres, el desembre de 1986 els dipòsits catalans en aquestes entitats representaven 

el 20,3 % del conjunt espanyol (quadre 9), percentatge del mateix ordre que el corresponent a 

la participació en el PIB. Aquest 20,3 % és el resultat, però, de l'agregació del 18,3 % de partici

pació de Catalunya en els dipòsits de bancs i el 23,3 % de les caixes d'estalvis. Aquestes darreres 

institucions tenen, efectivament, una importància relativa molt més considerable a Catalunya, tal 
com es pot apreciar també en la distribució del mercat bancari entre bancs i caixes. A Catalunya, 

les caixes tenen el 47,2 % del mercat, mentre que en el conjunt espanyol el 41,2 %, i en la resta 

d'Espanya, és a dir, excloent-hi Catalunya, tan sols el 39,7 %. 

Un segon aspecte a analitzar del sistema bancari a Catalunya és el que fa referència a les 
entitats que hi tenen la seva seu social. El setembre de 1986, entre les 15 primeres entitats bancà

ries espanyoles n'hi havia 6 amb domicili a Catalunya, entre les quals la Caixa de Pensions ocupa

va el primer lloc del rànking espanyol en termes de recursos de tercers. Els llocs 10 i 12 eren ocu

pats per les altres dues grans caixes catalanes, la de Barcelona i la de Catalunya, i els 11, 13 i 

15 pel grup Banca Catalana, pel Banc de Sabadell i pel Banc Atlàntic. 

Passem ara a considerar la participació en el total espanyol de les caixes i bancs catalans 

I en la captació de recursos i en la concessió de crèdit, tot advertint que les xifres globals amaguen,

lògicament, situacions diverses pel que fa a les entitats considerades individualment. El conjunt 
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d'entitats bancàries amb seu a Catalunya tenien el desembre de 1986 un volum de recursos de
tercers que representava el 16,8 % del total espanyol (quadre 10). Aquesta proporció és inferior
a la que hem vist que tenen els dipòsits catalans19 i vol dir, per tant, que les entitats bancàries )
catalanes controlen una part dels recursos de tercers en bancs i caixes a Espanya menor de Ja 
que haurien de tenir si controlessin tot el mercat català. També en aquest cas és diferent Ja situa-
ció a bancs i a caixes, ja que mentre les caixes catalanes tenen el 28,8 % dels recursos de les
caixes espanyoles -més, per tant, del 23,3 % que correspon als dipòsits en entitats d'estalvi a
Catalunya-, els bancs catalans administren tan sols el 8,8 % del recursos de la banca espanyola.

Pel que fa a la inversió creditícia (quadre 11), la participació de les entitats bancàries amb
seu a Catalunya era, a la mateixa data, del 14 % gairebé tres punts per sota de la corresponent
als recursos. Aquest menor dinamisme pel que fa al crèdit és imputable al conjunt de les caixes
d'estalvi, ja que el seu en el total de les caixes espanyoles és, en crèdit, de solament el 23,8 %,
mentre que era del 28,8 % en recursos de tercers. En els bancs catalans, en canvi, la seva partici
pació en el crèdit del conjunt de la banca espanyola, 9,8 %, és superior a la que tenen en recur
sos, 8,8 %. 

En resum dos fets a destacar sobre la situació avui del sistema bancari a Catalunya. El pri
mer és que, malgrat tenir les entitats amb seu a Catalunya un pes inferior al que els hauria de
correspondre, algunes d'elles estan situades en els primers llocs del rànking espanyol i, el que és
important, es troben actualment entre les més dinàmiques, tant pel que fa al creixement com en
la innovació en el terreny de productes i serveis financers. En segon lloc, el fort pes relatiu de les
caixes d'estalvis que, en el passat, donada l'obligada inversió dels seus recursos en el sector pú
blic i en les grans empreses de serveis, certament no havia permès al sector productiu català
beneficiar-se de la fortalesa de les seves institucions d'estalvi. Com afirma Serra Ramoneda, aquest
clar desajust entre sector real i sector financer pot haver tingut alguns efectes negatius per al des
envolupament econòmic.20 Avui, com ja hem indicat anteriorment, els coeficients d'inversió s'han
reduït, a més de ser iguals per bancs i caixes, però també hem vist el poc pes que té encara el
finançament a les empreses en les caixes catalanes. Seguint Serra en el mateix treball, {des caixes
haurien de tenir un paper més bel·ligerant, i això significa trencar uns hàbits i una inèrcia». 

Si passem del sistema bancari a considerar altres institucions financeres, la informació es
tadística disponible a un nivell inferior a l'estatal és inexistent, per Ja qual cosa ens limitarem a
comentar la localització de la seu social de les entitats.

Pel que fa a les asseguradores, Madrid és el primer centre espanyol, conseqüència, en part,
de la presència de les companyies filials de la majoria dels grans bancs espanyols. Barcelona compta,
amb tot, amb un sector assegurador important, com ho palesa el fet que cinc de les deu primeres
companyies de caràcter general hi són domiciliades, ocupant en el rànking per recaptació de pri
mes durant 198521 els llocs tercer, quart, sisè, setè i novè. D'aquestes cinc companyies, tres són
espanyoles i dues estrangeres. Quant a les empreses estrangeres, Barcelona és Ja seu de les d'ori
gen suís, però també hi ha domiciliades companyies angleses i franceses.

Dues altres institucions financeres que considerem són les societats gestores de fons d'in
versió i les d'arrendament financer o /easing. De les primeres, les domiciliades a Catalunya gestio
naven, en acabar 1986, 134 mil milions de pessetes, que representaven el 33 % de l'actiu total dels
Fons d'inversió espanyols. Pel que fa a les empreses de /easing, entre les quinze primeres per vo
lum de producció el 1986 n'hi havia cinc de catalanes, en els llocs cinquè, sisè, desè, onzè i dotzè.

Entre les institucions financeres a les quals no ens hem referit, podríem citar les societats
de capital risc. La seva relativa novetat al nostre país ens impedeix fer-ne una valoració, per man
ca d'informació rellevant, però creiem interessant esmentar els resultats d'un estudi sobre aques
tes empreses realitzat al Regne Unit,22 ja que hi ha aspectes útils pel que aquí estem exposant
sobre localització i activitat de les entitats financeres. Segons aquest estudi, el 1985, la regió de
Londres va concentrar el 60, 1 % de les inversions de les societats de capital risc i el 47, 1 % de
les empreses receptores de capital. Per a l'autor hi ha dues explicacions possibles d'aquesta eleva
da concentració: a) manca d'oportunitats en d'altres regions i b) la major part de les societats de
capital risc operen des de Londres. Per recolzar aquesta segona explicació cita el cas d'Escòcia,
única regió a part del South-East que mostra una participació en el capital risc superior a la que
li correspon per importància econòmica. Sembla indiscutible, per a l'autor de l'estudi, que la raó
és que Escòcia compta amb un sector de serveis financers propi. 

Per acabar aquest apartat sobre la situació actual del sistema financer a Catalunya, ens re
ferirem a la Borsa de Barcelona, els aspectes generals de la qual ja han estat tractats en comentar
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el mercat de capitals espanyol. Aquí ens interessa la situació concreta de la Borsa de Barcelona 

dins del conjunt del sistema borsari espanyol. En aquest sentit podem dir que, segons les xifres 

sobre participació en el volum de negociació de les quatre borses, el 1986 la Borsa de Barcelona 

va arribar al punt més baix. Efectivament, des del 50,2 % de mitjana anual els anys 1948-1950 

o el 53,8 % del període 1951-1955,23 s'ha anat baixant fins al 12,6 % del 1986, passant pel 25,3 %

el 1970 i el 19,9 % el 1980. És cert que si de la negociació global hi treiem els Fons públics, la

participació en accions i obligacions puja al 15 % el 1986, però, sigui com sigui, el fet és que la

davallada de pes de la Borsa de Barcelona ha estat continuada i molt forta des de la guerra civil.

La raó principal d'aquest fenomen és la centralització bancària que paral·lament ha tingut lloc a

Madrid, però també hi ha d'haver contribuït l'actual organització de la intermediació borsària, que

ha fet de Barcelona un pur lloc de trànsit per la major part dels guanyadors d'unes oposicions

celebrades a Madrid. Com a il·lustració d'aquest fet tenim que el 1986, dels 33 agents que inicia

ren l'any, 12 es traslladaren a Madrid en el transcurs del mateix.

4.2. Barcelona com a plaça financera 

El conjunt d'institucions financeres, creditícies i no creditícies, i de mercats organitzats que 

hi ha en una ciutat quan ultrapassa unes determinades dimensions, mesurables només en termes 

comparatius, permet considerar aquesta ciutat com a centre o plaça financera. Una ciutat, per 

tant, pot ser centre financer a escala regional i no ser-ho a escala estatal, i una d'aquesta categoria 

pot no ser-ho a escala internacional. Les definicions d'aquests àmbits geogràfics són, a més, can

viants, com ho demostrarà aviat Ja constitució del mercat financer únic en la CEE, en el qual algu

nes places que avui tenen importància estatal, o fins i tot internacional, passaran a ser regionals 

dins la CEE. 

La importància d'una ciutat com a plaça financera no sempre guarda relació amb el pes 

econòmic de la zona geogràfica a la qual representa. El cas més clar d'això està constituït, sens 

dubte, per Londres, la importància financera internacional de la qual certament no es correspon 

amb la que té avui dia l'economia britànica. Hi ha altres factors, per tant, a més de la base econò

mica, que determinen la importància d'un centre financer, com poden ser la tradició i el know

how assolit en la intermediació financera (Londres), Ja conveniència internacional (Luxemburg), 

la capitalitat bancària (Frankfurt, dins d'Alemanya) o la capitalitat política. Aquests factors sovint 

s'acumulen en una mateixa ciutat d'un país, però són nombrosos els casos en què no és així. 

El fet de ser plaça financera important és quelcom generalment desitjat, ja que confereix 

a les ciutats una major projecció, no solament econòmica. També hi ha una altra motivació, menys 

trascendent, però d'importància creixent, que és la derivada de la contribució que aporta a la ren

da nacional i a la balança de pagaments un sector de serveis financers desenvolupat. 

Els exemples d'actuacions públiques dirigides a conservar o a fomentar el pes d'una plaça 

financera són nombrosos. Les reformes que en el sistema financer francès es venen realitzant des 

de fa alguns anys, per exemple, tenen com un dels objectius principals resistir l'atractiu de Lon

dres. De la mateixa manera, la motivació del big bang anglès no ha estat altra que mantenir la 

City de Londres com una de les tres grans places financeres internacionals. En un pla inferior, 

és interessant mencionar el cas d'Escòcia,24 on els bancs, les companyies d'assegurances i les ges

tores de societats d'inversió, juntament amb els professionals relacionats amb aquestes, formaren 

el maig de 1986 la «Scotish Financial Enterprise», per promocionar Escòcia com a centre alternatiu 

en finances internacionals dins del Regne Unit i fer augmentar el volum de negoci que passa a 

través del sector financer escocès. La defensa d'un centre financer no ha estat pas sempre, per 

tant, organitzada per l'Administració Pública. 

Si passem ara a considerar Barcelona com a plaça financera, constatem que la seva impor

tància és clarament secundària dins l'Estat, malgrat el fet de representar la zona amb més pes eco

nòmic. Les raons d'aquest fet, rar si el comparem internacionalment, són complexes; el cas és 

que Madrid reuneix la capitalitat política i bancària del país. Des del final de la guerra civil la cen

tralització financera a Madrid no ha deixat de créixer, resultat en bona part de l'organització forta

ment centralitzada i intervencionista de l'economia espanyola durant molts anys. La situació ac

tual, segons hem anat exposant al llarg d'aquesta ponència, és diferent, fet que permet arribar 

a una conclusió més optimista sobre les possibilitats futures de Barcelona com a plaça financera. 

Alguns dels factors en què es basa aquesta afirmació són: 

- El progrés tècnic ha reduït la importància que fins ara es donava a la proximitat física

de les entitats financeres als mercats monetaris, de capitals i de divises. Segons Raimundo Orte-
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ga, director general del Banc d'Espanya, aquests canvis tecnològics permetran «facilitar el ple ac

cés de qualsevol zona geogràfica o sector de la vida econòmica nacional als mecanismes financers 

més moderns», amb la qual cosa s'aconseguirà la «ubiqüitat dels intercanvis, ... que evita conno

tacions polítiques, en no establir obligacions geogràfiques d'instal·lació a cap entita».25 

- La liberalització general de l'economia i del sistema financer, la qual redueix l'atractiu

de trobar-se allà on prenen les decisions o es distribueixen els favors. 

- La reforma de la Borsa, sobre la base de la integració electrònica de les diferents places,

de l'existència de Borses regionals i de la creació de societats de valors, ofereix a la plaça de Bar

celona més possibilitats de presència en el mercat de capitals espanyols que no la situació en què 

ha estat la Borsa de Barcelona des de la guerra civil. Una altra cosa hauria passat si hagués pros

perat la vella aspiració de la Borsa de Madrid d'establir la cotització única, a l'estil del que es va 

fer a París, o s'hagués creat una cinquena Borsa, que hauria tingut els mateixos efectes. 

De tota manera, cal assenyalar, en l'avantprojecte de llei de reforma, un protagonisme ex

cessiu de la Comissio Nacional del Mercat de Valors, i la intromissió en les competències que l'Es

tatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat en matèria de borses. 

- La integració financera prevista en la CEE reduirà considerablement, fins a una possible

eliminació total, la discrecionalitat dels Estats pel que fa les polítiques monetària i de canvis. Per 

tant, pot deixar de ser imprescindible, com ara sembla ser-ho, que els departaments de tresoreria 

i internacional de les entitats de crèdit amb seu fora de Madrid s'instal·lin a la capital. 

- En les entitats de crèdit, la major competència del negoci d'actiu, juntament amb una

política descentralitzadora, han de frenar la concentració de seus socials i de centres de decisió 

a Madrid. De la mateixa manera, la integració financera europea, que comportarà una nova es

tructura en el mercat bancari, espanyol i comunitari, serà un element que pot modificar l'actual 

centralització en la capital de l'Estat. 

- Finalment, l'existència de poder polític efectiu a Catalunya, en la Generalitat, indubta

blement ha de tenir repercussions sobre la importància de Barcelona com a plaça financera. El 

poder polític de Munic, com a capital de Baviera, és precisament un dels factors determinants 

de la importància de la seva estructura financera,26 com també seria desitjable per Barcelona i

Catalunya. Aquest factor no es basa, en el cas que comentem, en l'intervencionisme -difícil en 

una economia liberal com l'alemanya- i creiem que tampoc no hauria de basar-s'hi a Barcelona. 

QUADRE 1 
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'OFICINES BANCARIES A CATALUNYA (a desembre de cada any) 

1974 1977 1980 1984 1985 1986 1987' 

Bancs 994 2.122 2.655 3.115 3.121 3.059 3.080 

Caixes 849 1.257 1.274 2.502 2.667 2.777 2.853 

Total 1.843 3.379 4.379 5.617 5.788 5.836 5.933 

� juny. Font Banco de Espaíla. Boletln Estadística. 

QUADRE2 
ESTRUCTURA DEL COMPTE DE RESULTATS DE LA BANCA PRIVADA l LES CAIXES D'ESTALVIS !percentatges sobre el 

balanç mitjà anual) 

Banca Caia d'estalvis 

1980 1986 1980 1986 

1. Productes financers 11,60 10,17 8,83 10,43 

2. Costos financers -7,27 -6,37 -4,63 -5,46 

3. Marge d'intermediaci6 (1 + 2) 4,33 3,80 4,20 4,98 

4. Productes de serveis 0,78 0,74 0,20 0,25 

5. Marge ordinari (3+4) 5,11 4,54 4,40 5,23 
6. Despeses d'explotació -3,48 -2,65 -3,24 -3,11 

7. Marge d'explotació (5 + 6) 1,63 1,89 1,16 2,12 

Font: Banco de España, Boletln Económico, abril de 1983 i abril de 1986. 

P9-16 

) 



QUAORE 3 
L'ACTIVITAT DEL SISTEMA BANCARI PER INSTITUCIONS. ESPANYA Ien percentatges) 

' Finançament al sector privat Creditors del sector privat 

Banca 
Caixes 

Cooperatives 

Sistema bancari 

Font: Banco de Espa1'a, Bofetín Estadlstico. 

QUADRE 4 

1982 

69,8 
27,0 

3,2 

100,0 

1986 

65,4 
31,2 

3,4 

100,0 

1982 

62,8 
33,5 

3,7 

100,0 

LA BANCA ESTRANGERA A ESPANYA l31·Xll·l986, milers de milions de pessetes) 

Bancs estrangers {39) 
Bancs espayol controla ls per estrangersl9) 
Total banca estrangera 148) 
% sobre total espayol 

Font: Consejo Superior Bancaria, Balances de la Banca Privada. 

QUADRES 
CAIXES D'ESTALVI. POSICIÓ DEL CRÈDIT A 31-12-1986 

Concepte 

Sext or Públic 
- Estat 
- Altres Administracions Pub. 
- Resta Sector Públic 

Sector Privat 
- Crédit Comercial 
- Deutors amb garantia real 

- Altres deutors a termini 
- Deutors a la vista i varis 

No Residents 

Deutors en mora, litigi o cobrament dubtós 

Total 

Font: Confederación Espaífola de Cajas de Ahorros. 

QUADRE 6 

Oficines 

120 
520 
640 
3,88 

Creditors 

214,1 
851,7 

1.065,8 
6,26 

Milions de ptes. 

114.124 

115.973) 
{79.482) 
(18.669) 

1.047.989 

(41.824) 
1597.184) 
1358.938) 

150.043) 

6.034 

53.984 

1.222.401 

CAIXES D'ESTALVIS. CRÈDIT AL SECTOR PRIVAT PER SECTORS D'ACTIVITAT A 31-12-1986 

Sectors 

Habitatge i construcció 

Agricultura 
Indústria 
Comerç 

Particulars i varis 
Sense classificar 

Total 

Font: Confederación Española de Cajas de Ahorros. 

QUADRE 7 

Milions de ptes. 

572.019 
22.939 

144.352 
43.287 

264.145 
54.176 

1.100.918 

1986 

55,5 
40,4 
4,1 

100,0 

Inversió Crediticia 

1.180,3 

731,6 
1.911,9 

15,30 

% 

9,34 
11,31) 
{6,50) 
11,53) 

85,73 
13,42) 

148,85) 
129,36) 

14, 10) 

0,51 

4,42 

100,00 

% 

52,0 
2,1 

13,1 
3,9 

24,0 
4,9 

100,0 

MERCAT INTERBANCARI. DIPÓSITS. OPERACIONS VIVES (mitjana de 1986 en milers de milions de pessetes) 

Actiu Passiu Saldo net 

Banca 858,3 2.056,7 -1.198.4 
- Banca comercial 628,0 738,6 -110,6 
- Banca industrial 98,4 355,3 -256,8 
- Banca estrangera 131,8 962,9 -831,0 

Caixes d'estalvis 982,7 113,2 +869,5 

Altres operadors 392,8 63,8 +329,0 

Font: Banco de España, Boletln Estadística. 
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QUADRES 
CAIXES D'ESTALVI. ESTRUCTURA DE L'ACTIU A 31-12-1986 

Concepte 

Caixa i Banc d'Espanya 

Actius monetaris 
Intermediaris financers 

Inversió creditícia neta 
Cartera de valors 
Aplicació O B S 
Immobilitzat 

Diversos 

Total 

Font: Confederación Española Cajas de Ahorros. 

QUADRES 

Milions de ptes. 

399.384 
374.625 

392.732 
1. 186.909 
1.088.060 

25.772 
205.355 

197.441 
3.870.278 

% 

10,32 
9,68 

10,14 
30,66 
28,11 

0,66 
5,30 
5, 10 

100,00 

DIPÓSITS DEL SECTOR PRIVAT EN BANCS l CAIXES (desembre 1986, milers de milions de ptes) 

A Catalunya A Espanya 

Bancs 
Caixes 

Bancs+ Caixes 

Valor 

2.363 
2.115 

4.478 

Font: Banco de España. Boletín Estadístico 

QUADRE 10 

% distribució 

52,77 
47,23 

100,00 

Valor 

12.940 
9.067 

22.007 

CREDITORS J EMPRÈSTITS. Desembre 1986 (milers de milions de ptes.) 

Bancs 

Caixes 

Bancs+ Caixes 

Entitats crediticies 

amb seu a Catalunya 

1.497 
3.299 
4.796 

Font: Banca Catalana, Evolució Econòmica, 1986. 

QUADRE 11 
INVERSIÓ CREDITICIA*. Desembre 1986 (milers de milions de ptes.) 

Bancs 

Caixes 
Bancs+ Caixes 
*Crèdit a residents 

Entitats creditícies 
amb seu a Catalunya 

1.153 
1.220 
2.373 

Font: Banca Catalana, Evolució Econòmica, 1986. 
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% distribució 

58,80 
41,20 

100,00 

Total entitats 

creditícies espanyoles 

17.022 
11.446 
28.468 

Total entitats 
creditícies espanyoles 

11.824 
5.115 

16.939 

% Catalunya dins d'Espanya 

18,26 

23,32 
20,34 

% entitats catalanes 

sobre espanyoles 

8,79 

28,8 
16,8 

% entitats catalanes 

sobre espanyoles 

9,75 
23,85 
14,01 

) 
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Les companyies modernes consideren la informació com el seu principal avantatge compe

titiu i la flexibilitat com la seva principal arma estratègica. Estan segurs que l'oportunitat continua

rà trucant a la porta, però ho farà suaument i en formes imprevisibles. El seu punt fort és sentir 

l'oportunitat on d'altres no ho fan, actuar quan d'altres dubten i vacil·lar quan d'altres es precipi

ten. Es comporten com OPORTUNISTES INFORMATS, donant igual d'èmfasi a les dues paraules 

de l'expressió. 

Robert H. Waterman, Jr. 

INTRODUCCIÓ 

Catalunya és un país amb una llarga tradició industrial. Com a trets característics del seu 

entorn, podríem destacar-ne la mentalitat internacional, la proximitat geogràfica a l'Europa conti

nental i la xarxa de comunicacions existent, com també Ja seva base econòmica de petites i mitja

nes empreses (90 % del total), que la fan flexible i adaptable als canvis necessaris per superar les 

diferents crisis que puguin produir-se. 

Alhora, i paral·lelament a aquest entramat d'empreses petites i mitjanes, Catalunya ofereix 

un gran atractiu a les firmes multinacionals, basat fonamentalment en les seves condicions cultu

rals i geogràfiques (que fomenten i faciliten tant Ja importació de béns naturals com l'exportació 

de productes), en la seva infrastructura, la capacitat dels seus homes, i en les mesures de suport 

a la inversió, fermament potenciades des de la Generalitat. 

La combinació d'aquesta conjunció de firmes nacionals i estrangeres no ha afectat en ab

solut la típica empresa catalana, sinó que, ben al contrari, l'ha enfortida i estimulada en àrees com 

la internacionalització de mercats, l'augment de Ja productivitat, l'activitat de marketing (molt poc 

habitual en empreses de dimensions mitjanes de fora de Catalunya) i, en general, en la cultura 

que tenen avui dia els homes de negoci catalans i els equips que en dirigeixen les empreses. 

Fruit d'aquestes característiques és l'evolució positiva que ha experimentat el sector indus

trial català en el decurs dels darrers anys, en què variables tan simptomàtiques com el grau de 

desocupació industrial s'han estabilitzat i els volums d'existències de productes elaborats s'han 

reduït sensiblement fins a adequar-se als nivells comunitaris. Catalunya representa actualment el 

25 % de la producció industrial respecte al total nacional i un valor afegit brut (VAB) del 23,8 %, 

amb una forta participació en els sectors químic, metal·lúrgic, tèxtil i confecció, alimentació, elèc

tric i electrònic. En conjunt, tots aquests factors fan de Catalunya la primera comunitat nacional 

en producció industrial. 

L'estudi «Model Catalunya 2000» defineix diversos escenaris previsibles sobre el futur de 

l'empresa catalana i considera que, si es manté el nivell de creixement de Ja producció mitjana 

del període de 1967 a 1981 i es produeix un increment continuat de Ja productivitat, s'aconseguirà 

que la taxa de desocupació de l'any 2000 sigui nul·la. En cas que l'escenari fos menys optimista 

i considerés un creixement de Ja producció conforme a les previsions del Ministeri d'Economia 

i Hisenda, com també un feble increment de la productivitat, s'assolirien cotes de desocupació 

del 6,27 % per a l'any 2000. En el supòsit més pessimista d'estancament en el creixement de Ja 

producció i de Ja productivitat, ens veuríem abocats a un nivell de desocupació del 22,4 % sobre 

la població activa. 

És evident, doncs, que la competitivitat empresarial, integrada en un augment ordenat de 

la producció i de Ja productivitat, representarà un paper decisiu en el futur de la nostra societat. 

Tota aportació individual o col·lectiva en aquest sentit no només redundarà en la potenciació i 

millora d'una empresa o grup d'empreses o dels diferents sectors, sinó que repercutirà favorable

ment en la societat catalana en conjunt. 

En un entorn interactiu com el català, on es combinen com a agents productius les grans 

multinacionals amb una munió d'empreses petites i mitjanes, és indispensable que, com a econo

mistes del món de l'empresa, afavorim la potenciació de totes les millores que ens proporcioni 

l'entorn, tot aprofitant en benefici propi els avenços tecnològics i de management que puguin es

tar implícits en Ja gestió de les grans empreses, servint-se alhora de l'agilitat i la versatilitat de les 

petites i mitjanes empreses. La conjunció de totes aquestes característiques possibilitarà una mi

llor posició futura dels nostres recursos productius, d'acord amb les nostres necessitats. 
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La incorporació d'economistes i altres professionals en el món de la gestió empresarial, en
clara diferenciació de la funció de l'empresari però formant-hi equip, obre un enorme ventall de 
possibilitats al nostre futur. Així, és cada vegada més freqüent que els professionals d'empreses )
de totes les dimensions discuteixin i estudiïn conceptes com productivitat, Just-in-time, Buròtica,
Manufacturing Resources Planning, etc. La major part d'aquestes tècniques, si bé en gran mesura
tenen l'origen en les grans empreses (les quals disposen dels recursos i del potencial necessaris
per emprendre projectes d'aquestes dimensions i de tanta complexitat), són aplicables a l'entorn
de les petites i mitjanes empreses, que, tal com dèiem, formen l'entramat bàsic de l'economia
catalana. 

Guinjoan i Pellicer, en l'obra Nuevas técnicas y sistemas organizativos para las PYME, defi
neixen, al nostre parer d'una manera molt racional, les principals peculiaritats de les PJME. Malau
radament, algunes d'aquestes singularitats, com l'existència d'una concentració de la Direcció en
poques persones, descompensació de qualitats directives, manca la capacitat per planificar, etc.,
poden no ser del tot positives per afrontar amb garanties els canvis en la gestió que previsiblement
seran necessaris per abordar amb èxit les noves tècniques de gestió. Això no obstant, altres parti
cularitats de les PIME, com la rapidesa de decisió, agilitat i versatilitat en la Direcció, comunicació
àgil, recerca de la qualitat per competir, proximitat al client, etc., poden potenciar notablement
els seus aspectes positius. 

Una empresa, amb independència de les seves dimensions i la seva problemàtica, estarà
en general més preparada per abordar el canvi com més sensible sigui la Direcció a la necessitat
de seguir un model de gestió-actuació com el següent: )

PERCEBRE LA 

KECESSITAT REACCIONAR 

DEL CANVI 

t ! 
GESTIONAR 

-E 
SELECCIONAR 

ALTERNATIVES METES 

Analitzant pautes de comportament dels directius en Ja gestió d'una empresa, ens perme
ten indicar que una empresa estarà en condicions de portar a terme el canvi de gestió i tecnològic
que se'ns apropa, en la mesura que aconsegueixi desenvolupar un entorn corporatiu i de direcció
que potenciï les qualitats del directiu d'una empresa en els processos següents:

- Capacitat per «percebre» les oportunitats de què gaudeixen les empreses.
- Habilitat per reaccionar davant aquestes oportunitats mitjançant l'establiment de l'entorn ade-
quat per a la seva optimació. 
- Iniciatives per buscar les solucions adients a les oportunitats plantejades, per mitjà de Ja im
plantació de les tècniques de gestió idònies.
- Capacitat per gestionar i realitzar el seguiment de les tècniques implantades i tornar a iniciar
el cicle anterior.

Indiscutiblement, el seguiment del model anterior no requereix només un empresari intuïtiu
que acomplexi alguna de les etapes, sinó que la clau de l'èxit futur de les empreses serà la combi
nació d'aquest empresari amb un equip de professionals preparats i amb formació econòmica in
tegral.

Com a resultat de tots aquests aspectes, la idea que l'entorn de gestió de l'empresa esdevé
més complex dia rera dia és gairebé un punt comú. S'accepten amb facilitat referències a concep
tes com Ja sofisticació i la internacionalització creixents dels mercats, la necessària competitivitat
com a variable clau, l'automatització omnipresent a totes les àrees d'activitat de l'empresa, etc.,
tot i que no sempre coneixem amb exactitud, i menys en detall, l'abast real d'aquests factors.
Es parla també de noves tècniques de gestió com a resposta a aquest entorn complex i canviant.
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El concepte de canvi i sofisticació, gairebé sempre lligat a l'automatització, genera l'apari-

) 
ció de noves matèries d'experiència que el gestor d'empreses ha de conèixer i, així mateix, implica 
la necessitat d'un gir en mentalitat i actituds. 

En el context anterior, ens ha semblat oportú en la nostra ponència, des de l'actualitat a 
Catalunya, de donar un breu repàs als aspectes més importants d'aquesta nova presumible reali
tat que sembla consolidar-se, des del punt de vista de noves tècniques de gestió, i, alhora, plante
jar el paper que l'economista ha de representar en aquest entorn, de manera que condueixi a unes 
pistes genèriques, però sòlides, que indiquin per on cal que vagin encaminades la seva formació 
i la seva preparació tècnica. 

Més concretament, ens centrarem en l'anàlisi de diverses grans àrees de gestió en una em
presa, que hem agrupat en: 

- L'art de dirigir.
- La logística de l'administració interna (Buròtica).
- La gestió dels recursos financers.
- La gestió de la producció i de la productivitat.
- La gestió comercial i de distribució.
- L'entorn fiscal i la necessitat de planificació.

És evident que el tractament que es pot donar a aquestes àrees de gestió pot diferir segons 
les dimensions de l'empresa i els recursos de què disposa. Aquests factors diferencials, tanma
teix, es veuren clarament mitigats si la direcció de l'empresa, amb indepèndencia de les seves sin
gularitats, és una direcció professionalitzada i amb un bon nivell de formació gerencial. Els gestors 
del futur proper hauran de ser homes versàtils, sensibles a l'entorn, amb iniciativa i capacitat de 
comunicació, i amb una formació completa i analítica. 

Els aspectes exposats als apartats següents pretenen ser desenvolupaments pràctics d'una 
idea bàsica: l'èxit, i potser la supervivència, d'una organització dependran de la seva capacitat 
d'assimilar el canvi tecnològic i, en particular, de la seva capacitat de prendre postures actives 
enfront de la tecnologia de la informació, motor fonamental, al seu torn, d'altres agents de canvi. 
Una postura activa implica actituds clares envers la utilització de la dinàmica del canvi, tant pel 
que fa a adaptació corn, una mica més enllà, quant a la recerca de la innovació. Una postura pas
siva, conservadora, ancorada per exemple en la vella idea que l'ordinador és la «caixa negra», aquella 
cosa misteriosa que fan servir els senyors de processament de dades, té un alt risc de conduir 
a les companyies o a sectors sencers a pèrdues de competitivitat que les deixin clarament fora 
del mercat. 

Analitzades en detall les diverses àrees en què l'esmentat canvi està tenint efecte, es plan
tejaran qüestions que requereixen una certa meditació: 

1. En l'entorn definit... té Catalunya en algun aspecte trets peculiars en relació amb altres
comunitats d'activitat econòmica? Aquesta qüestió s'anirà considerant en els diferents capítols 
específics de gestió analizats. 

2. Vistes les característiques de l'entorn i havent comprovat que mots com «mecanitza
ció», «informàtica», «automatització» es repeteixen de manera sisternatica i en qualsevol àrea d'ac
tivitat empresarial. .. , estem fent potser un món exclusiu per a enginyers o, en tot cas, per a ho
mes de sistemes? Quin paper pot tenir en suma l'economista o l'home format en una escola de 
negocis? 

3. Si no fos així, i analitzat des de l'òptica de formació, quin tipus de professional ens cal
formar? Quin és el perfil del professional que ha d'estar al capdavant d'empreses del futur, tot 
lluitant en aquest entorn? 

4. Per últim i ja en un terreny absolutament pragmàtic, quina mena de disciplines i concep
tes bàsics cal atendre, especialment a les aules, per tal d'assegurar-nos que estem forjant els pro
fessionals idonis per al futur? 

L'ART DE DIRIGIR 

Com que el que pretenem és donar un breu repàs a les diferents àrees de gestió de l'empre
sa per prendre consciència dels nous reptes que s'estan imposant a cadascuna d'elles, conside-
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rem necessari començar realment pel principi, és a dir, per la tasca de Direcció General i per les 
responsabilitats globals que inevitablement ha d'assumir. 

En un entorn modern, la Direcció General cal entendre-la com la funció de liderat i catàlisi 
d'un procés continu de planificació estratègica. Això significa un flux constantment realimentat 
d'informació i anàlisi referent a tres preguntes bàsiques: 

On ens trobem avui? 
On volem anar? 
Com hi arribarem? 

Expressat d'una manera més formal, s'entén per planificació estratègica el procés continu de: 

- Avaluació de la naturalesa del negoci.
- Definició d'objectius a llarg termini.
- Identificació de metes a curt termini.
- Desenvolupament d'estratègies per a la consecució d'aquests objectius i metes.
- Assignació de recursos per dur a terme les estratègies acordades.

La preparació i la realimentació constant d'un pla estratègic obliga a donar resposta perma
nent a centenars de preguntes enquadrades tant en el marc d'anàlisi intern de la companyia com 
en la part que correspondria a l'entorn, a l'anàlisi de la competència, als escenaris, etc. 

No pretenem pas de desenvolupar en detall el concepte i el contingut d'un pla estratègic, sinó 
plantejar algunes reflexions bàsiques sobre la seva essència i la seva actualitat. En particular volem, 
com a introducció a les diferents àrees de gestió de l'empresa, destacar els aspectes següents: 

1. El desenvolupament d'un pla estratègic és una necessitat ineludible de la gestió de l'em
presa al moment present, ja que obliga la Direcció a mantenir una perspectiva de sentit a llarg 
termini i a prendre decisions i accions coherents respecte dels objectius definits. 

2. Hi ha metodologies experimentades en el mercat per portar a terme aquests processos,
tant de caràcter global com específic per a fases concretes (anàlisi de la competència, «portfolio», 
etc.). Les metodologies són sistemes organitzats de raonament que, per descomptat, no donen 
respostes a les preguntes clau, però que condueixen ordenadament !'«usuari» a conclusions per 
al cas concret de l'empresa analitzada. 

3. La planificació estratègica no és quelcom «necessari» i «pensat» només per a la gran
empresa. S'anomeni planificació estratègica, amb lletres grans i amb un desenvolupament molt 
formal, o de qualsevol altra manera i dissenyada a mida per a un entorn d'operacions més reduït, 
la necessitat d'iniciar i de mantenir aquest procés constant de cercar la posició òptima en el futur 
respecte de la competència és indefugible. 

4. Només en un context global com el que proporciona Ja planificació estratègica tindran
sentit les estratègies que es dissenyin i les decisions que es prenguin en les diferents àrees de ges
tió de l'empresa, l'actualitat de les quals des de l'òptica del canvi tecnològic i del entorn analitza
rem en els capítols següents. 

LA LOGÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ INTERNA 

El control intern i la fiabilitat de la informació han estat objectius tradicionals de l'adminis
tració de les empreses. En canvi, el concepte de productivitat de l'administració ha rebut poca 
atenció fins ara, no tan sols a les empreses petites i mitjanes, sinó fins i tot en les grans societats 
nacionals i internacionals. Malgrat això, avui dia la tecnologia ha propiciat avenços espectaculars 
en el món de l'administració de les empreses, per la qual cosa l'optimació de l'ús dels recursos 
administrativa-logístics ha esdevingut un aspecte prioritari, atès l'increment dels costos de perso
nal i per la necessitat de disposar d'informació àgil i ràpida que possibiliti un avantatge competitiu 
en la presa de decisions. 

Buròtica, ofimàtica, office automation són termes que giren al voltant d'un concepte únic: 
la millora de Ja productivitat a les oficines mitjançant l'aplicació, per descomptat, de la tecnologia. 

La pregunta podria ser: És rellevant? Per què automatitzar l'oficina? Per què omplir d'apa
rells i dispositius l'oficina i, per tant, els despatxos dels executius? Potser la resposta millor cal 
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buscar-la en l'estadística i en alguns gràfics i percentatges obtinguts d'estudis assequibles en el 

mercat: 

Costos a l'oficina: 

PERSONAL 707. 

'· 

�AI.TRES COSTOS 307.

Ocupació del temps dels gerents: 

COMUNICACIONS ---�r--

(TELtFON) 157. 

IATGES 7% 

REUNIONS 257. 

MANEIG D'INFORYi.ACIO 417. 

Ocupació del temps del personal d'administració: 

TEL:EFON 107. 

COMUNICACIONS 

12% 

COPIES 9% 

ARXIU 87. 

ALTRES 167. 

PREPARACIO DE DOCUMENTS 45% 

Temps malgastat a l'oficina: 

Espera o recerca de persones. 

Localització d'informació. 

Trucades infructuoses. 

Decisions poc documentades o mal 

valorades per manca d' informa

ció. 
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Les «xifres» anteriors semblen una raó suficient per treballar en aquest camp. 
S'entén per buròtica la utilització de tècniques, eines i equips que, distribuïts i aplicats en

l'àmbit físic de l'oficina i adientment integrats, pretenen millorar l'eficàcia i el control de les opera- )
cions. La validesa de les decisions aplicades a aquest nivell serà mesurada habitualment en termes 
econòmics, de cost/benefici, per bé que no es pot oblidar el factor satisfacció de l'usuari.

Les variables clau que cal atendre són poques però molt significatives:

- TEMPS de les persones per realitzar una activitat. 
- SUPORTS adequats i, consegüentment, àgils per a l'emmagatzemament i la circulació de fa
informació. 
- CANALS de transmissió d'aquesta informació i decisions connexes.

Sense pretendre una anàlisi exhaustiva de fa qüestió, creiem interessant de donar un repàs
ràpid a alguns dels instruments que la tecnologia està posant a l'abast de fa persona per tal d'agi
litzar la seva feina a les oficines, en cadascun dels nivells de transmissió d'informació:

- Veu: 
• Centraletes telefòniques PBX. 
• Correu electrònic de veu (voice mai/).

• Analitzadors i sintetitzadors de veu.
• Dictafonia/megafonia.
- Dades: 
• Accés a sistemes d'informació.
• Ordinadors personals (PC's).
- Full electrònic
• Lotus 1, 2, 3
• Symphony 
- Base de dades
• D Base Ill 
• D Base Ill plus 
• Connexió PC-mainframe. 
• Extractors-Generadors d'informes d'usuari final.
• Eines de consulta d'usuari final.
- Textos: 
• Elaboració de documents en PC.
• Correu electrònic de documents 
- Local (a l'edifici) per mitjà de xarxes d'àrea local o terminals connectats a un ordinador.
- Extern (internacional)
• Xarxes privades 
• Xarxes públiques de dades.
- Agenda electrònica.
- Imatge: 
• Gràfics en PC 

Diagrama de barres, de pastís, histogrames, etc.
Dibuix en dues i tres dimensions.

El desenvolupament d'un projecte d'automatització d'oficines sol dur-se a terme, igualment
com qualsevol altre projecte de sistemes d'informació, en tres fases clarament diferenciades:

1. Anàlisi de necessitats i planificació.
2. Disseny del sistema.
3. Implantació.

A la fase de planificació i una vegada realitzada l'anàlisi de necessitats i identificació conse
güent de les oportunitats existents, és important fa priorització d'aquestes atenent tant els criteris
quantitatius de reducció de cost com els altres de caràcter qualitatiu que aportin així mateix avan
tatges competitius.
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La formació o reciclatge dels usuaris, aspecte que cal atendre particularment en l'aplicació 

de canvis de sistemes, no resulta en absolut problemàtica en l'entorn d'automatització d'oficines 

per tal com les tècniques i els procediments a aplicar han estat per definició pensats des de l'òpti

ca de facilitat i comoditat de l'usuari («Friendly Usen>). 

Per últim, és interessant de comentar que les Pimes entren perfectament dins el grup de 

potencials beneficiaris d'aquestes tècniques, per bé que seran particularment importants certs as

pectes previs que poden no estar molt desenvolupats, com la definició clara de responsabilitats 

individuals, la determinació del grau d'accés de cadascuna de les persones a les bases de dades, etc. 

Encara s'espera molt en el camp de la buròtica en el futur immediat. A Europa el nivell d'apli

cació es considera baix. Però fins i tot als Estats Units, la qualificació general de l'avanç en aques

ta disciplina és de «mitjà», ja que s'esperen progressos significatius, juntament amb l'altre gran 

desenvolupament del nostre temps, la robòtica. 

LA NOVA GESTIÓ DELS RECURSOS FINANCERS 

L'activitat financera experimenta actualment una certa revolució. Un seguit de variables 

de l'entorn han ampliat de manera evident el ventall de possibilitats d'actuació i han obligat el di

rector financer o el gestor de tresoreria a abandonar patrons clàssics o estàndards de decisió. Sen

zillament, els mercats s'han obert i flexibilitzat de manera que no es permeten posicions poc acti

ves envers els fluxos d'efectiu. 

Alguns dels elements d'aquest entorn canviat podrien ser els següents: 

- Processos de desregulació de la banca que situen el gestor de tresoreria davant una pos

sibilitat de negociació amb el seu proveïdor de serveis financers més enllà del compte corrent al 

0,10 %. 

- Desintermediació paral·lela en els mercats financers que proveeix cada dia un grau més

alt de flexibilitat en col·locacions financeres. 

- Globalització de mercats facilitada clarament, com en altres activitats de gestió empre

sarial, per l'expansió i el desenvolupament creixents de les comunicacions. 

- Auge de les borses de valors, sustentat en el nostre entorn per unes perspectives objec

tives certament bones de l'activitat econòmica, però fortament influït també per fenòmens com 

la reducció de tipus d'interès en la renda fixa, l'increment de la pressió fiscal i, consegüentment, 

afloració de diner submergit, etc. 

En el context de les variables exposades ja s'ha tingut present el factor tecnològic respecte 

de les comunicacions que faciliten la globalització (diríem millor universalització) de mercats. Més 

concretament, tanmateix, cal deturar-se en el suport concret a la gestió que aporten aplicacions 

específiques de la tecnologia de la informació. 

Indubtablement, el director financer disposa avui de més informació i més puntual mitjan

çant una utilització eficaç de sistemes on fine, consulta directa sobre pantalla, microsistemes es

pecífics enllaçats amb el «gran sistema», etc. 

Però hi ha disponible molt més, i fonamentalment a dos nivells: 

1. Accessos a bases de dades externes, públiques o privades, sense limitació geogràfica,

que forneixen una font actualitzada i inesgotable d'informació per a la gestió, d'entre les quals 

podem destacar: 

- Informació borsària.

- Moneda estrangera.

- Morositat.

- Mercat(s) de capitals ...

2. Possibilitat de desencadenar processos de forma directa i instantània, sense intermedia

ris i, per tant, sense presències físiques i/o sense utilització dels suports habituals de veu, paper, 

etc. És el microordinador, des del despatx, el que ja no solament subministra la informació actua

litzada de les nostres posicions i de les condicions de mercat al moment, sinó també el que ens 
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permet d'efectuar operacions directament, sempre en l'entorn d'un acord marc global concertat 

amb diferents operadors del mercat financer. 

Aquests dos aspectes, i especialment el segon, impedeixen ja adoptar actituds passives 

quant a la presa de decisió permanent sobre els fluxos d'inversió/desinversió. 

No es tracta d'un procés acabat ni d'un entorn lliure de problemes. Hi ha aspectes clars, 

per exemple de confidencialitat i de seguretat, que han de ser tractats amb cautela i que, per con

següent, marcaran la possibilitat d'assolir noves fites en aquesta àrea. Hi ha també, evidentment, 

aspectes tècnics d'estandardització d'equips i comptabilització de sistemes que evitin convertir 

el despatx del gestor en un paisatge interminable de PC's, cadascun d'ells utilitzable per a activi

tats amb un operador o amb un altre. Però la realitat és davant nostre, a l'abast de la mà. 

Cal mencionar un últim factor. A l'apartat referit al marketing, s'hi destaca que les noves 

possibilitats d'automatització no tan sols milloraven la productivitat i l'eficàcia de les operacions 

actuals sinó que havien de ser utilitzades per a la identificació i l'explotació de noves oportunitats 

de negoci. També, sens dubte, en el camp financer i, sobretot si s'analitza des de la perspectiva 

dels proveïdors de serveis financiers i tota mena d'operadors del mercat, aquella possibilitat és 

real. La teconologia de la informació oferta al client potencial per a la realització més efectiva d'ope

racions financeres pot generar innegables avantatges des del punt de vista de consecució, reten

ció o, per què no, captivitat de mercats. 

LA GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ l DE LA PRODUCTIVITAT 

La «fàbrica» torna a estar de moda. Després d'un període de curt oblit per raons poc clares, 

s'ha descobert que és una àrea on hi ha molt a fer en productivitat i on pot trobar-se el germen 

d'avantatges competitius de consideració. En aquest apartat volem donar un repàs breu als con

ceptes, a les tècniques i als enfocaments que estan presidint aquest retorn a l'actualitat. 

Just-in-time 

Les tècniques de fabricació just-in-time (produir solament allò que es necessita i en el mo

ment just en què es necessita) constitueixen una nova organització de la producció l'objectiu de 

la qual és millorar la competitivitat de les empreses mitjançant un increment important de la pro

ductivitat. 

Les tècniques englobades en aquest concepte, si bé tenen l'origen en les fàbriques japone

ses, líders mundials en productivitat, han estat aplicades amb un èxit rotund en entorns com el 

nostre, i han aconseguit beneficis significatius com els següents: 

- Reducció d'inventari en curs en un 90 %.

- Reducció del temps de fabricació entre el 80 % i el 90 % .

- Reducció dels temps de preparació de màquines en un 75 % .

- Reducció d'espais de fabricació entre un 30 % i un 50 %.

- Augment de la productivitat de la mà d'obra en un 25 %.

Tal com pot observar-se, els resultats objectius que poden obtenir-se són espectaculars. 

A més, la relació cost/benefici de la seva implantació és molt positiva ja que, malgrat ser necessari 

el canvi de moltes pràctiques tradicionals i l'abandonament de certs mites en la direcció d'opera

cions, les tècniques que s'han d'aplicar són summament senzilles. Algunes d'aquestes tècniques 

són les següents: 

- Especialització.

Divisió de la planta en subplantes especialitzades per tipus diferenciats de productes en àrees de 

recepció i emmagatzemament específics per subplanta i properes als punts d'utilització. 

- Tecnologia de grups.

Consisteix, en síntesi, a passar de la distribució clàssica en què estan organitzades les nostres in

dústries, per departaments o processos especialitzats (ex. premses o torns), a la creació de cèl·lu

les de fabricació en què s'integren les diverses màquines necessàries per efectuar el tractament 

complet d'una peça en les diverses fases de què es compon. 
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Les característiques principals d'aquestes cèl·lules són les següents: 

1. Utilització d'operaris versàtils, formats per executar múltiples processos.

2. Disposició de les màquines, tan properes com sigui possible, per tal de permetre que

un operari pugui controlar diversos processos i a fi que el transport entre màquines sigui mínim 

i manual. 

3. La quantitat d'inventari en curs a la cèl·lula és aproximadament igual que el nombre d'ope

racions més mig contenidor de peces a l'inici i al final de la cèl·lula. 

4. A cada cèl·lula s'executen peces diferents.

5. Disposició de les màquines en forma d'U.

- Reducció dels temps de preparació de màquines.

Es tracta d'una condició indispensable per poder minimitzar els lots de fabricació i, per tant, el 

nivell d'inventari de producte en curs. 

Com més baixos siguin els temps «perduts» en la preparació de les màquines, més gran 

serà la flexibilitat per adaptar la producció a les necessitats «autèntiques». 

- Utilització de targetes <<KAN-BAN».

Sistema de planificació i control de la producció molt més senzill que els sistemes tradicionals, 

consistent a reposar unitats estàndard d'emmagatzemament a mesura que es consumeixen. 

- Manteniment de maquinària.

Element que esdevé crític per assolir els objectius de flexibilitat i d'eliminació d'operacions que 

no aporten valor afegit al producte (transport, manipulació, inspeccions, etc.). 

- Personal.

Consideració del factor humà com el recurs més important de la companyia i no com un factor 

de cost. 

Qualitat. 

Objectiu: Defectes «Zero». 

MRP-11 (Manufacturing Resources Planning) 

Es tracta, de nou, d'una resposta al repte de la competitivitat per la via de la planificació 

i el control de fa producció que possibiliti la reducció de costos i l'optimació del nivell d'existències. 

Moltes empreses han caigut en la temptació de desenvolupar internament els seus propis 

sistemes informàtics de planificació i control de la producció mitjançant la mecanització de l'ope

rativa existent de control manual, la qual cosa ha originat la pèrdua de temps i de recursos en 

generar uns mètodes de control que, atès que requereixen una especialització diferent de la seva 

activitat concreta, s'han mostrat ben poc eficaços. L'experiència els ha ensenyat que aquest no 

era el camí. 

L'enfocament del MRP-11 va dirigit a disposar d'un sistema de gestió que ajudi a planificar 

la producció i els proveïments, a controlar les activitats productives i a mesurar-ne l'eficàcia i el 

rendiment. Les solucions puntuals i departamentals poden no ser les òptimes per a fa fàbrica en 

conjunt. Per això un sistema d'aquestes característiques ha de cobrir tot el cicle productiu de fa 

companyia («Closed-Loop Systems»). 

L'esquema gràfic seria el següent: 

PLA DE V.ENDE.S 

PLA DE PRODUCCIO 

NO 

ENGINYERIA 

JNVENTARJS 
--- PROGRAMA MESTRE 

COMPRES 
--- lm:CE.SSITATS DE l".ATERIALsl-----, 

l PLA DE CAPACITAT 

NO 

CONTROL DE. PRODUCCIO 
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El sistema realitza la planificació de la producció de producte acabat i semielaborat, i també 

la planificació de compres de primeres matèries, partint de les previsions de vendes i tenint en 

compte les existències actuals, les ordres en curs, el temps necessari per fabricar i comprar, els 

components que intervenen en cada producte i la capacitat de la fàbrica. 

Aquesta planificació tan precisa dóna com a resultat uns inventaris molt ajustats, amb un 

risc de ruptura mínim i un nivell excel·lent de servei al client ja que es compleixen les dates i els 

terminis acordats. 

El fet que aquesta planificació sigui automàtica confereix una gran agilitat per reaccionar 

enfront dels canvis i dels imprevistos. 

El control de la producció s'efectua contrastant la fabricació realitzada i les compres rebu

des amb les previsions i els estàndards existents. Si es produeix alguna variació respecte dels plans 

previstos, el sistema n'informa ràpidament de les conseqüències i, si s'ha generat algun problema, 

proporciona ajudes eficaces per agilitzar-ne la solució. 

D'altra banda, s'avalua l'eficàcia dels processos productius comparant-los amb els estàn

dards i informant amb promptitud de les desviacions produïdes. Aquestes desviacions es detallen 

de manera que aclareixin on tenen lloc i com; per exemple, on i quant de rebuig hi ha, quines 

matèries primeres i semielaborades es consumeixen en més quantitat de la necessària i en quins 

processos, etc. 

Amb una planificació més precisa, s'aconsegueix reduir els inventaris i millorar el servei als 

clients. 

Incrementant el control sobre les minves i els rebuigs, i planificant les compres, es pot re

duir el cost del producte. 

Assegurant que la producció es realitza amb els materials correctes i el mètodes adients, 

s'incrementa el nivell de qualitat. 

Amb informació veraç i a temps que permeti una replanificació fàcil de la producció i de 

les compres, s'augmenta en flexibilitat. 

Tanmateix, un paquet de software no funciona per ell mateix. La clau per a l'èxit d'un siste

ma de planificació i control de la producció rau en les persones que dirigeixen i administren la com

panyia i en el seu coneixement de com, quan i per què utilitzar les diferentes funcions del sistema. 

A més, l'única manera que l'empresa el consideri el seu sistema és que estigui realment adaptat 

a la seva estructura i a les seves necessitats: l'empresa no espera un paquet estàndard, sinó el  

seu paquet. 

Tot seguit es presenta un quadre-resum de les àrees funcionals de la companyia que es  

veuen afectades per un  sistema d'aquestes característiques, juntament amb els mòduls disponi

bles que solen integrar el conjunt. 

DUICCIO 
C"""'1. 

A.REES t'IE lts COHFANYIÈs 
Afl:cn.DIS 

t>IR.ECCIO DI�ECCIO DiltCCJO / ou�cro l lll,UX:CIQ Olllt;CIO 
'tlCWJCA N.\TJ:1{1.ALS PRODtlCCIO Al»ttftIST�TlVA COKUCIAL PEISOHAL 

� 
l PL<XlfICACtO 

KESTIVo � g 
tNC.IWYI'lllA l ru.,mcmo ¡ l ru.,mcmo COS.T Dt 

DIS.SQ{'l Ji1ECES$IT4TS è>J'.A.Clt>.T J'l!:ODUCTES 
�OWI.S 

DEL 

l l l SlStDU. 

WCIMYQIA l C0JroTI.OL l CONnOL l <Xll<nAl!LITAT 
FAIRICACIO UiViM?>JlJS DE PLANTA lliVDT.U.IS 

l """'"' l CONnOL O, l
PJ.otrUCTIVlT.At 
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CIM (Computer lntegrated Manufacturing) 

És el somni del futur que, en algunes companyies, comença a ser ja una realitat. És la fabri
ca totalment automatitzada. Algú ha dit ja que la manufactura haurà de canviar de nom ja que 
a les fàbriques del futur es treballarà sense mans i sense suors. És una exageració, com encara 
ho és més l'acudit segons el qual a la fàbrica del futur només hi haurà dos éssers vius: un home 
i un gos. L'home, per alimentar el gos, i aquest, per tenir cura que l'home no toqui les màquines. 
L'agudesa popular reflecteix sempre realitats, bé que exagerades per provocar la hilaritat. L'ex
pressió citada recull molt gràficament les dues variables fonamentals: la tendència a la màxima 

mecanització i la preocupació per la funció humana dins el conjunt, de la qual ens ocuparem més 
endavant en aquest escrit. Però vegem de primer la qüestió tècnica: què s'entén per CIM? 

CIM és una filosofia d'integració de tots els aspectes del cicle de disseny, fabricació, pro
veïment i distribució en un flux continu, de pretesa alta fiabilitat, en què cada factor que actua 
en la cadena proveïdor-fàbrica-client aporti valor al producte i en el qual les barreres entre departa
ments o empreses siguin substituïdes per treball coordinat i cooperatiu. No es tracta només de 
tecnologia i sistemes, sinó d'una estratègia d'empresa en què es combinin nombrosos factors de 
tipus humà, tecnològic i organitzatiu. 

CIM recull l'aprenentatge de les tècniques Just-in-time i MRP-11 que hem descrit breument 
als apartats anteriors, i ho fa amb vocació integradora, amb una òptica més de gestió global que 
no estrictament tècnica, encaminada a no cometre errors històrics de mecanització. Vegem algu
na idea respecte a això: 

- Automatització sol associar-se a reducció de mà d'obra directa a fàbrica, però, si s'ha
portat a terme un procés previ de simplificació, per exemple per la via del Just-in-time, els benefi
cis de l'automatització en aquest terreny poden quedar ja limitats. 

- Automatització també pot vincular-se amb la velocitat de procés i amb la reducció de
temps d'operació. Però si afecta solament processos concrets i no el sistema integrat, aleshores 
no hi hem guanyat res i/o el que fem és acumular inventaris intermedis. 

- Els sistemes informàtics de control d'una planta han estat en moltes ocasions automa
titzacions de problemes i no la seva resolució. 

Les accions de simplificar, automatitzar i integrar no són seqüencials, sinó que se superpo
sen en el temps, cosa que fa necessària una gran habilitat per part dels directius per portar a terme 
el procés de transformació de la fàbrica. Una fàbrica ideada amb una concepció mecanicista no 
serà rendible. Juntament amb la simplificació del procés productiu i dels mètodes, són imprescin
dibles la identificació de possibilitats de mecanització i la consideració de les necessitats de dispo
sitius intel·ligents que es comuniquin entre si per a l'intercanvi d'informació (informàtica i comuni
cacions) i, en definitiva, la definició clara dels seus objectius per a una estratègia d'automatització 
integrada en l'estratègia global de l'empresa. 

En suma, el contingut d'una fàbrica CIM inclou clars elements «soft» de l'empresa, és a 
dir, homes i sistemes de gestió. Vegem-ne un contingut possible amb aquesta perspectiva: 

- Organització de planta:
• Tecnologia de grups i cèl·lules flexibles.
• Canvi ràpid.
• Contenidors estàndard.
• Magatzems descentralitzats.
• Recepcions múltiples.
• Subplantes especialitzades.

- Estructura funcional i recursos humans.
• Operaris multifuncionals.
• Enriquiment del treball.
• Nombre reduït de nivells en l'estructura.
• Educació permanent en diferents tècniques.
• Major responsabilitat en nivells inferiors.

- Fabricació.
¡ • Centres de mecanització. 

• Robots i manipuladors.
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• Transport automatitzat.

• Sistemes d'inspecció.

• Sistemes de captura de dades i control del processament.

- Sistemes de gestió.

• Programació mestra.

• Planificació de materials i de capacitat.

• Control d'estocs.

• Proveïments.

• Programació detallada.

• Llistes de materials.

• Processos de fabricació.

• Manteniment.

• Gestió de qualitat.

- Integració.

• Ordinadors per a gestors i enginyeria.

• Controls de cèl·lula i àrea.

• Software de base de dades i comunicacions.

• Xarxes locals.

• Comunicacions públiques.

• Intel·ligència artificial.

Una vegada exposat breument aquest nou entorn de gestió de la producció, considerem 

oportunes algunes reflexions finals: 

- Les tècniques al·ludides són especialment útils en indústries amb un elevat component

de mecanització i muntatge, però resulten igualment aplicables a la indústria de procés, orientada 

ja al producte, per bé que l'índex relatiu de benefici a obtenir resulti una mica menor. Així mateix, 

són d'interès tant per a la gran empresa com per a la Pime. El condicionant bàsic és el tipus de 

fabricació i no el seu volum. Ambdues consideracions afecten de manera particular les caracterís

tiques de l'empresa catalana. 

- No es tracta de plantejaments exclusius per a fàbriques noves. Poden aplicar-se, i s'està

fent amb èxit, a unitats de producció ja existents, en les quals se segueix de manera progressiva 

i organitzada l'enfocament esmentat de simplificar, automatitzar i integrar. 

- Cal remarcar la necessitat d'un enfocament global en el plantejament d'aquestes millo

res. El procés ha d'estar dirigit des de dins per persones amb visió general de l'empresa i de la 

seva estratègia futura de producció, i amb el suport, des de fora, de professionals amb experièn

cia pràctica en l'aplicació de la metodologia i les tècniques específiques. L'esmentada conjunció 

d'experiència i visió global és exigida pels canvis organitzatius, de procediment o àdhuc de filoso

fia de producció, que aquestes accions han d'implicar. 

- Per últim, convé destacar la necessitat d'una certa mentalitat financera en l'anàlisi. El

procés de simplificació aporta estalvis significatius i a curt termini amb canvis possibles i relativa

ment senzills. Tanmateix, les fases següents d'automatització i integració suposaran, amb tota 

certesa, la inversió dels estalvis anteriors i, així mateix, de nous fons en projectes amb retorn a 

termini mitjà. La visualització de la rendibilitat del projecte exigirà l'aplicació de les tècniques clàs

siques d'anàlisi d'inversions. 

LA GESTIÓ COMERCIAL l DE DISTRIBUCIÓ 

La idea del marketing com a arma competitiva fonamental d'una companyia fou acceptada 

pràcticament des del moment de la definició mateixa del terme. Tanmateix, l'avantatge competi

tiu s'ha entès tradicionalment com una conseqüència, en un alt grau, d'elements immaterials i 

molt poc en termes d'elements objectius. És a dir, queda clar que l'aportació bàsica del concepte 

«marketing» fou la presa de consciència de la necessitat d'integrar una sèrie de decisions relatives 

a comercialització (producte, preu, promoció, publicitat, etc.) amb les quals es pogués bastir una 

estratègia coherent d'atac al mercat. Això és objectiu i la metodologia, juntament amb la precisió 

en l'anàlisi de l'entorn, foren acceptats com a fonamentals per a la presa de decisions; però més 

enllà d'aquí es tendia a pensar que l'èxit final estaria sempre mediatitzat per elements molt més 
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immaterials, com podrien ser l'impacte real causat per l'spot publicitari finalment elegit, la qualitat 

i l'eficàcia de les «persones» de vendes o la imatge o la posició competitiva realment assolits pel 

producte. En definitiva, la relació causa-efecte resultaria sempre difícil d'establir i, per consegüent, 

conceptes com productivitat o explotació efectiva del factor específic competitiu eren difícils 

d'aplicar. 

Què està canviant en aquest context? Creiem que els avenços en el món de la informació 

i, millor dit, la tecnologia de la informació estan permetent, cada dia de forma més palesa, l'objec

tivització del tan buscat avantatge competitiu. Els progressos en la mecanització quant a sistemes 

de captura, processament i consulta instantània d'informació estan facilitant les tasques que ja 

des del començament es reconeixien com a objectives (metodologia i precisió d'anàlisi), però al 

seu torn estan creant altres àrees clau, molt objectives, d'avantatge competitiu. Exemples del que 

s'ha dit poden ser els següents: 

- Aplicació de tecnologia al disseny de productes/serveis que el client identifica com a nous.

- Aplicació de tecnologia també en la consecució d'atributs del producte que genera cap-

tivitat de mercat. L'atribut més clar és la «informació» connexa al producte o servei. 

- Possibilitat de diversificació geogràfica i de mercat deguda a les possibilitats obertes per

la informació disponible. 

- Millora de la productivitat d'una xarxa comercial per l'ús de sistemes on-line de captura,

processament i consulta d'informació, etc. 

Els exemples anteriors són una mostra 'que la tecnologia de la informació proporciona un 

suport altament eficaç en dos nivelles: 

1. Generació i explotació de noves oportunitats de mercat obertes, simplement i específi

cament, per la tecnologia de la informació. 

2. Increment de la competitivitat, mitjançant la millora de costos relatius, per la resolució

eficaç de problemes logístics i comercials en els productes i mercats actuals. 

El segon nivell és reconegut i podria dir-se que assimilat. El món empresarial en coneix ja 

la seva existència i la utilitat, de manera que s'han creat fins i tot metodologies formalitzades de 

treball en aquesta àrea, com les següents: 

- Estratègia de distribució.

Projectes genèrics encaminats a revisar els aspectes clau de l'àrea de distribució i a identificar àrees 

d'optimació de la gestió, considerant aspectes com: 

• Estructura organitzativa.

) 
• Xarxa de distribució.

• Localització de magatzems.

• Mitjans de transport.

- Optimació de magatzems.

Projectes específics de minimització de costos operatius i millora del nivell de servei, en els quals 

s'apliquen tant solucions de tipus organitzatiu (flux de materials, organització de magatzmes, dis

tribució en planta, etc.) com de tipus tecnològic (automatització de magatzems, recollida de da

des mecanitzada, etc.). 

- DRP (Distribution Resources Planning).

Projectes orientats a la determinació sistemàtica del pla òptim de reproveïment a tots els nivells 

de la xarxa de distribució, utilitzant les previsions de venda, la disponibilitat d'inventaris, les políti

ques d'estocs de seguretat i el nivell de servei definits. 

Empreses que han utilitzat tècniques i metodologia, genèriques o específiques com les an

teriors, han aconseguit reduccions significatives d'inventaris (30 % ) i costos de transport (20 % ) , 

millores en servei (10 %) i minimització d'obsolescència. 

Tot el que acabem d'exposar es referia a allò que en línies anteriors hem catalogat de nivell 

J 2 de suport de la tecnologia de la informació a la funció de marketing. També hi hem citat un 

altre aspecte que hem volgut catalogar com a nivell 1 per la seva particular importància per al futur 
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i que es referia a la utilització dels avantatges que proporcionen els avenços en la tecnologia de
la informació dels avantatges que proporcionen els avenços en la tecnologia de la informació per
a la identificació i explotació de noves oportunitats de negoci. Aquest aspecte, del qual hem citat )
algun exemple en línies anteriors, està essent objecte d'atenció particular per les grans corpora
cions, fins al punt de nomenar directius que, amb coneixements i experiència tant en l'àrea de
sistemes com en marketing, són encarregats especialment d'aquesta funció.

Uns altres aspectes característics del nostre actual entorn empresarial que afecta enorme
ment la funció comercial i de marketing són la globalització de mercats i la internacionalització
de l'economia, que obliguen les empreses a obrir-se a l'exterior si volen mantenir posicions i com
petitivitat de mercat. Un estudi recent dels professors Gallo i Segarra amb el títol «El proceso de
internacionalización de la empresa» analitza, sobre la base de l'anàlisi d'un determinat nombre d'em
preses catalanes, els factors que s'observen com a claus de l'èxit dels referits processos d'obertu
ra. Algunes de les seves conclusions que considerem interessant de destacar són les següents:

- La participació de l'Alta Direcció o, en definitiva, de la més alta instància de gestió de
la societat resulta sempre definitiva en aquests processos, com a element de superació de les rigi
deses de les persones i dels sistemes. 

- Cal superar les psicosis negatives que poden provocar els elements polítics dels mercats
exteriors, anticipar-se a preveure els canvis i preparar-se per aprofitar oportunitats polítiques d'ac
celeració.

- L'obertura a l'exterior ha de ser un plantejament seriós, a termini mitjà, amb l'objectiu )
posat en la integració del component internacional en l'estratègia de l'empresa. Actuacions pun-
tuals basades, per exemple, en la urgència d'un compte de resultats deteriorat per un canvi brusc
de la situació interior, o bé enfocades a buscar a l'exterior la cobertura de càrregues d'estructura
del mercat interior, solen donar com a resultat aprenentatges nuls i increments de la rigidesa de
l'estructura de l'empresa envers els plantejaments d'obertura. 

- L'èxit en els mercats exteriors requereix com a premissa bàsica la millora de la competi
tivitat dels productes en el mercat interior.

L'ENTORN FISCAL l LA NECESSITAT DE PLANIFICACIÓ 

La gestió i planificació fiscal de l'operativa de l'empresa és un dels aspectes de la gestió
empresarial que tradicionalment ha estat relegat a un segon terme. 

Sense entrar en raons sobre el perquè d'això, és interessant de recordar que el 14 de no
vembre de 1987 es compleixen 10 anys de la promulgació de la Llei 50/1977, de mesures urgents
de reforma fiscal, pedra angular del nostre actual sistema tributari, a punt de ser culminat amb
la imminent aprovació i entrada en vigor del nou Impost sobre Successions i Donacions. 

L'esmentada reforma ha suposat un canvi radical sobre el sistema anterior de tributació
personal, basat en un sistema analític fundat en impostos de producte (IRC, IRTP ... ), que passa
a ser un sistema sintètic que atén la renda total de l'individu obtinguda durant el període impositiu.

La reforma ha tractat que els grans principis inspiradors de la moderna imposició personal
esdevinguin una realitat. En destaquen particularment els següents:

a) Obligació personal de contribuir.
b) Determinació de la base d'imposició amb suport en les dades comptables. 
c) Adequació de la càrrega tributària a la capacitat contributiva dels subjectes.
d) Articulació amb el sistema de retencions a compte.
e) Utilització de l'aparell tributari com a instrument de política econòmica.

Tots sabem que la posada en marxa del nostre sistema tributari actual ha passat per diver
ses vicissituds, que fins i tot han fet dubtar a voltes que es pogués arribar a implantar-se de forma
efectiva. Això no obstant, la realitat se'ns mostra avui amb tota cruesa: l'aparell de gestió i de
recaptació tributàries es consolida a passos agegantats, recolzant en un sistema d'informació i
processament de dades cada vegada més eficaç i sofisticat. 

D'altra banda, l'alternativa de seguir un camí o un altre pel que fa a la possible defraudació
al fisc esdevé progressivament incerta, atesos els mecanismes punitius vigents. Cal recordar en
aquest sentit la reforma del Codi Penal i de les sancions previstes a la Llei General Tributària, efec-
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tuada durant l'any 1985, on s'estableixen penes de privació de llibertat que poden oscil·lar entre 
sis mesos i sis anys, i sancions que poden arribar fins a un 300 % de la quota defraudada, per 

, la via administrativa, i fins a un 600 % de la quota defraudada, per la via penal. 
No pretenem pas de donar una visió «catastrofista» del nostre actual entorn fiscal, sinó 

ben al contrari, de plantejar la necessitat d'anticipar-se als esdeveniments, de manera que les em
preses puguin evolucionar cap a una eventual transparència, d'una manera planificada i ordena
da, tractant de mantenir una adequada productivitat i competitivitat que els permeti continuar es
sent rendibles dins d'un entorn de major rigor fiscal. 

Atesa aquesta nova realitat, l'empresari exigirà de l'economista la formació necessària per 
poder afrontar-la, tot aplicant tècniques de gestió fiscal que, dins els límits legals, permetin l'opti
mació de la càrrega tributària, com també tècniques de «transformació» cap a aquest model d'em
presa més transparent, àrea en la qual es plantejaran sens dubte aspectes relatius a: 

- Anàlisis de costos originats per la transformació i dels efectes econòmics consegüents.
- Aspectes jurídics i econòmics respecte de possibles i necessàries reestructuracions de

l'empresa. 
- Possibilitats, calendaris i formes d'actuació per orientar l'empresa cap a una eventual

transparència, amb els efectes consegüents en el soci persona física. 
- Tractament mecanitzat de la informació i de la publicitat a tercers.
- Possibilitats de planificació en relació amb la possible transmissió de l'empresa als suc-

cessors, etc. 

Des d'aquest punt de vista, ens sembla que l'economista haurà d'orientar l'empresari cap 
a una política fiscal adequada, mitjançant el plantejament de les conseqüències fiscals de tota ope
ració o acció econòmica, de tal manera que la política fiscal que es vagi aplicant intervingui com 
un factor més, conjuntament amb les polítiques financera, comercial, etc., a l'hora d'estudiar al
ternatives i prendre decisions de contingut empresarial. 

Entenem que les consideracions apuntades sobre l'entorn fiscal són particularment relle
vants a Catalunya per l'efecte conjunt de tres aspectes: 

1. Les peculiaritats de l'entramat sòcio-econòmic català, amb abundància de petites i mit
janes empreses que habitualment han trobat camins accessibles per a l'ocultació fiscal, que ha 
portat a afectar notablement sectors enters d'activitat. 

2. La predominança del «grup familiar» que està al capdavant dels negocis, moltes vega
des sense una estructura legal i societària ben formalitzada o planificada per al futur. 

3. La particular eficàcia de la nostra Delegació d'Hisenda que, amb responsabilitat sobre
la totalitat de la Comunitat Autònoma, s'ha convertit en un model de gestió de tributs en relació 
amb altres àrees del territori nacional. 

ÉS EL FUTUR EL MÓN DELS SISTEMES? 

En la introducció d'aquest escrit se suggeria que, considerant el caire altament tecnificat 
de l'entorn, podria suscitar-se, i cal plantejar-ho com una reflexió científica i no per pur egoisme 
corporatiu, si s'estava desplaçant el punt de gravetat de la presa de decisions cap al terreny estric
tament tècnic i, en conseqüència, si seran els homes de l'enginyeria, de l'electrònica i, en definiti
va, dels sistemes, els portadors del destí del món de l'empresa. 

La resposta ha de ser, segons el nostre parer, clarament negativa. No solament no és així, 
sinó que defensarem la idea que l'economista, lluny de veure's disminuït o relegat per aquesta 
realitat, té reservat un paper fonamental en aquest futur; diríem que un paper fins i tot ccmotorn. 
Vegem algunes consideracions que creiem rellevants: 

1. La tecnología proveeix mitjans, no fins. Emprant una analogia científica, diríem que una
cosa és la investigació, àdhuc la investigació aplicada, i una altra, ben diferent, l'explotació geren
cial dels seus resultats. Si donem un repàs a la història, veurem que els grans èxits empresarials 
han estat dirigits per homes no necessàriament tècnics, o, si més no, persones que, independent-

) ment de la seva capacitat tècnica, disposaven d'altres grans valors que anaven més enllà, en parti
cular, una gran dosi d'entrepeneurship. Una altra capacitat d'assumpció de riscs, juntament amb 
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una visió global de l'empresa i de la gestió, són factors, absolutament humanistes si es vol, que 

ultrapassen l'especialització tècnica. 

2. Vista la tecnologia com a eina tant per a la millora de la productivitat del que fem com

per a la identificació i l'explotació de noves oportunitats de mercat, continuem necessitant homes 

d'empresa que enllacin l'estratègia de sistemes amb l'estratègia general de l'empresa. Com? Te

nint un coneixement absolut de les variables econòmico-financieres, polítiques i socials de l'en

torn i, així mateix, un coneixement dels mecanismes interns de l'empresa, amb mentalitat d'usuari 

d'informació, per tal de dirigir i encaminar el canvi. 

La figura del CIO (Chief fnformatíon Offícer) comença a esdevenir un element clau en orga

nitzacions desenvolupades i constitueix l'exemple de la necessitat de «dirigir Ja funció d'informa

ció». Cal que ens deturem un poc més en el plantejament que es fa d'aquesta funció per il·lustrar 

gràficament el perfil de la persona que l'encarna. 

La integració del desenvolupament dels sistemes en l'estratègia del negoci ha de començar 

en el punt alt de l'organització. Un ús mal concebut o planificat dels recursos de la informació 

no només implica pèrdues de temps i de diners, sinó que crea desavantatges competitius. El Chíef 

Executive Officer és una posició en l'alta direcció de l'empresa i és el responsable de la màxima 

explotació dels recursos d'informació. 

La funció del CIO ultrapasa la direcció dels recursos de processament de dades o del depar

tament de sistemes de la companyia. Implica el management de la informació en un sentit més 

ampli, que comprèn l'adquisició, l'emmagatzemament, la distribució i l'ús general de dades, text, 

veu i imatge. 

A mesura que els costos de hardware es van reduint s'incrementa l'ús de l'ordinador fora 

de la funció central de processament de dades, de manera que els recursos d'informació de la 

companyia es dispersen. El CIO establirà polítiques per integrar aquests recursos, supervisarà acti

vitats com la compra d'equips, el desenvolupament d'instruments d'ús per a l'usuari final, i poten

ciarà la creació d'una arquitectura coordinada que asseguri el flux d'informació dins l'organització 

i envers els clients i proveïdors. 

El CIO és part del top management de l'organització i participa totalment en les activitats 

de planificació del negoci. També busca aprofitar al màxim els recursos de la tecnologia de la in

formació per millorar els resultats i potenciar el creixement de l'empresa. El CIO pot ser descrit 

com un innovador !innovative thinker) amb una visió global del negoci i de les necessitats d'infor

mació. 

El CIO conjunta informació, sistemes i persones per treballar creativament en la resolució 

de problemes de negoci, i amb una òptica tant de curt com de llarg termini col·labora en la conse

cució dels objectius estratègics de l'empresa. 

Amb tot això no estem dient que el CIO hagi de ser un economista. El que hem pretès d'il·lus

trar és que les grans organitzacions estan buscant amb afany l'explotació màxima de la tecnologia 

de la informació i, més específicament, cerquen responsables que, amb una visió àmplia, ho facin 

sempre al servei de l'estratègia general de l'empresa, amb una perspectiva global que sobrepassa 

àmpliament el disseny o la instal·lació de sistemes concrets. 

3. Corn a tercera reflexió i malgrat que ens centréssim exclusivament en l'àrea específica

de disseny i instal·lació de sistemes concrets, continuem veient àrees en les quals l'economista 

ha de tenir una posició directora. Considerem-ne almenys dues: 

a) Tot sistema naixerà d'una anàlisi i d'un disseny funcionals que sorgeixen de la compre

sió clara de l'operativa d'un negoci i de les necessitats dels diferents usuaris per dur a terme la 

seva gestió. És el gestor qui estableix les variables crítiques que cal instrumentar per tal d'efectuar 

una operativa concreta o general. 

b) Mecanizació, tecnologia ... , impliquen inversió, canvi. Això en una empresa estarà sem

pre tamisat per una anàlisi cost/benefici que en demostri la conveniència des d'una òptica global 

d'empresa. De nou no veiem enlloc enginyeria o sistemes, sinó plantejaments financers i, per què 

no, també qualitatius, a llarg termini. 

En conjunt i sense pretendre una llista detallada, hem volgut il·lustrar amb algunes refle

xions la idea que continuem veient Ja tecnologia potenciada i al servei de la gestió global de l'em

presa, dirigida per persones que, això sí, hauran de canviar mentalitats i desenvolupar aptituds 

i actituds molt més emprenedores que les tradicionals. 
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LES CARACTERÍSTIQUES DEL DIRECTIU 

, Un cop feta la reflexió sobre l'entorn empresarial actual i particularment sobre els factors 
clars que es preveuen per al futur, sorgeix immediatament la pregunta: quins professionals neces
sitem per a l'empresa? Quin és el perfil adequat per als homes que seran al capdavant dels nego
cis, en qualsevol de les seves activitats, en un futur immediat? 

Evidentment ens caldran homes sincronitzats amb el món real, on trobarem almenys tres 
variables clau: alta competència, globalització de mercats i gran predominança del canvi tecnolò
gic continu. Això ens condueix a establir algunes característiques clau del perfil: 

1. Esperit de lluita. Actituds passives o conformistes no aconseguiran posicions empresa
rials competitives o, dit d'una altra manera, relegaran els negocis a ghettos, còmodes i no atacats 
precisament pel seu poc interès des del punt de vista de la rendibilitat. 

2. Innovació. Necessitem ments obertes o inquietes que no tan sols no frenin sinó que ins
tiguin i catalitzin el canvi, tant pel que fa a aspectes estrictament tecnològics com a les seves deri
vacions sòcio-econòmiques. 

3. Mentalitat supranacional. Persones obertes a tot el que s'esdevé fora de les nostres fron
teres o, si més no, a tot el que hi ha més enllà de l'àmbit geogràfic d'activitat i influència en què 
s'actua a cada moment. La globalització dels mercats obliga a estar-hi absolutament atent, encara 
que només fos per raons defensives. 

4. Leadership. Ens calen conductors del grup. La complexitat de l'entorn exigirà especialis
tes en matèries diverses, però l'èxit d'una organització està i estarà en l'entramat adient dels dife
rents grups humans i/o persones per liderar els quals, a diferents nivells, necessitarem veritables 
motivadors, que esdevinguin motors de tracció dels complexos _engranatges. 

S'escriu amb relativa assiduïtat sobre aquests o d'altres atributs de perfil del directiu. Diver
ses visions de l'entorn i del futur conduiran a valoracions diferents del conjunt d'elements a consi
derar i evidentment de la combinació idònia d'aquestes. Javier Vega de Seoane, en una publica
ció recent, establia la llista següent d'atributs del nou directiu: 

- VISIÓ, per contraposició a deducció per extrapolació. És la (<Visualització d'escenaris»
que compta. 

- SENSIBILITAT, quant a la valoració dels matisos.
- CAPACITAT DE COMUNICACIÓ, per convertir idees en sentiments de manera que es

generin canvis culturals en l'organització. 
- INTUÏCIÓ, en el sentit de capacitat d'anticipació, probablement basada en l'experiència

acumulada. 
- CAPACITAT DE MOTIVACIÓ, per assolir el màxim grau d'energia mental de les perso

nes, posada a disposició de l'organització. 
- COHERÉNCIA l FLEXIBILITAT, que generin fe i confiança entre les persones del seu

entorn. 
- LIDERAT, carisma per ser seguit.
- INTERNACIONALITAT, per jugar en taulers empresarials amplis i oberts.
- OFICI, tècnica, coneixement.
- CAPACITAT DE SÍNTESI, per assimilar ràpidament l'entorn.
- VALOR, en l'assumpció de riscs.
- CREATIVITAT, per canviar models.
- DISCRECIÓ, per reduir vulnerabilitat.
- PRUDÈNCIA, per no seguir sempre el camí més curt, de línia recta.

L'anterior conjunt d'atributs reflectius segons el nostre parer moltes de les variables ina
pel·lables d'un directiu per al futur. Com sempre, i ens movem en el terreny de la subjectivitat, 
no és possible d'establir una fórmula idònia per a la combinació òptima d'aquests o d'altres factors. 
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LA FORMACIÓ DELS NOUS PROFESSIONALS 

Com a reflexió final, hem volgut plantejar-nos fins a quin punt la formació actual que rep 

l'economista està responent amb claredat als aspectes que s'han proposat com a necessitat de 

l'entorn i, així mateix, en quina mesura s'estan potenciant en les persones els valors del perfil que 

es consideren adequats. 

En Ja introducció d'aquest escrit hem utilitzat reflexions de Robert H. Waterman, Jr. sobre 

la necessitat de mantenir avantatges competitius i, particularment, el seu suggeriment d'actituds 

d'oportunisme informat (lnformed Oportunists). Ens sembla un concepte especialment ben bate

jat ja que recull perfectament dos conceptes clau. Necessitem informació i això és tècnica, conei

xement, formació, tecnologia, etc., i, al seu torn, ens calen actituds i valors d'oportunisme, la 

qual cosa requereix posicions personals obertes al canvi, innovadors, molt actives. 

Sense entrar en detall en els programes educatius de les nostres universitats, ens sembla 

convenient una postura crítica en el sentit que alguns aspectes mereixen, segons la nostra opinió, 

un suport i una atenció més decidits. Alguns d'aquests aspectes serien els següents: 

1. Hem definit un entorn altament competitiu a pràcticament totes les àrees d'activitat i,

en conseqüència, hem realçat la idea d'empenta i agressivitat en el perfil de les persones. No ens 

sembla que els programes universitaris estiguin potenciant adientment la idea de competitivitat 

en els nostres futurs professionals, com a preparació a l'entorn en què es mouran. 

2. Una cosa similar podríem suggerir en el terreny d'una altra variable clau: la internaciona

lització. Sembla que pot acceptar-se amb facilitat la idea de globalització de mercats i activitats, 

cosa que requereix actituds decididament obertes al món exterior. Catalunya ha mostrat sempre 

en el terreny de les idees una clara vocació «exterior». Tanmateix i amb tota seguretat com a con

seqüència de la gran força de la seva pròpia cultura, llengua i història, l'esforç de conjuntar el res

pecte i l'assumpció de la nostra identitat pròpia amb l'obertura decidida a d'altres cultures i reali

tats resulta molt més significatiu que en altres nuclis sòcio-econòmics amb arrels històriques menys 

definides. 

3. Per últim i en l'aspecte tècnic, creiem que la formació de l'economista hauria de fer més

incidència en les àrees següents: 

a) Enfocament conceptual, necessitat i metodologia de planificació estratègica. A més d'in

culcar la idea de la seva necessitat com a eina de definició de la posició de l'empresa a llarg termi

ni, obliga l'«alumne» a fer sempre plantejaments de gestió global, del tot de l'empresa. 

b) Més atenció a la preparació fiscal, com a necessitat inajornable atesos els canvis sense

retorn en aquesta àrea, i en relació amb el convenciment imprescindible que ja no serà un «avan

tatge competitiu» com ho ha estat de forma evident per a sectors sencers. 

cl Atenció especial a disciplines de «gestió de la innovació tecnològica», no només per obrir 

mentalitats vers aquests terreny, sinó per tal de proporcionar eines aplicades d'anàlisi d'allò que, 

en definitiva, cal considerar i tamisar com una inversió més de l'empresa: la inversió constant en 

tecnologia. 
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li. INTRODUCCIÓ

L'harmonització dels Impostos a Europa és una vella ambició, tan antiga com ho pugui ser 
qualsevol projecte d'unificació geogràfica i política. 

No es pot fer cap projecte d'unificació sense considerar les necessitats econòmiques del 
seu finançament i, evidentment, hi ha pocs sistemes tan eficaços i, alhora, tan ancestrals per 
aconseguir-ho, com el tribut. 

A la fase actual de la Història europea, el projecte d'unificació s'ha iniciat d'una forma menys 
. dràstica que en d'altres períodes històrics. L'ansiada unificació no s'ha plantejat començant per 
I un anhel d'unitat política que, possiblement i donats els desequilibris de poder, s'hauria vist abo
cat al fracàs com en tots els intents anteriors. 
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Aquesta vegada, Europa pretengué donar-se a ella mateixa un objectiu d'unificació econò
mica, probablement com un pas vers la desitjada integritat total. 

J aquest, i no pas un altre, fou el desig que donà lloc a la signatura del Tractat de Roma 
que plantejava, ja fa tres dècades, la creació d'un Mercat Comú Europeu. 

Per a l'obtenció d'un Mercat Comú cal, tal com ja es plantejaven els pares de la CEE, la 
creació d'un «espai únic europeu», el qual exigia l'eliminació de tres tipus de barreres: 

- les barreres físiques,

- les barreres tècniques (duaneres, ... )

- les barreres fiscals.

l, ja que la nostra ponència gira al voltant d'aquest últim àmbit, ens centrarem en la com

templació de fins a quin punt les barreres fiscals han davallat en el període transcorregut. 

Un dels objectius bàsics d'una Comunitat Europea de Nacions és que les barreres que s'han 

d'eliminar ho siguin d'una manera tal que es produeixi el lliure moviment de 

- persones

- capitals

- mercaderies.

l a ningú no se li escapa que per aconseguir aquest objectiu cal que els tres elements es

puguin moure sense sentir un pes fiscal més gran en un lloc que en un altre de la geografia europea. 

Aquest objectiu, però, i tal i com tenim la intenció de demostrar a les línies que seguiran, 

està molt lluny d'assolir-se. 

Ja fa anys que pertanyo a la Confederació Fiscal Europea i durant tot aquest temps hem 

realitzat estudis sobre nombrosos projectes d'harmonització impositiva, però he dir que en l'estadi 

actual només es contemplen projectes limitats a l'harmonització de la imposició indirecta. 

És ben cert que l'eliminació de les diferències en l'Impost sobre el Valor Afegit és essencial 

perquè es pugui produir el lliure moviment de mercaderies en el si de la Comunitat. 

Però no és menys cert que, si bé les mercaderies són l'element bàsic d'un mercat, només 

constitueixen un dels tres elements a la llibertat de moviment dels quals tendeix la Comunitat; 

i la llibertat per Capitals i Persones exigeix una harmonització en la Imposició Total i, molt espe

cialment, en els Impostos directes -i, dins d'aquests, el de la Renda de les Persones Físiques 

i el de Societats- que, lamentablement, podem afirmar que només està en la ment dels creadors. 

Tant és així que si bé en l'harmonització de ['IVA s'han dut a terme passos decisius, encara 

que lluny de la unificació -tal i com veurem més endevant-, en el cas de la imposició directa 

només alguns projectes com la compensació de pèrdues en societats o bé el projecte de tracta

ment fiscal del /easing s'han estudiat sense passar, fins ara, del simple estadi de projecte. 

l estic convençut que l'harmonització impositiva és impossible en l'estat actual d'unificació 

europea ja que -i no pretenc pas teoritzar ni establir bases- sense la unificació política no es 

produirà la impositiva. 

L'impost es contempla avui pels governs com un element no tan sols de recaptació, sino 

d'abast d'altres objectius aliens al pur obteniment de recursos per finançar despeses i inversions 

socials. 

El pressupost d'un Govern socialista contemplarà unes inversions i unes despeses socials 

a cobrir per l'Estat, en raó de la seva filosofia, que un Govern conservador reservarà per a la inicia

tiva privada. La participació de l'esquema impositiu en ambdós casos serà molt diferent, tant quan

titativament com qualitativa: necessitats de recaptació més grans en un cas que en un altre, major 

tendència vers la imposició directa que indirecta, etc. 

Uns objectius econòmics a curt termini, com són la contenció de la inflació, la incentivació 

de la inversió productiva, de Ja creació d'ocupació, i tants d'altres ... incideixen, igualment, en la 

creació d'un esquema d'impostos que es fa clarament diferenciador. 

En resum -i no vol ser aquesta una de les conclusions de l'estudi sinó tan sols una 

constatació-, mentre el Pressupost Fiscal no sigui únic, no es podrà parlar a Europa d'una verita

ble harmonització impositiva, almenys amb un nivell mínim necessari. 

Aquest estudi tendeix a mostrar les diferències i, també, els punts de coincidència de la 

fiscalitat a la Comunitat, encara que només ho pretengui d'una manera molt modesta. 

L'ambició del projecte i la modèstia dels mitjans ens han portat a centrar-nos en una forma 

de presentació que pugui ser útil a tothom que intenti, posteriorment, continuar aprofundint en 

el tema. 
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Presentarem, doncs, l'estudi de la manera següent:

") 1. Resum esquemàtic dels impostos estatals bàsics als principals països de la Comunitat.
2. Davant la impossibilitat d'entrar en la comparança de tots, ens centrarem en un de con

cret: l'Impost sobre Societats, basant-nos en un cas pràctic idèntic per a tots els països i sobre
el qual hem calculat la quota tributària. 

3.Plantejament de la situació de l'impost que, sens dubte, resulta més harmonitzat: l'Im
post sobre el Valor Afegit. 

4. Conclusions succintes.

Som conscients que qualsevol altre esquema hauria resultat igual o més útil, si pot ser,
per a l'obtenció de les conclusions. Malgrat tot, permeteu-nos comptar amb la premissa d'una
limitada autoritat en la matèria com per assegurar que, coneixent prèviament les conclusions, el
mètode de treball utilitzat ha estat vàlid per mostrar tot allò que preteníem.

Esperem haver-ho aconseguit.

Ill. RESUM ESQUEMÀTIC DELS IMPOSTOS ESTATALS BÀSICS ALS PRINCIPALS 

PAÏSOS DE LA COMUNITAT 

IRLANDA 

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

Les empreses residents a Irlanda estan subjectes a l'Impost sobre Societats amb indepen
dència del lloc en el qual obtinguin les seves rendes. 

Les empreses que no hi resideixen estan gravades pels beneficis obtinguts al país mitjan
çant un establiment permanent, i el seu tipus de gravamen és del 35 % .

Els tipus per a empreses irlandeses són els següents: 
- Si el benefici és més gran de 25.000!, el tipus oscil·la entre un 40 i un 50 %; el nivell

més baix es redueix proporcionalment quan es tracta de companyies associades.
- El tipus màxim aplicable és el 50 o/o. 
S'aplica un tipus d'un 10 % a empreses manufacturades i que desenvolupen les activitats

següents:
- Primera producció en piscifactories
- Cultiu de xampinyons
- Reparació de vaixells 
- Disseny de serveis relacionats amb activitats químiques, civils o elèctriques.
- Determinats serveis d'ordinadors 
- Transport de passatgers en vaixells irlandesos. 
Les societats estan obligades a efectuar retencions de renda a treballadors, les quals s'in

gressen mensualment al tresor públic.

Criteris de comptabilització fiscal 

Per a les dotacions a amortitzacions, hom aplicarà els tipus següents:
- Terrenys: O % 

- Edificis industrials: fins al 100 % o bé 4 % s/valor comp. 
- Maquinària, instal·lacions, utillatge, equipament informàtic: fins al 100 % si són nous,

i un 10 %, 12,5 % o 25 % si s'adquireixen usats.
- Vehicles a motor: 20 al 25 % . 

- Automòbils: 20 % del valor comptable fins a un màxim de 40.000Í
- El fons de comerç no és una despesa dedu'ible. 
Les pèrdues d'explotació d'un exercici es poden compensar:
a) Amb beneficis d'explotació futurs. 
b) Contra beneficis extraordinaris o guanys del capital del mateix any. 
e) Contra els beneficis de l'any anterior al qual s'han produït les pèrdues. En aquest cas,

cal efectuar una petició a les autoritats fiscals en un termini de dos anys a partir de la
data de tancament de l'exercici en el qual es produeixin les pèrdues.
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- Els saldos de cobrament dubtós són despeses dedu'ibles i, fins i tot, existeix la possibili

tat de reclamar l'IVA repercutit a les autoritats fiscals, en unes circumstàncies determinades. 

Per a la valoració d'existències i d'entre els criteris FIFO i valor net realitzable, hom utilitza

rà el menor. 

- Els contractes d'arrendament financer són despeses dedu'ibles sempre que es demostri

la necessitat del bé finançat per a l'activitat empresarial. 

Existeixen restriccions en els interessos de /easing per a vehicles si el valor d'aquests ultra
passa les 4.000 ¡_. 

2) IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FfSIQUES

Hom aplica els tipus següents per a subjectes passius casats: 

primeres 9.000 al 35 %

següents 5.600 

resta 

Els tipus per a solters i vidus seran: 

primeres 4.700 

següents 2.800 

al 48 %

al 58 % 

al 35 %

al 48 %

resta al 58 % 

La base imposable es determina de la manera següent: 

- Els assalariats estan subjectes a deducció en la font, en base al sistema Pay as you earn

(paga segons el que guanyes) i l'empresari ingressa mensualment l'impost retingut. En acabar l'any 

(5 d'abril), cada empleat obté un certificat del salari guanyat i la retenció practicada. 

- Els empleats per compte propi (empresaris, professionals, etc.) realitzen ingressos a comp

te en base als guanys declarats l'any anterior. Hom accepta determinades deduccions per despe

ses de manteniment, automòbil, etc., d'acord amb l'Inspector d'Impostos. 

3) HERÈNCIES l DONACIONS

Impost sobre donacions: hom grava l'import de la donació; al tipus màxim del 75 %, aquest 

impost es grava quan el donatari obté el dret de propietat. 

Impost sobre successions: hom grava en el moment en què el successor posseeix l'herèn

cia per mortis causa. El tipus de gravamen varia en funció de la relació familiar entre el difunt i 

l'hereu. El tipus màxim aplicable és del 60 %. 

4) IVA 

Hi ha dos tipus de gravamen: 

a) el reduït, per articles de primera necessitat, que oscil·la entre un 2,4 % i un 9 %, segons

els productes.

b) el tipus normal, del 25 %.

PAÏSOS BAIXOS 

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

Els beneficis de les societats estan subjectes a un tipus de gravamen del 42 % .

En el decurs del mes de març hom efectua un primer pagament a compte que es calcula 

sobre la mitjana impositiva liquidada els dos últims anys. 

El segon pagament a compte es realitza durant el mes de juliol i està basat en una estimació 

del benefici real i en les inversions realitzades l'any fiscal. 

Principis per al càlcul de la quota a pagar 

Existeix una deducció de 1'1 % sobre el valor comptable que consta al llibre fiscal d'inven

taris. També hi ha reduccions en el pagament d'impostos per a l'adquisició d'actius fixos, llevat 

dels vaixells mercants i vaixells de pesca; aquesta reducció és del 12,5 %. 
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Hi ha deduccions per a inversions petites, alternativament, i que oscil·len entre el 0,25 % 

i el 6 %. 

És possible d'obtenir reduccions addicionals en funció de la seva localització geogràfica (del 

10 al 20 %) a també per a inversions anti-pol·lució (del 3 al 13 %); les inversions destinades a l'es

talvi d'energia també tenen una reducció del 4 al 25 %. 

Compensació de pèrdues 

Les pèrdues es compensen contra els beneficis dels tres anys precedents, començant pel 

més antic, i durant els vuit anys següents. 

Determinació de la base imposable 

La determinació de la base imposable es fa a través del benefici comptable, ajustant-lo en 

funció de les despeses no deduïbles. 

Criteris de comptabilització fiscal 

En les dotacions anyals per amortitzacions, hom aplicarà els tipus següents: 

- Terrenys: O %

- Edificis: 2-5 % del preu de cost

- Maquinària: 10-20 %

- Eines: 100 % l'any de la compra

- Vehicles: 25 % del valor net comptable

- Mobiliari: 20 % del preu de cost

- Equipaments informàtics: 20-30 % del preu de cost

- Fons de comerç: 20 % del cost

- Patents i marques: només es deprecien si el seu valor real és menor

- Despeses de constitució: màxim cinc anys.

La morositat de clients és una despesa dedufüle sempre que es pugui demostrar.

L'arrendament financer és una despesa dedufüle.

Plus-vàlues de capital 

Les plus-vàlues i rnunus-vàlues de capital són considerades i tractades corn una renda nor

mal i, en conseqüència, gravades. No hi ha per tant, un tipus de gravamen especial. 

Tractament d'estrangers 

Una societat resident, és a dir, que tingui la seva seu social als Països Baixos, està gravada 

per la totalitat de la seva renda mundial; no obstant això, alguns tipus de rendes originades a l'ex

terior estan exemptes de tributació, ja sigui de forma unilateral o bé a causa de tractats internacionals. 

D'altres tipus de renda estan gravats als Països Baixos per la seva totalitat però, corn a con

trapartida, s'obtenen crèdits fiscals en funció d'acords internacionals. 

Les pèrdues obtingudes a l'exterior poden deduir la base imposable en algunes circumstàn

cies, per exemple, si una societat té més del 5 % del capital d'una altra, els dividends i plus-vàlues 

de capital estan exempts del gravamen neerlandès; nogensmenys, les pèrdues només són deduï

bles en el supòsit de la liquidació de la participació. 

Per tot això, cal que: 

a) la societat estrangera participada estigui subjecta a l'impost sobre societats en el seu

país de residència

b) les accions no es mantinguin corn a meres inversions especulatives.

2) IMPOST SOBRE LES PERSONES FÍSIQUES

A) Impost sobre la Renda

Hi ha uns tipus progressius que s'apliquen a la renda gravable de les persones físiques des

prés de tenir en compte les reduccions a les quals hom tingui dret. 

S'apliquen tipus especials més reduïts a alguns tipus de rendiments, com els provinents 

de la venda o liquidació d'un negoci. El tipus mínim és del 20 % i el màxim pot arribar al 54 %, 

I segons el nivell de renda mitjà obtingut durant els darrers quatre anys i del nivell dels ingressos 

extraordinaris obtinguts. 
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Els salaris estan sotmesos a una retenció en origen. Si les retencions en origen són menors 

de la quantitat que l'individu ha de pagar, haurà d'abonar la resta; si les retencions ultrapassen 

la quantitat que s'ha de pagar segons la llei, se li retornarà la diferència. 

Plus-vàlues de capital 

Les plus-vàlues (o minus-vàlues) obtingudes per raó de vendes o intercanvis d'actius pri

vats estan exemptes de gravament. Si els actius privats provenen de l'ús d'una activitat industrial 

o comercial, l'import de la plus-vàlua està subjecte a gravamen. Les plus-vàlues de capital realitza

des per la venda d'accions estan gravades si el venedor té una «participació substancial» en la

companyia de la qual ven les accions. La plus-vàlua està gravada al 20 %.

Període impositiu 

Les persones físiques estan gravades sobre bases anyals; no obstant això, poden existir 

unes excepcions en algunes circumstàncies. 

Als empleats de companyies estrangeres que estiguin instal·lats als Països Baixos i que també 

hi estiguin residint durant un període de cinc anys, només se'ls gravarà el 65 % de la renda obtin

guda. 

Tipus de retencions 

Els dividends distribuïts per una companyia neerlandesa estan subjectes a una retenció del 

25 %. 

Segons tractats internacionals, aquesta retenció es pot reduir si els dividends són expatriats. 

B) Impost sobre el Patrimoni

Les persones físiques estan sotmeses a un tipus de gravamen del 0,8 % net. 

3) IMPOST SOBRE SUCCESSIONS l DONACIONS

Els tipus de gravamen oscil·len entre el 5 % i el 68 % en funció de la quantia i del parentiu 

entre el donant i el donatari, o bé entre el difunt i l'hereu. 

4) IVA

El tipus general per a béns i serveis és del 20 %; no obstant això, els articles de primera 

necessitat estan gravats amb un 6 %. 

Hi ha uns serveis exempts, com són els bancaris i les assegurances, i, d'altra banda, les 

exportacions també estan exemptes de l'impost. 

FRANÇA 

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

- El tipus de gravamen és del 45 %. 

- La presentació de la declaració s'ha de dur a terme tres mesos després del tancament

de l'exercici.

- Es realitzen quatre pagaments a compte en les dades següents: 20/2, 20/5, 20/8 i 20/11.

La base del càlcul dels pagaments a compte és el benefici de l'últim exercici; el primer i

el quart pagament són del 10 % del benefici de referència i el segon i el tercer, del 12,5 % cadas

cun d'elfs. No obstant això, el primer pagament a compte es pot calcular provisionalment sobre 

el benefici del penúltim exercici, regularitzant-lo en el segon pagament. 

En el cas de societats de nova constitució, cada pagament a compte és igual a 1 l 4 de l'im

post calculat sobre el 5 % del capital subscrit, és a dir, un 5,625 % del capital. 

L'impost sobre societats té una quota fixa que s'exigirà fins i tot en el cas d'absència de 

beneficis. 
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Quantia d'aquesta quota: 

Facturació 

Inferior a 1.000.000 FF 

Entre 1.000.000 i 2.000.000 FF 

Entre 2.000.000 i 5.000.000 FF 

Entre 5.000.000 i 10.000.000 FF 

Més de 10.000.000 FF 

La quota fixa es liquidarà a tot estirar el 1r de març. 

Tarifa gravamen 

4.000 FF. 

6.000 FF. 

8.500 FF. 

12.500 FF. 

17.500 FF. 

Els dividends provinents de beneficis d'entitats no subjectes al tipus general, estan subjec

tes a un tipus impositiu anomenat précompte al 33 1 /3 % . 

El précompte s'aplica igualment a dividends provinents de beneficis generats abans de cinc 

anys. 

Els beneficis d'establiments que romanguin a França però que no pertanyin a companyies 

franceses estaran sotmesos, quan es distribueixin, a una retenció d'un 25 % . 

Guanys de capital 

Els beneficis provinents de vendes d'actius fixos s'inclouran en l'impost sobre societats; 

aquests beneficis haurem de considerar-los: 

al a curt termini: actius fixos posseïts durant un període inferior a dos anys 

b) a llarg termini: actius fixos posseïts durant un període superior a dos anys.

Els beneficis a curt termini estan gravats al 50 % i el termini llarg es grava al 15 %, però

només si en el balanç estan constituïdes a llarg termini la majoria de reserves (85 % l 

Els beneficis derivats d'un establiment francès, situat a l'exterior, no estan subjectes a l'im-

post sobre societats a França, excepte si la companyia ha de ser gravada per les raons següents: 

a) bases de tot el món (worldwide basis)

b) bases consolidades (consolidated basis)

Els dividends rebuts d'una subsidiària no francesa són gravats per l'impost sobre societats,

sobre l'import net rebut a França després d'haver pagat tots els impostos estrangers. No obstant 

això, quan la subsidiària està localitzada en un país amb tractat fiscal, la quantia gravable per l'im

post francès sobre societats és el dividend brut abans d'arribar a la retenció, la qual és dedufüle 

de l'impost sobre societats. 

Criteris d'amortització: 

- Construccions comercials: 2 al 5 %

- Construccions industrials: 5 %

- Cases per habitatges ordinaris: 1 al 2 %

- Cases per habitatges obrers: 3 al 4 %

- Maquinària: 10 al 20 %

- Utillatge: 10 al 20 %

- Automòbils: 20 al 25 %

- Mobiliari: 10 %

- Maquinària d'oficina: 10 al 20 %

- Instal·lacions: 5 al 10 %

Els béns d'equipament poden ser objecte d'una amortització degressiva.

Tractament de dividends en el cas que els accionistes siguin societats 

Les societats matriu tenen dret a un avoir fiscal equivalent al 50 % dels dividends pagats 

per la subsidiària. 

L'avoir fiscal constitueix un crèdit de l'impost de societats de la societat matriu, però en 

cap cas no dóna lloc a la devolució. 

En el cas d'accionistes que no siguin societat matriu, tenen dret a un avoir fiscal equivalent 

al 50 % del dividend net percebut. Estan gravats pel dividend net incrementat en la quantia de 

l'avoir fiscal. 

En el cas que l'avoir fiscal sigui més gran que l'import que s'ha de pagar corresponent a 

l'impost sobre societats, l'excés no dóna lloc a devolució. 
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En el cas de societats i particulars que siguin accionistes no francesos i que resideixin en 
un país que no tingui tractat fiscal amb França, s'aplica una retenció del 25 % del dividend brut; 
el précompte de les quantitats distribuïdes no es retorna. ) 

En el supòsit de països amb tractats fiscals, el précompte que s'ha pagat per la companyia 
es reemborsa als accionistes. 

2) IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

La renda gravable inclou la totalitat de la renda generada durant l'any pel cap de família, 
la seva dona i els fills que en depenen. 

L'impost a pagar es calcula així: 
- La renda neta gravable es divideix pel nombre de «parts», que depèn de las circumstàn

cies personals del subjecte passiu («quocient familiar») segons que sigui solter, casat,
o bé casat amb fills.

Les parts es divideixen: 
una per solters, dues per casats més mitja part per cada fill dependent, el tercer fill dóna 

dret a una part sencera. 
- L'impost d'una part es determina segons la taula següent: (renda 1987):

Fracció de Ja renda neta gravable 

De Fins Tipus o/o 

16.560 o 

16.560 17.320 5 

17.320 20.530 9,6 

20.530 32.460 14,4 

32.460 41.740 19,2 

41.7
4

0 52.410 24 

52.410 63.420 28,8 

63.420 73.170 33,6 

73.170 121.910 28,4 

121.910 167.670 43,2 

167.670 198.330 49 

198.330 225.610 53,9 
en endavant 56,8 

L'impost d'una part es multiplica pel nombre de parts per determinar el total a pagar; aquesta 
taula no té en compte, no obstant, el límit del quocient familiar ni alguns descomptes a favor d'al
guns contribuents. 

Guanys de capital 
Els guanys de les accions o bons que cotitzen a borsa es graven tal com segueix: 
S'aplica el tipus impositiu del 16 % si l'import anyal de la venda de bons i accions que es 

cotitzen a borsa ultrapassa els 272.000 FF (1986). 
Els guanys d'accions que cotitzen o no a borsa estan gravats al 16 % quan el venedor, el 

seu cònjuge, els seus ascendents o descendents, posseeixen junts més del 25 % de les accions 
de la companyia i els han posseït durant els cinc anys precedents. 

Les mateixes disposicions serveixen per a les persones físiques no domiciliades a França, 
llevat del que determinen els Tractats Internacionals. 

Desgravacions per impostos estrangers 
Les persones físiques estan gravades per la totalitat dels rendiments que obtinguin a l'es

tranger. Els impostos estrangers es tracten com a deducció i no com a degravació. No obstant 
això, hi ha excepcions previstes en els tractats internacionals. 

Període impositiu 
Totes les persones físiques estan gravades en base a l'any natural al final de cada mes de 

febrer. 

Tractament de dividends 
Persones físiques: tenen un crèdit fiscal equivalent al 50 % del dividend rebut (avoir fiscal).

Aquest crèdit es considera de l'impost però forma part de la base imposable. Si l' avoir fiscal ultra
passa l'impost que s'ha de pagar per les vendes, l'excés és retornat per les autoritats fiscals. 
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3) HERÈNCIES l DONACIONS

) Les herències i donacions s'apliquen als béns posserts arreu del món, i als residents i no 
residents localitzats al territori francès. 

Les taules que defineixen els tipus són les següents: 

l TRANSMISSIONS EN LINIA DIRECTA (DESCENDENTS. ASCENDENTS) 

Porció d'adquisició (a tftol d'herència 
o de llegat) compresa entre: 

O i 50.000 F 
50 .000 i 75.000 F 
75.000 i 100.000 F 
100.000 i 3.400.000 F 
3.400.000 i 5.600.000 F 
5.600.000 i 11.200.000 F 
a partir d'l 1.200.000 F 

II TRANSMISSIONS ENTRE CÒNJUGES 

Porció d'adquisició 
compresa entre: 

) O i 50.000 F 
50.000 i 100.000 F 
100.000 i 200.000 F 
200.000 i 3.400.000 F 

3.400.000 i 5.600.000 F 
5.600.000 i 11.200.000 F 
a partir d' 11.200.000 F 

) 

Ill TRANSMISSIONS EN LINIA COL·LATERAL l A FAVOR DE PERSONES SENSE PARENTIU 

Grau de parentiu 

Entre germans i germanes: 
- porció d'adquisició 150.000 
- porció d'adquisició 150.000 

Entre parents fins al quart grau 
Entre parents del quart grau en endavant i 
entre persones sense parentiu 

4) IVA

L'Impost sobre el Valor Afegit és vigent als tipus següents: 
a) tipus reduït: 5,5 al 7 %
b) tipus general: 18,60 %
c) tipus incrementat: 33 1 /3 %

Tarifes 
% 

5 
10 
15 
20 
30 
35 
40 

Tarifes 
% 

5 
10 
15 
20 
30 
35 
40 

Tarifes 
% 

35 
45 
55 

60 

Els tipus reduïts s'apliquen a articles de primera necessitat; el tipus incrementat s'aplica a
productes classificats com de luxe. 

Les activitats següents no estan subjectes a IVA: 
- Assegurances
- Assistència sanitària
- Ensenyament
- Activitats bancàries
- Alguns lloguers

REGNE UNIT 

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

J Les societats estan gravades a un tipus del 35 %, encara que, si el benefici és inferior a 
500.000i, el tipus pot oscil·lar entre un 27 i un 35 %. 
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D'entre les activitats exemptes, hi ha les assegurances, serveis bancaris, transferències de
propietat, exportacions de béns, i alguns serveis. 

Al Regne Unit hi ha un nombre considerable de béns de primera qualitat i culturals subjec- )
tes al tipus zero, que significa que els subjectes passius que els lliuren o presten poden recuperar
l'impost suportat.

LUXEMBURG 

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

Les societats del Gran Ducat estan gravades per la totalitat de Ja seva renda mundial. 
El tipus general de gravamen és del 40 % , encara que hom ha de considerar un escalat

de beneficis que pot significar un tipus menor:
Concretament:

Benefici fins 

Benefici fins 

Benefici per sobre de 

400.000 Fl 

1.000.000 Fl 

1.313.000 Fl 

Dins d'aquests trams hi ha uns tipus marginals. 

Tipus 

20 % 

30 % 

40 % 

La tributgció és veu augmentada amb l'aplicació d'impostos locals que varien en funció de
la ubicació de l'empresa. 

En termes generals, podríem dir que una Societat ubicada a la capital del Gran Ducat, sol
estar gravada a un tipus efectiu al voltant del 45,5 % . El gravamen inclou un 3 % destinat a Ja
constitució d'un fons de desocupació. 

A més, les societats estan subjectes a un Impost sobre el Patrimoni, amb un tipus del 0,5 % .
La base de l'impost la constitueix l'actiu total, i no hi estan subjectes les inversions en filials i el
valor de les propietats situades en països amb els quals Luxemburg tingui subscrits tractats per
tal d'evitar la doble imposició. 

D'altra banda, les societats estan sotmeses a l'Impost sobre el Capital, a un tipus impositiu
general del 0,36 % . Les empreses holding tributen al tipus del 0,20 % i les Societats de Responsa
bilitat Limitada, al O, 18 %. La base imposable la constitueix el capital desemborsat. 

Existeix un impost sobre el valor del sòl, similar a la Contribució Urbana, a uns tipus gene
ralment inferiors al 10 %. 

Pel que fa als Criteris de la Comptabilització, a efectes fiscals, destacarem el següent:
- Els tipus d'amortització aplicables, en mètode lineal, són els següents:

Classe d" Actiu Fix 

Terrenys 

Edificis 

Maquinària 

Instal·lacions 

Utillatge 

Vehicles 

Mobiliari 

Equipaments informàtics 

Fons de comerç 

Patents i marques 

Tipus % d"Amottització 

o 

2 

5 

10 

10 

25 

10 

25 

20 

entre 10/100 % 

- Els clients morosos són deduibles en casos de suspensió de pagaments o fallida.
- Les retribucions al Consell d'Administració no són deduibles. 
- Els criteris de valoració d'existències acceptats són: FIFO, LIFO i Mitjà ponderat. 
La Compensació de Pèrdues cap endavant (carry- forward) actua en un període de cinc anys.
Els Guanys de Capital en societats són gravats segons els criteris següents: 
- El benefici net gravable s'estableix per la diferència entre actius nets a l'inici i al final

de l'any financer. 
- Els guanys de capital obtinguts durant l'any estan, com a conseqüència, inclosos en el

benefici de les societats i, per tant, sotmesos al tipus de gravamen vigent en les societats.
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Hi ha les excepcions següents: 

- Els beneficis obtinguts per la venda d'un actiu que hagi format part d'un establiment

permanent ubicat a Luxemburg durant els cinc anys anteriors, i el producte del qual es destini 

a reposar aquestes propietats en un termini de dos anys, estan exempts d'impostos. 

Les autoritats fiscals poden, en casos excepcionals, ampliar el període de dos anys en el cas anterior. 

- Els guanys obtinguts per destrucció o expropiació de qualsevol actiu (quan la compen

sació superí el valor net comptable), es poden elevar a una reserva i no estar subjectes a gravamen 

si hom reposa l'actiu en un termini de dos anys. 

- Per últim, els dividends i interessos percebuts per societats residents, provinents d'al

tres països, estan subjectes a l'Impost, amb una deducció dels impostos pagats. 

Luxemburg té convenis amb els principals països per tal d'evitar la doble imposició. 

Les societats holding, per a les quals Luxemburg constitueix un paradís fiscal, estan excep

tuades als convenis. 

Deducció per inversions 

La deducció és d'un 12 % sobre l'increment del valor net comptable amb una deducció 

addicional sobre els actius adquirits d'un 6 % fins a 6.000.000 FL i d'un 2 % per més de 6.000.000 

FL, sempre que aquests actius tinguin una vida útil superior a quatre anys. 

2) IMPOST SOBRE LES PERSONES FÍSIQUES

Al Renda 

Els residents a Luxemburg estan sotmesos a un gravamen a Luxemburg per la totalitat de 

les seves rendes mundials. Els no residents estan sotmesos només per les rendes obtingudes a 

Luxemburg. 

Les rendes estan gravades en la seva totalitat segons una escala progressiva. El tipus mà

xim és del 56 %, que s'aplica a la part de la renda que ultrapassa 1.152.000 FL per a una persona 

soltera. La quantia total a pagar està sotmesa a un recàrrec del 5 %. 

Existeixen unes retencions a compte dels salaris, efectuades per les empreses, considerant 

la situació salarial i familiar. 

Són deduïbles de l'impost sobre renda personal: 

- Contribucions a la Seguretat Social

- Primes d'assegurances

- Donacions a entitats de caritat (amb alguns límits)

- Interessos de préstecs.

B) Impost sobre la riquesa (Patrimoni)

Els residents a Luxemburg estan subjectes a un tipus del 0,5 % sobre el seu patrimoni net 

declarat. Hom entén per patrimoni net tot allò que hom posseeix, menys la totalitat dels deutes. 

Hi ha un mínim exempt d'1.400.000 FL per efectiu en bancs, així com per a d'altres inver

sions en accions o d'altres valors mobiliaris que cotitzin a la borsa. 

C) Guanys de capital

Les plus-vàlues es tracten com especulatives i, en conseqüència, s'han d'afegir a l'impost 

personal sobre la renda: 

- Els guanys provinents d'actius immobles posseïts en el decurs dels dos anys últims, són

objectes de reduccions segons l'antiguitat de la compra, i s'ajusten segons el nombre d'anys de 

propietat. La plus-vàlua està exempta d'impostos, si es tracta de la venda de l'habitatge en el qual 

hom ha viscut un període mínim de deu anys. 

- La tributació es redueix a les plus-vàlues en la venda d'accions o participacions en em

preses en les quals hom posseeixi més del 25 % del capital, aplicant-se un 50 % del tipus de gra

vamen aplicable al subjecte passiu sobre la seva renda total. 

Període impositiu 

Les persones físiques estan gravades per la renda obtinguda durant l'any natural (1 de ge

ner a 31 de desembre). 

El període comptable no pot excedir de dotze mesos, i la data de tancament del balanç 

només es pot variar amb el consentiment de les autoritats fiscals. 
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La determinació de la renda imposable per a persones físiques i empresaris individuals, se
gueix els mateixos principis que per a les societats, llevat de la deducció d'impostos locals que
se situen en un màxim de 900.000 FL. )

3) IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Els tipus del valor afegit aplicats a les vendes són els següents:
- Tipus estàndard: 12 % 

- Béns de primera necessitat i serveis (menjar, hotels, honoraris professionals): 6 % .
- Alguns béns de categories especials (carn, medicines, etc.): 3 %
- Exportacions: tipus zero.

4) SUCCESSIONS

No hi ha gravamen pels béns que passen a hereus directes (pares i fills, per exemple). 
Entre germans, el tipus és del 6 % al 19,2 % segons el valor del bé que hom transfereix.
Les successions entre d'altres persones estan subjectes a tipus entre el 15 % i el 48 % amb

un màxim de 70.000.000 FL.

5) TRANSFERÈNCIES DE PROPIETAT

La venda o transferència de la propietat està sotmesa al 7 % del seu valor. La propietat
situada a Luxemburg capital està sotmesa a un recàrrec del 3 %, amb la qual cosa s'eleva al 10 %.

ITÀLIA 

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

Existeixen dos tipus d'impostos que graven les societats: 
a) IRPEG Impost sobre el rendiment de les entitats jurídiques.

El tipus de gravamen és del 36 % .
b) /LOR Impost local sobre rendiments. 

L'ILOR s'aplicarà sobre els rendiments a un tipus del 16,2 %. 
L'I R PEG s'aplicarà sobre la diferència entre la base imposable i la quota de l'JLOR.

Impost sobre els Increments de Patrimoni 

Els increments de patrimoni estan subjectes a J'IRPEG i l'ILOR. 
Els increments de patrimoni (diferència entre el valor net d'adquisició i d'alienació) s'ex

clouran de la base imposable quan s'imputin a una reserva específica que s'haurà de destinar a
reinversió en Actius Amortitzables, en un període no superior a dos anys, comptats des de la data
en què es realitzà l'increment. 

En la data de reinversió, els increments reinvertits es transferiran a un fons d'amortització
i la reserva d'amortització anyal es calcularà en base a la diferència entre el cost dels nous actius
adquirits i la part o totalitat de l'increment reinvertit.

Impost sobre Beneficis de les Sucursals 

Una sucursal o filial d'una societat estrangera tributarà pels seus rendiments com si fos una
societat resident.

Pagaments a compte de l'impost 

Cada any cal fer un pagament a compte de l'exercici actual (a finals del mes onzè).
El pagament a compte és un 92 % de l'ILOR i de l'IRPEG, pagats l'any anterior. 
No obstant això, si hom estima que tindrà uns beneficis inferiors, pot pagar una quantitat

inferior.

Desgravacions per doble imposició internacional 

Quan d'entre els rendiments de la societat n'hi hagi d'obtinguts i gravats a l'estranger, és
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possible deduir de la quantitat que s'hauria de pagar a Itàlia, Ja quantitat pagada a l'estranger, 

) sempre que hi hagi la mateixa bonificació pel que fa als beneficis italians que hom obtingui a d'al
tres països. 

l, en qualsevol cas, es podrà deduir de l'import a pagar a Itàlia, calculat sobre el total dels 
beneficis obtinguts, la part proporcional que correspongui als beneficis obtinguts i ja gravats a 
l'estranger. 

Si el país estranger no concedeix cap bonificació, el crèdit fiscal concedit no pot superar 
el 90 % de l'esmentada proporció del benefici comercial i el 50 % de qualsevol altre. 

Despeses dedu"ibles 
Les despeses són dedu"ibles si estan comptabilitzades als llibres i es documenten, i sempre 

que estiguin d'acord amb els principis de negoci en marxa i de certesa. 
No obstant això, hi ha algunes despeses que estan limitades, com per exemple les d'admi

nistració i !liberalitats, que caldrà examinar en cada cas. 
L'IRPEG i l'ILOR no són despeses dedu"ibles. 

Deducció per morosos 
Els deutes de cobrament dubtós es consideren despeses dedu"ibles quan ja no hi ha possibi

litats de cobrar-los. 
De qualsevol manera, cada any hom permet d'aplicar una deducció del 0,50 % o del 0,20 %

fins arribar a un fons del 5 % del total dels deutes. 
Els honoraris del Consell d'Administració són deduibles quan formen part de les nòmines 

de la societat. 
Els tipus d'amortització són: 

Immobilitzat tangible: 
Terrenys 
Edificis 
Maquinària 
Instal·lacions 
Eines 
Vehicles 
Mobiliari 
Equip. informàtic 

Immobilitzat intangible: 
Fons de comerç 
Marques i patents 
Desp. de constitució 

3% 
del 8 % al 25 %

del 6 % al 15 %

del 12 % af 40 %

20 % 
12 %

18 % 

20 %
20 %

del 20 % al 50 %

Tots els actius fixos llevat els terrenys són amortitzables. 
Els tipus màxims que hom pot aplicar en base al mètode lineal (indicats més amunt) varien 

segons els diferents tipus d'indústries. 
Hom pot aplicar amortitzacions accelerades addicionalment a les normals: 
- quan hi ha dos o tres torns de treball
- opcionalment per la societat, dins dels tres anys posteriors a l'adquisició de l'actiu
En aquest cas, l'amortització màxima que es pot dotar el primer any és un 15 % amb una

xifra agregada en tres anys del 45 % .

Tractament dels dividends 
Els dividends estan subjectes a retencions del 10 % si es paguen a persones físiques o so

cietats residends a Itàlia i al 32,4 % si es paguen a no residends. 
Hom pot aplicar reduccions a aquest tipus de retencions a causa dels nombrosos tractats 

fiscals que hi ha entre Itàlia i d'altres països. 
Els dividends estan subjectes a l'IRPEF (si es distribueixen a persones físiques) i a l'IRPEG 

(societats). 
Els dividents estan exempts de l'ILOR. 
Pel que fa als dividents distribuïts per societats italianes, els contribuents italians (persones 

físiques o societats) obtenen una deducció fiscal igual als 9/16 dels dividends bruts. 
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Pèrdues a compensar en anys futurs 

Les pèrdues es poden compensar en un màxim de cinc períodes fiscals. 

Transaccions entre societats relacionades 

Les autoritats fiscals poden calcular el valor de mercat quan hi ha transaccions entre socie

tats relacionades. 

Incentius i subvencions 

Generalment no hi ha desgravacions fiscals per creació d'ocupació. 

Tampoc no hi ha deduccions específiques per inversió d'immobilitzat material. 

No obstant això, les societats industrials noves que tinguin les instal·lacions en el sud d'Ità

lia, reben una exempció per deu anys de l'ILOR i una reducció, igualment de deu anys, del 50 % 

de l'IRPEG. 

L'exempció de l'ILOR també es pot aplicar a totes aquelles inversions noves que s'instal·lin 

al sud. 

Les societats industrials noves que estiguin situades en algunes àrees del nord o centre d'Ità

lia, també gaudeixen d'una exempció de l'ILOR durant deu anys. 

Hom pot concedir subvencions a les societats que operin al sud d'Itàlia. 

Es poden obtenir, a més, préstecs d'institucions especials a tipus reduïts, i les contribu

cions a la Seguretat Social també seran d'un tipus inferior. 

2) IMPOST SOBRE LES PERSONES FÍSIQUES

A) Impost sobre la Renda

Per a les persones físiques, la base imposable es determinarà sumant els diferents tipus 

d'ingressos: 

1) ingressos per lloguers

2) dividends de capital

3) ingressos generats per

3a) empresaris autònoms-professionals

3b) treballadors per compte d'altri

4) ingressos comercials

5) altres ingressos

Per a cada tipus d'ingrés hi ha una sèrie de deduccions i desgravacions específiques.

Segons la Llei núm. 17 del 2 de febrer del 1985, durant els anys 1985/86 i 1987, els individus

poden determinar el benefici comercial (4) o els ingressos professionals (3a) obtinguts, deduint 

d'aquests ingressos un percentatge contractual com si fos un cost. 

Aquest percentatge varia entre el 16 i el 97 % segons l'activitat. 

Addicionalment a aquest percentatge, hom permet deduir els costos d'ocupació i d'amor

tització. 

No obstant això, aquesta assignació contractual és facultativa, ja que existeix la possibilitat 

alternativa de determinar la base imposable a partir de la comptabilitat normal (ingressos menys 

costos operatius del negoci). 

Un cop s'ha determinat quina és la base imposable, es tributarà per dos tipus d'impostos 

(tal com succeïa a les societats): 

a) IRPEF Impost sobre rendiments de persones físiques

L'IRPEF s'aplica sobre el benefici fiscal agregat (suma dels diferents tipus d'ingressos) i rea

litzat a Itàlia i a l'estranger, després d'haver-lo disminuH: aplicant les deduccions personals existents. 

L'escala que determina els diferents tipus d'IRPEF és: 

Ingressos 

(milions) 

Fins a 6 

De 6a 11 

0'11 a 28 

De28a50 

De 50 a HlO 

De 100 a 150 

De 150 a 300 

De 300 a 600 

Més de 600 
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Tipus aplicable 

12 

22 

27 

34 

41 

48 

53 

58 

62 
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b) /LOR Impost local sobre beneficis 
L'ILOR només grava els rendiments obtinguts a Itàlia per les persones físiques exceptuant 

) els sous i salaris i els dividends. 
El benefici local subjecte a l'ILOR és essencialment el mateix que a l'IRPEF, però cal afegir, 

tot i amb això, les exempcions i deduccions següents: 

Benefici fiscal 

Fins a 6 

De 6a 12 

De 12 a 24 

Més de 24 

Exempcions ; deduccions 

exempt 

6 

50 % de Ja renda gravada 

12 

Quan es realitzi el càlcul del benefici fiscal net subjecte a l'IRPEF, hom haurà deduït prèvia
ment de la base la quota pagada en concepte de l'ILOR. 

Els ingressos de l'esposa es graven separadament tant en el càlcul de l'IRPEF com en l'ILOR. 
Els no residents paguen l'impost només pels beneficis generats a Itàlia. 

Increments de capital 
Els increments de capital es tracten generalment com un benefici ordinari, quan són el re

sultat d'una activitat especulativa. 
En qualsevol cas, les plus-vàlues obtingudes per la venda de propietats tributen quan la 

venda es produeix dins dels cinc anys que han transcorregut des de la data de la compra. 
Això no es pot aplicar a les propietats adquirides per a ús personal del contribuent o de 

la seva família. 
Hom considera a més una activitat especulativa, la venda de participacions o accions en 

qualsevol tipus de societat, si es realitza dins dels cinc anys de la data de la compra, i si es venen 
dins d'un any, els tipus que hom aplicarà seran: 

- fins al 2 % les accions de les societats que cotitzen a borsa
- fins al 10 % de les accions de les S.A.
- fins al 25 % del patrimoni de les societats de responsabilitat limitada.

Desgravació per imposició doble 
Hom l'aplicarà de la mateixa manera que a les societats. 

Període fiscal 
L'any fiscal és l'any natural. Les persones físiques han d'efectuar pagaments a compte de 

la mateixa manera que les societats. 

3) HERÈNCIES l DONACIONS

Hom tributa per tots aquells béns i capitals que passen del difunt als seus hereus. 
El muntant del capital s'incrementa en un 10 %, que representa una addició teòrica d'efec

tiu i joies. 
Els actius que es transfereixen durant els sis mesos anteriors a la mort també estan subjec

tes, amb algunes excepcions. 

Quantitat 

(milions) 

De 5a 60 

De 60 a 120 

De 120 a 200 

De 200 a 400 

De 400 a 800 

De 800 a 1.500 

De 1.500 a 3.000 

Més de 3.000 

Tipus bàsic 

exempt 

exempt 

3 

7 

10 

15 

22 

27 

Impost addicional 

per germans 

exempt 

3 

6 

10 

15 

20 

24 

25 

Quan els hereus són els pares o els fills del difunt, només cal pagar el tipus bàsic. 
Quan el grau consanguini és petit o no existeix cap relació, els tipus són més elevats. 
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També és aplicable en les transferències de terrenys i edificis un impost de registre que s'eleva 

al 2 % (INVIM). 

L'INVIM es dedufüle del total a pagar per l'impost sobre herències i donacions i, a més, 

queda reduït al 50 % quan els hereus són els pares o fills del difunt. 

Impost de registre 

Hom calcula un impost de registre, el tipus del qual varia entre el 6 % i el 17 %, sobre totes 

les transferències d'immobles entre persones físiques i les transferències de terrenys entre les com

panyies. 

Els augments de capital de les societats estan subjectes a un impost de registre de 1'1 %. 

Impost sobre l'increment del valor dels immobles (INVIM) 

Aquest impost grava beneficis obtinguts en la venda de terrenys i edificis. 

En el cas de companyies que tinguin propietats, que no són emprades directament en l'ac

tivitat productiva (i que no es poden utilitzar d'una altra manera si no es reformen) l'impost s'ha 

de pagar cada deu anys i grava la plus-vàlua que es calcula que hom ha pogut obtenir. 

Les despeses de millora i construcció dels edificis són deduibles de la plus-vàlua obtinguda. 

L'impost es calcula tenint en compte els anys transcorreguts entre la data de compra i la 

de venda. 

Valors de referència: valor inicial pel nombre d'anys que han passat: 

Fins al 20 % del valor inicial 

De 20 a 50 % 

De50%a1ll0% 

De 100 % a 150 % 

De 150 % a 200 % 

Més de 200 % 

4) IVA

El tipus bàsic efectiu és del 18 % . 

nombre d'anys 

cada any 

cada any 

cada any 

cada any 

cada any 

% 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Hi ha tipus reduïts, que poden variar entre un 2 % i un 9 % i que s'apliquen sobre alguns 

productes i aliments. 

També s'aplica un tipus incrementat del 38 % sobre les joies, automòbils, pells. 

ALEMANYA 

A Alemanya, qualsevol rendiment obtingut per una societat o per una persona física, està 

subjecte a dos tipus d'impost sobre benefici i a dos tipus sobre capital. 

- Impost sobre benefici

• impost sobre beneficis

• impost sobre benefici municipal

- Impost sobre capital

• impost sobre propietats

• impost sobre capital municipal

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

Tipus 

El tipus normal per a societats de responsabilitat fiscal il·limitada és del 56 % (obligació 

personal). 

Quan hom distribueix beneficis queda reduït al 36 % sobre els beneficis distribuïts. 

Els accionistes residents (responsabilitat fiscal il·limitada) poden reclamar una bonificació 

o crèdit fiscal igual a la quantitat de l'impost o societats que l'empresa ha pagat sobre els beneficis

distribuïts.

Les societats amb obligació fiscal limitada tributen a un tipus del 50 % . 
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Impost sobre Beneficis Locals 

Els municipis imposen una taxa comercial basada en el capital emprat i en el benefici obtingut. 

Cada autoritat municipal determina la seva pròpia taxa impositiva, i pot oscil·lar entre el 

15 % i el 24,5 % del benefici del negoci i entre el 0,6 % i el 0,98 % del capital. 

Aquests impostos locals es poden deduir de l'impost sobre el benefici. 

Impost sobre plus-vàlues de Capital 

Els rendiments obtinguts per la venda de béns i serveis de qualsevol tipus tributen al tipus 

normal. 

No obstant això, en algunes circumstàncies, els beneficis obtinguts per la venda de terrenys, 

edificis i actius fixos amb una llarga vida útil, es poden compensar totalment o parcial amb l'adqui

sició de nous béns. 

Impost sobre beneficis de les sucursals 

Les societats estrangeres amb establiment permanent, estan subjectes a una obligació fis

cal limitada sobre el benefici rebut de la seva seu permanent. 

L'impost sobre societats grava a un tipus del 50 % i, a més, cal tributar per la xarxa comer

cial o impost municipal. 

Pagament dels impostos 

Cal realitzar pagaments anticipats trimestrals que es basen en una estimació del benefici 

obtingut l'últim trimestre. 

Desgravació fiscal per a societats estrangeres 

Els convenis de doble imposició establerts a la República Federal d'Alemanya consideren, 

en molts casos, exempts de tributació els beneficis estrangers. 

En d'altres casos els impostos sobre beneficis pagats a l'estranger es poden compensar amb 

els impostos alemanys. 

També hi ha unes disposicions de compensació en la llei fiscal nacional. Per example, una 

societat pot compensar els impostos pagats en un país estranger (que corresponen a impostos 

sobre beneficis de societats alemanyes) contra els impostos sobre societats alemanyes. Si aques

ta compensació no és possible, els impostos estrangers es poden deduir en obtenir el benefici. 

Si el benefici estranger és un dividend pagat per una societat estrangera (sobre Ja qual la 

societat nacional té, almenys, un 25 % del capital durant els dotze mesos anteriors al balanç de 

situació) els impostos sobre els beneficis pagats per l'estrangera pel que fa al dividend poden ser 

bonificats si els beneficis de la societat es deriven de comerç actiu o de negocis (privilegi d'afiliació 

internacional). 

També hi ha desgravacions fiscals per inversions efectuades a l'estranger. 

Amortització 

L'amortització d'edificis acabats després del 31 de desembre del 1924, és d'un 2 % anyal 

sobre el preu de compra o construcció. 

Si hom pot demostrar que el període d'ús econòmic és inferior a cinquanta anys, l'amortit-

zació es podrà aplicar de la manera següent: 

durant els primers vuit anys 5 % 

durant els sis anys següents 2,5 % 

durant els trenta-sis anys següens 1,25 % 

Els béns mobles i actius de negocis es poden amortitzar: 

- segons el mètode lineal (amortització mitjançant quantitats iguals a travès de la seva

vida útil)

- segons el mètode degressiu (percentatge fix respecte el valor net que figura als llibres)

en aquest procediment, el percentatge aplicat no pot superar tres vegades el mètode

d'amortització lineal i no pot, en cap cas, ultrapassar el 30 %. 

- segons la utilització econòmica del bé.

Els actius immobles i immaterials només es poden amortitzar amb el mètode lineal.

Els elements de vida útil curta (usar i llençar) també es consideren pel que fa a l'amortització. 
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Les autoritats fiscals han publicat taules amb la vida econòmica normal i AfA (amortització 

per usar i llençar permesa per normes fiscals) i els tipus per a una àmplia gamma de productes. 

Les desviacions d'aquests tipus estan permeses quan es poden justificar. 

També es pot fixar una amortització especial como a incentiu d'inversió per algunes indús-

tries. 

Pèrdues a compensar 

Els primers 5.000.000 de marcs de pèrdues s'han de compensar primerament amb els dos 

anys anteriors. 

Qualsevol pèrdua en excès que resti pendent es pot compensar els cinc anys vinents. 

Per tal de poder compensar pèrdues cal que siguin relatives als resultats alemanys i que 

estiguin degudament documentades. 

Transaccions entre companyies associades 

Les transaccions entre companyies associades, en particular les transaccions internacio

nals, s'han de realitzar segons els valors i preus del mercat. 

Existeixen unes normes especials que estableixen desgravacions impositives en cas de: ab

sorcions, fusions, etc. 

Consolidació del benefici 

Si una societat està relacionada amb una altra societat alemanya, en tots els aspectes fi

nancers, econòmics i administratius, però manté una entitat legal separada i si existeix un acord 

de transferència de beneficis o de pèrdues, el benefici de la societat subordinada s'atribueix direc

tament a la dominant. 

Només una societat que tingui la seva seu social a Alemanya pot ser una societat subsidià

ria sobre aquestes normes, i, igualment, només una societat alemanya o una sucursal alemanya 

d'una societat estrangera pot ser una societat matriu. 

Períodes impositius 

El període per a l'estimació de l'impost sobre beneficis és sempre l'any natural. No obstant 

això, quan la responsabilitat fiscal comença o finalitza a mitjans d'any, l'estimació es farà segons 

la part proporcional del període transcorregut. 

També és possible de tenir un període fiscal diferent de l'any natural, però en cap cas no 

pot ser superior a dotze mesos. 

Incentius i subvencions 

Tant el Govern Federal com el Govern dels onze estats ofereixen una sèrie d'incentius fi

nancers per tal de motivar la inversió privada. 

Els incentius poden ser subvencions directes (préstecs o subvencions) o determinades des

gravacions fiscals com, per exemple, provisions d'amortització. 

Tots dos tipus d'ajut estan restringits a determinades regions segons el tipus de productes 

adquirits o segons el tipus d'indústria. 

Les mesures més importants són: 

- subvencions d'inversió restringides regionalment fins al 10 % del seu cost d'inversió (a

Berlín fins al 40 %) 

- subvencions, crèdits i garanties d'inversió en indústries específiques (naviliera, minera,

acer, pesca i indústries immobiliàries) 

- amortitzacions especials restringides regionalment

- amortitzacions especials restringides a alguns elements, per exemple: vaixells, avions,

inversions mineres, plantes d'investigació, sistema per reduir el soroll, pol·lució de l'aire i de l'aigua, 

etc. 

- les inversions a Berlín oriental s'incentiven mitjançant subvencions financeres, amortit

zacions especials, desgravacions fiscals sobre vendes i altres incentius. 

Les fundacions i entitats de caritat estan exemptes d'impostos (pel fet de no estar relacio

nades amb una activitat econòmica). 
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2) IMPOST SOBRE LES PERSONES FISJOUES

) Impost sobre la Renda

Tipus
Els ingressos estan gravats quan ultrapassen 4.643 marcs alemanys. 

Base 

El tipus impositiu augmenta progressivament fins a un màxim del 56 %.
Quadre abreujat dels tipus impositius:

% sobre 

imposable 
Impost 

ingressos 

10.000 1.199 12.0 

20.000 3.420 17.1 

30.000 6.363 21.2 

40.000 10.142 25.4 

50.000 14.507 29.0 

60.000 19.286 32.1 

70.000 24.276 34.7 

80.000 29.404 36.8 

90.000 34.620 38.5 

100.000 39.920 39.9 

130.034 56.354 43.3 

Tipus marginal 

sobre els segOents 

1.000 M 

22.0 

24.3 

34.1 

41.2 

45.9 

49.0 

50.8 

51.8 

52.6 

53.5 

55.5 

Les persones casades poden escollir pagar l'impost sobre els seus ingressos conjunts. L'im
post es calcula, d'aquesta manera, sobre la meitat de la xifra acumulada i es dobla la quota que
resulta per pagar. 

Els sous i salaris i la majoria dels ingressos sobre capital (ingressos d'accions, obligacions)
estan subjectes a l'impost i l'entitat que els merita efectua una retenció. 

El tipus d'impost aplicable a sous i salaris està establert en una taula. 
El tipus de gravamen sobre els beneficis de capital oscil·la entre el 25 i el 30 %. 
Els beneficis obtinguts per persones físiques a través de la venda d'un negoci, o d'interes

sos en una societat de responsabilitat col·lectiva, o bé sobre accionistes de més del 25 %, resten
gravats amb un percentatge a la meitat.

Impostos sobre beneficis locals. 
El benefici d'un negoci establert a la República Federal d'Alemanya està subjecte a l'impost

sobre benefici comercial (de la mateixa manera que als beneficis de les societats).

Imposts sobre plus-vàlues de capital 
Els beneficis obtinguts per la venda d'actius de capital que formen part del patrimoni de

l'empresa estan subjectes a l'impost (igual que a les societats). 
Els beneficis obtinguts per la venda d'actius de capital privats estan, en canvi, i en principi,

exempts de l'impost. 
Una excepció a aquestes normes és l'anomenat benefici especulatiu. Si el període entre

la compra i la venda d'un terreny no és superior a dos anys (o sis mesos en el cas d'altres actius
i, en particular, accions) l'increment obtingut s'afegeix al benefici fiscal. 

Una altra excepció seria la venda de holdings importants (en excés del 25 %).

Desgravacions fiscals estrangeres 
Hom aplica les mateixes normes que a l'impost de societats, exceptuant el privilegi d'afilia

ció internacional. 
Quan el benefici està exempt d'un impost alemany com a resultat d'un conveni de doble

imposició, el benefici fiscal que resta a Alemanya serà gravat al percentatge que correspondria
aplicar sobre la suma dels beneficis obtinguts a Alemanya i a l'estranger (clàusula progressiva).

Període impositiu 
El període per a l'impost sobre el benefici és l'any natural (no obstant això també hi pot

haver períodes que no hi coincideixin, igual que passa amb les societats).
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3) IMPOST SOBRE HERÈNCIES l DONACIONS

Existeix un impost federal sobre herències i donacions i, com a norma, ambdós tipus de ) 
transaccions es tracten igual. 

Els tipus de gravamen oscil·len entre un 3 i un 70 % 
El tipus aplicable va augmentant segons el valor de l'herència o donació i d'acord amb el 

grau de relació familiar entre el beneficiari i el donant. 

4) ALTRES IMPOSTOS

Impost sobre la nòmina (Seguretat Social) 

La Seguretat Social no es finança mitjançant impostos. 
La Seguretat Social és una mena d'assegurança completa que inclou tres tipus: vellesa o 

invalidesa permanent, assegurança de desocupació i assegurança sobre la salut. 
Vellesa o invalidesa permanent i l'assegurança de desocupació són institucions sota la llei 
pública i tots els empleats tenen l'obligació de ser-ne membres. 
L'assegurança sobre la salut està organitzada parcialment per la Llei pública i parcialment 
per la Llei privada. 
Els membres estan obligats únicament fins a un cert nivell de sou o salari (4.275 marcs al 
mes, el 1987). 
La base per assignar les contribucions de l'assegurança és el benefici brut dels assegurats 

fins a 5.700 marcs el 1987. 
Qualsevol ingrés en excés d'aquest límit és irrellevant per al propòsit d'assignar contribu

cions per a vellesa i invalidesa permanent i per a l'assegurança de desocupació. 
Pel que fa a les contribucions per a l'assegurança de salut, qualsevol renda superior a 4.275 

marcs per mes (límit igual que per a l'assegurança obligatòria) no es tindrà en compte. 
Aquests límits de contribució varien cada any. 
Tant l'empleat com el patró paguen contribucions iguals. El patró ha de retenir, per llei, 

la part dels seus sous de l'empleat i pagar aquesta quantitat i la seva pròpia. 
Els tipus actuals de contribució són: 

Part del patró 
{en o/o sobre sous bruts i el limit d'assignació sobre contríbucióJ 

Part de !"empleat 
Assegurança 

% (DM màx) % [DM rnàx) 

1. Sanitat 5,5-7 235-299 5,5-7 125-299 

2. Vellesa o incapacitat 

permanent 9,35 533 9,35 533 

3. Assegurança de 

desocupació 2,15 122 2,15 122 

Tots els patrons estan, addicionalment, obligats a assegurar els seus empleats contra les 
conseqüències d'accident industrial o malaltia. Aquestes contribucions es demanen, exclusiva
ment, als patrons. 

Impost sobre propietat 

Aquest impost grava els propietaris, ja sigui persones físiques o societats de béns mobles 
i immobles. 

El tipus impositiu és del 0,5 % per a persones físiques i del 0,7 % per a societats, aplicable 
sobre el valor de la propietat. 

En el cas de terrenys, el tipus no s'aplica sobre el valor de mercat sinó sobre l'anomenat 
valor unitari, calculat a efectes fiscals per un mètode especial (aquest valor normalment és inferior 
a la meitat del valor de mercat). Actualment, el tipus està basat en una suma equivalent al 140 % 
del seu valor unitari. 

Les autoritats municipals assignen un impost sobre el terreny que s'aplica sobre el valor 
unitari. Els tipus impositius varien segons la localització del terreny. 
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Impost sobre transmissions de capital 

Hom aplica un impost federal sobre les transmissions de capital següents: 

- Contribucions de capital a una societat, com augments de capital. El tipus establert és 

de 1'1 %. 

- Adquisició d'accions. El tipus impositiu és, com a norma, el 0,25 % del preu de compra.

Si una transacció està subjecta als dos tipus d'impostos sobre transmissions de capital, cada

tipus es calcula independentment de l'altre. 

5) IVA

El tipus impositiu alemany és del 14 %. En alguns casos es redueix al 7 %. 

Les exempcions de l'IVA són, entre d'altres, la majoria de transaccions bancàries i de com

panyies d'assegurances, vendes de terrenys i edificis, /easíngs i lloguers rebuts pels arrendaments 

de terrenys, edificis i despeses. 

DINAMARCA 

1) IMPOST SOBRE SOCIETATS

Tipus: el tipus impositiu és del 50 % .

Impostos locals: no n'hi ha. 

Impostos sobre increments de capital 

Els increments de capital s'afegeixen als altres beneficis i es graven al tipus impositiu nor

mal de Ja companyia. 

Hi ha algunes plus-vàlues que es graven segons la Llei d'Impostos Especials. 

Normalment, la quantia gravable és la diferència entre el preu de venda i el preu d'adquisi

ció (net de depreciació). 

Els beneficis obtinguts per les societats en la venda d'accions, posseïdes durant menys de 

tres anys, es graven com a renda ordinària (encara que no sigui una activitat típica de l'empresa) 

i com a renda de capital quan són rendiments obtinguts per persones físiques. 

Les pèrdues es poden compensar només amb els guanys obtinguts per les vendes d'altres 

accions el mateix any o bé durant els cinc anys següents. 

Les plus-vàlues aconseguides en la venda d'accions (quan no és una activitat típica de l'em

presa) que s'han posseït durant almenys tres anys, estan exemptes de gravamen i, en contraparti

da, les pèrdues tampoc no són deduibles. Aquestes regles s'apliquen a carteres de valors indivi

duals i des del gener del 1984 també a societats per accions i companyies associades. 

Els beneficis obtinguts per Ja venda de propietats immobiliàries es graven al 50 % quan no

més han transcorregut tres anys des de l'adquisició. 

L'increment es calcula per la diferència entre el valor actual i el d'adquisició degudament 

capitalitzat. 

En les vendes realitzades després de tres anys, el benefici gravable es redueix en un 20 % 

per a cada any addicional de possessió; per tant, el benefici serà zero si es ven al cap de vuit anys. 

Impost sobre beneficis de les sucursals 

Els beneficis obtinguts per empreses estrangeres estan sotmesos a un gravamen del 50 % 

per determinar la base imposable de les empreses estrangeres. 

Les autoritats fiscals daneses es reserven el dret d'avaluar si s'han transferit beneficis a la 

societat mare, situada a l'exterior. 

Desgravacions per imposició doble 

Si una companyia domiciliada a Dinamarca demostra que una part de la seva renda prové 

de l'exterior, aquesta part tindrà una deducció del 50 %. 

Aquesta norma és vàlida per a les empreses daneses que operen a l'exterior, però no ho 

és per a una subsidiària a l'exterior. 

P11-25 



Període impositiu 

El càlcul de la renda gravable es basa en l'any comptable de la companyia. 

L'impost es merita l'any fiscal (1 d'abril o 31 de març) següent a l'any comptable de la com
panyia i el pagament s'efectua el novembre. 

Amortitzacions 

ment. 

A Dinamarca s'utilitza el valor net en balanç com a base per calcular les amortitzacions. 

- Maquinària, instal·lacions i equipaments de producció:

Tots els equips de producció han de ser depreciats en el balanç.

Les bases de depreciació estan tabulades, llevat de l'any d'adquisició i posada en funciona-

L'any d'adquisició, la depreciació es calcula sobre les 5/6 parts del valor. Cada any, el sub

jecte passiu pot cancel·lar el 30 % del valor net en el balanç, però també pot no practicar cap 

amortització o fer una amortització menor i, fins i tot, anar variant els tipus aplicats cada any. 

- Edificis:

Només s'aplica sobre els edificis amb activitats industrtials, cinemes, restaurants, garat

ges, magatzems, etc. 

Els terrenys no es poden amortitzar. 

El subjecte passiu escull el tipus d'amortització anyal, amb un màxim del 4 %, 6 % o 8 %, 

en funció de la categoria de l'edifici. 

Hom pot anar realitzant amortitzacions fins assolir una depreciació acumulada del 40, 60 

o 80 %, respectivament.

Els anys posteriors, només es podrà aplicar un 1 %, 2 % o 4 % del tipus màxim d'amortit-

zació. 

Deducció per morosos 

Hom la considera una despesa deduïble quan ja és segur que hi ha una pèrdua a causa, 

per exemple, d'un incompliment del deutor. 

Valoració d'existència 

Les companyies (individuals o societats) poden escollir d'especificar els seus estocs en els 

termes següents: 

1. preu normal al final de l'any comptable

2. preu de compra, més nolis, duanes, etc. (preu factura)

3. o pel preu de producció (quan les mercaderies són produïdes pel mateix contribuent)

Els contribuents poden seleccionar lliurement qualsevol dels tres mètodes per a cada grup

de productes. Com a màxim, està permès d'amortitzar el 30 % dels estocs especificats d'aquesta 

manera. La depreciació s'ha de mostrar als comptes i el mètode de comptabilització usat al final 

d'un any comptable ha de ser reaplicat als mateixos estocs al començament de l'any següent. 

Tots els tipus de /easing són considerats, normalment, com a despesa dedufüle. 

Pèrdues a compensar en anys futurs 

Les pèrdues es poden compensar en un màxim de cinc períodes fiscals. 

2) IMPOST SOBRE LES PERSONES FISJQUES

L'impost que grava la renda ordinària està format per: 

- un tipus proporcional estatal del 22 %

- un impost addicional estatal del 6 % per a les rendes del capital i del 12 % per a les

rendes del personal

- un impost addicional municipal

La mitjana resultant de l'aplicació d'aquests tipus durant 1987, és del 29 %.

La renda ordinària sobre la qual s'aplica el tipus del 22 %, està formada per tots aquells

elements gravables que constitueixen renda, menys les despeses dedu"1bles i les bonificacions fiscals. 

La renda personal (totes les rendes obtingudes menys les rendes de capital) es grava a un 

12 % amb la deducció de 200.000 corones daneses que estan exemptes. 
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La totalitat de les rendes obtingudes per guanys de capital, menys un mínim exempt de 

130.000 corones daneses, es graven al 6 %. 

En resum, el tipus de gravamen que hom aplica és: 

22 % del total de les rendes obtingudes 

12 % del total de les rendes menys les rendes de capital menys 200.000 corones exemptes 

6 % de les rendes de capital menys 130.000 corones exemptes. 

En un principi, els cònjuges estan gravats de separadament, i declaren individualment els 

seus ingressos -i despeses deduibles. 

No obstant això, les pèrdues o deduccions es poden traspassar de l'un a l'altre. 

Els fills són considerats persones independents, però hi ha disposicions especials per quan 

els pares transfereixen beneficis o actius als fills. 

Plus-vàlues de capital 

Els increments de capital estan gravats en un 50 %, després de deduir un màxim exempt 

de 6.000 corones daneses. 

Els beneficis obtinguts per venda d'aixovar domèstic, mobles privats incloent obres d'art, 

catifes, antiguitats i també, en determinades circumstàncies, els habitatges ocupats pel propieta

ri, no són gravables. 

Hom aplica igualment tot allò relacionat amb les societats. 

Període impositiu 

Els impostos sobre la renda i el capital es paguen segons la base estimada per a cada sub

jecte passiu. 

Les rendes de treball tenen una retenció a compte que es compensarà amb la quantitat 

total a pagar en acabar l'any. 

3) SUCCESSIONS

La manera d'establir els tipus de gravamen aplicables en les successions és a través del 

parentiu existent entre el difunt i els beneficiaris. 

Tipus 

Categoria A 

Sobrevivent esposa 

i fills 

Categoria B 

pare, germans 

Categoria C 

persones distants 

i no relacionades 

4) ALTRES IMPOSTOS

IVA 

les 1.000.000 corones 

resta 

1 es 1.000.000 corones 

resta 

les 1.000.000 corones 

resta 

El tipus aplicable és del 22 % i grava qualsevol venda de béns o serveis. 

Es liquida trimestralment. 

Impost sobre el patrimoni 

Impost 

192.990 

32 % 

574.310 

80 % 

697.940 

90 % 

El capital posseït per persones individuals està subjecte a un gravamen del 2,2 %, amb una 

exempció d'1.278.000 corones daneses. 

En la determinació del capital subjecte a gravamen, els actius de l'activitat es valoren al 

valor net després d'una reducció del 40 %. 

Les propietats es computen a través de criteris oficials de valoració, amb una reducció del 

40 %. 

Els valors mobiliaris es valoren al tipus oficial de cotització i, quan no cotitzen a borsa, se

gons el valor de mercat. 

El mobiliari i d'altres béns mobles, incloent obres d'art, no s'han d'incloure en el capital 

gravable. 

Els deutes són dedu"ibles però només pel seu valor comercial. 
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IV. L'IMPOST SOBRE SOCIETATS CALCUL DE L'IMPOST EN UN CAS PRÀCTIC

UNIFICAT 

Amb la finalitat de presentar comparativament la situació fiscal als diferents països, hem 

escollit un impost directe d'indudabtable transcendència, com és l'Impost de Societats, i l'IV A. 

Pel que fa a l'Impost de Societats, hem sotmès als experts fiscals dels països que s'indi

quen un exemple idèntic per a tots i que ha donat lloc a les liquidacions d'impostos que es presen

ten a continuació. 

Un resultat curiós de la investigació és que, en molts casos, hem rebut preguntes sobre 

algunes qüestions relacionades amb l'enunciat ja que, en alguns països, no tenen sentit determi

nats elements de caràcter fiscal i no fiscal relacionats amb l'Impost i que, en d'altres, tenen una 

importància transcendental. 

Presentem a continuació un quadre comparatiu d'alguns aspectes relacionats amb aquest 

Impost, als països que s'analitzen. 

TRIBUTACIÓ ESPANYA FRANÇA ITALIA LUXEMBURG 

Impost l mp. Societats Impost sur societés Imposta Sulle societa Imp. stats. municipal 
business 1ax on profits 
(imp. industrial) 

Com es determinen les Resultat net en el Resultat net de Iotes les Resultat de pèrdues Benefici net 
rases imposables? període d"imposició operacions positives i i guanys 

operacions positives negatives 
menys negatives 

Quins sistemes dels Resulta t comptable Resultat comptable regit Resultat comptable Basar el balanç fiscal en 
utilitzats generalment ajustat a normes fiscals per normes fiscals ajustat a normes fiscals el balanç cial. El balanç 
s'empren fer a la cial s'ajustarà si la llei 
determinació de les bases fiscal requereix mètodes 
imposables, p.e.: balanços específics d'avaluació 
cials, o fiscals compte de 
pèrdues i guanys, etc? 

Quines limitacions Són deduíbles els Si són deduibles els No són deduibles els No són deduibles els 
existeixen per a la impostos no relatius al impostos no relatius al impostos sobre el impostos relatius al 
deductibilitat de despeses benefici benefici. No deduibles benefici. Algunes benefici i al capital, no 

i d'impostos? despeses per multes, restriccions per deduïr obstant, municipal 
etc. l alguns pagaments interessos i despeses. business tax, sí és 
a «paradisos fiscals,, dedu'ible. 

Enumerar els principis i Amort. lineal (taules) am. Amort. lineal Amort. lineal Amort. lineal 
modalitats d'amortització degressiva plans d'amor!. Am. degressiva Amort. excepcional. Am. degressiva 

(amort. ordinàries i Amort. efectiva Amort. excepcional Amort. accelerada Amort. excepcional 
extraordinàries) Amorts. especials. Am. diferida 

Quines dades fiscals Regla gral: efectivitat de Estocs: cost o valor Estocs: cost o valor Inventari: cost o valor 
importants cal considerar la despesa. N o efectiu si és inferior efectiu si és inferíor. Les efectiu si és inferior. 
per a la determinació del s'admeten provisions regles especials d'amor!. pèrdues de canvi només Beneficis de capital: 
benefici imposable, per llevat excepcions en Per alguns actius poden ser deduibles poden ser fiscalment 
ex: reserva per a reposició insolvències i valors quan es materialitzen diferits 

d'existències ... nom. Amb regles molt 
restringides legalment 

Quines normes regulen el Valoració a preus de Valor normal {entre Valor normal (entre Valor normal (en Lre 
fixament de preus entre transferència entre empreses independents) empreses independents) empreses independents) 
societats vinculades en empreses independenls 
lliurar primeres matèries, 
refets i productes 
acabats? 

Tipus aplicables 35 % 45 % 36 % (+local, 16,2 %} 41,2 % (el 1988: 

d'impostos sobre beneficis (efectiu: 46,37 % ) 36,72 %} més un 
impost local que varia 
del 9 al 9,5 % tipus 
mitjà 45,5 % 

Incentius existents, Per la creació Per inversions i Inversions i investigació Inversions i investigació 

particularment incentius d'ocupació, per investigació 
fiscals, incentius a la inversions i per 

inversió, per la creació de investigació 
llocs de treball, etc. 

Possibles diferències dels Zones d'urgent Zones franques Zones especials (SUD) Zones especials 
esmentats incentius en les reindustrialit. especials en 

diferents regions diverses CC.AA. 
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DINAMARCA ALEMANYA GRAN BRETANYA IRLANDA HOLANDA 

Imp. societats Imp. societats Imp. societats Imp. societats Imp. societats 

Benefici net Benefici net (impostos Períodes comptables de Períodes comptables de 
sobre benefici i capital) 12 mesos 12 mesos 
vegeu documentació del 
país 

Resultat comptable ajustat Comptes de pèrdues i Benefici net que figuri Benefici net Resultat comptable 
a normes fiscals guanys en els comptes de ajustat a normes fiscals 

pèrdues i guanys, 

subjecte a determinats 
ajustos incloent les plus-
vàlues 

Limitacions; amortització No són deduibles els Són deduobles les No hi ha deducció en Hi ha limitacions (per 
l.S., etc. impostos sobre beneficis, rendes, però no les imposició directa ex. no són deduïbles els 

IVA en consumicions despeses de capital. dividends pagats a 
personals, ni les l'accionista). 
lliberalitats. 

Amort. lineal (immobles) Amort. lineal L'amortització no és 100 % desp. capital per Amort. lineal 
Am. degressiva per a la Amort. en funció de l'ús dedu'oble. Els prals. edificis, maquinària Am. degressiva 
maquinària i equipament Amort. extraordinària: percentatges de equipaments í noves no s'admet l'amort. 

- per desgastament deducció grafs són: plantes. Els actius de 2! accelerada 
inusual- especial per a edificis industrials, mà i vehicles tenen una 
determinats propòsits agrícoles i hotels (4 %) exempció repartida 

maquinària, patents, entre el 10 % i el 20 % 

tecnologia (25 % valor 
net comp) 

Inventari: 0-30 % cost o Reserves per a Desgravacions per L'amortitz. deducció de Valor net: deducció 1 % 

valor de mercat (el que increments de preus. existències. Exempcions l'impost al tipus bàsic estoc: deducció 4 % 

sigui més baix) Fons Descomptes en especifiques les cies. del 35 % en els 
d'inversió: 0-25 % dels importacions de béns. estan obligades a deduir pagaments anyals 
ingressos imponibles Reserves per impostos. l' l s/ rendes al tipus (atenuat per tractats de 
menys interessos bàsic en els pagaments doble imposició) 

anyals 

Preus normals de mercat Preus normals de mercat El valor de mercat pot Preus de mercat Valor normal {entre 
ser substitu

.
,'t pel preu empreses independents) 

contractual almenys que 
ambdues parts siguin 

residents en U.K. 

50 % 56 % sobre beneficis no 35 % Imp. societats: 50 % 42 % {1986) 
distribuïts 36 % sobre en determinades 
beneficis distribui'ts circumstàncies hom 

impost local del 15 al aplica un percentatge 
24,5 % del 27·35 % pels 

beneficis per sota de les 

500.000 exem marginal 
per a benefici superior 

Inversions Inversions; Incentius per inversions. Inversions Inversions 
amortitzacions especials; Determinades zones 
crèdits amb tipus industrials amb 
d'interès baix avantatges fiscals. 

Zones especials amb un Zones especials SI, són selectius Sí No 
nivell de desocupació alt 

Font: Confederació Fiscal Europea 
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l, tot seguit, l'enunciat i les resolucions de l'exemple que hom proposa. 

Balanç de situació 

Actiu 

Terrenys 

Edificis 

Maquinària i instal·lacions 

Vehicles 

Amortització Acum. lmmob. 

Existències 

Clients i deutes 

Disponible 

Passiu 

Capital 

Reserves 

Deutes a llarg termini 

Deutes a curt termini 

Beneficis 

Compte de resultats 

Vendes 

Consums 

Marge brut 

Despeses personal 

Despeses financeres 

Tributs 

Treballs, subministraments 

i serveis exteriors 

Transports 

Despeses diverses 

Amortització 

Total despeses 

Beneficis 

Informació complementària: 

10.000.000 

30.000.000 

80.000.000 

3.000.000 

( 18.000.000) 

45.000.000 

35.000.000 

4.000.000 

189.000.000 

60.000.000 

10.000.000 

55.000.000 

50.000.000 

14.000.000 

189.000.000 

400.000.000 

250.000.000 

150.000.000 

60.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

37.500.000 

2.000.000 

13.000.000 

9.500.000 

139.000.000 

14.000.000 

Durant l'exercici hom ha efectuat inversions d'actius fixos nous per import de 5.000.000, 

i inversions d'actius fixos usats per 3.000.000. 

L'evolució de la plantilla mitjana ha estat: 

Any 

1983 

1984 

1985 

1986 

P11·30 

Nombre de persones 

25 

26 

28 

30 
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l R LANDA 

Per tal de resoldre el supòsit, hom ha ajustat el compte d'explotació segons les depresions 

d'actius fixos fiscalment permesos al país. 

Vendes 
Cost vendes 
Despeses personal 
Despeses financeres 
Tributs 
Treballs, subministraments i 

serveis exteriors 

Transports 
Despeses diverses 

Amortitzacions 

Base imposable 
Tipus 40 % 

Quota a pagar 

Valors comptables a l'inici de ,�exercici 

Concepte 

Terreny 

Edificis 

Inversió 

10.000.000 
30.000.000 
72.000.000 
3.000.000 ) 

Maquinària i instal·lac. 
Elements de transport 
Totals 115.000.000 

{1J Dotacions a l'amonització de l'exe,cici; 

Concepte 

Terrenys 
Edificis 
Maq i instal 
El. Transp. 

Inv. Ant. 
[Valor Net) 

10.000.000 
25.500.000 
68.840.000 
2.160.000 

106.500.000 

11) 68.840.000x 10 % = 6.884.000 
5.000.000 x 100 % � 5.000.000 
3.000.000 x 12.5 % = 375.000 

12.259.000 

FRANÇA 

Inv. Nova Inv. Usada 

5.000.000 3.000.000 
----

5.000.000 3.000.000 

Amort. acum. 

Amortit. 

1.020.000 
12.259.000 

432.000 
----

13.711.000 

4.500.000 
3.160.000 

840.000 
8.500.000 

(1) 

250.000.000 
60.000.000 
12.000.000 

2.000.000 

37.500.000 
2.000.000 

13.000.000 
13.711.000 {11 

400.000.000 

390.211.000 400.000.000 
9.789.000 

3.915.000 

Am. Acum. 

5.520.000 
16.439.000 
1.272.000 

23.231.000 

Valor compt. 

10.000.000 
25.500.000 
68.840.000 
2.160.000 

106.500.000 

Valor Compt. 

10.000.000 
24.480.000 
52.401.000 

888.000 
87.769.000 

Per tal de resoldre el supòsit hom ha ajustat el compte d'explotació segons les amortitza

cions fiscalment dedufüles al país. 

Vendes 

Cost vendes 
Despeses personal 
Despeses financeres 
íríbuts 
Treballs, subministraments 

i serveis exteriors 
Transports 
Despeses diverses 
Amortització 

Base imposable 
Tipus 45 % 

Quota a pagar 

(l) Dotació a l'amortització de l'exercíci: 

Concepte 

Edificis 
Maquinària i instal·lac. 
Elements de transpart 

Totals 

250.000.000 
60.000.000 
12.000.000 
2.000.000 

37.500.000 
2.000.000 

13.000.000 
14.250.000 111 

390. 750.000 
9.250.000 

4.162.500 

Inversió 

30.000.000 
80.000.000 

3.000.000 

113.000.000 
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Tipus 

5% 
15 % 
25 % 

400.000.000 

400.000.000 

Amortització 

1.500.000 
12.000.000 

750.000 

14.250.000 



REPÚBLICA FEDERAL D'ALEMANYA 

A partir de les dades facilitades, hom aplica els quatre tipus de gravamen: 

1. Impost sobre el capital

Recursos propis 

Capital 

Reserves 

Beneficis 

Tipus 0,6 % 

60.000.000 

10.000.000 

14.000.000 

2. Impostos locals sobre capital

Recursos propis 

Terrenys i edit. 

2 % s/44.000.000=88.000x400 % (a)= 

(a) multiplicador de la comunitat

3. Impostos locals sobre beneficis

Benefici abans impostos 

Imp. local s/capital 

5 % s/13.648.000 = 682.400 x 400 % = 

=2.729.600 

2.729.600= 120 % 

x =100 % 

IMPOSTOS LOCALS 

IMPOST S/CAPITAL 

Benefici després de 

l'imp. local s/benef. 

13.648.000 - 2.274.666= 

= 11.373.334 

84.000.000 

84.000.000 

40.000.000 

44.000.000 

14.000.000 

352.000 

13.648.000 

4. Impost s/stats després d'impostos locals

Tipus 56 % 

l) Benefici després d'impostos

Benefici abans d'impostos 

Imp. s/capital 

Imp. local s/capital 

Imp. local s/benefici 

Imp. s/societats 

Quota a pagar sense distribuir dividents: 

14.000.000 

(504.000) 

(352.000) 

(2.274.666) 

(5.004.267) 

5.865.067 

8.134.933 

352.000 

2.274.666 

2.626.666 

504.000 

504.000 

11.373.334 

6.369.067 

5.004.267 

En el cas de distribució de resultats el tipus de gravament en l'impost sobre societats queda 

reduït al 36 % sobre els dividends que s'han distribuït. Vegem un exemple en el supòsit de distri

bució de 5.000.000 
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Reducció de l'impost s/societats 
en cas de distribució de beneficis 
per 5.000.000 
(5.000.000 x 5*) 

16 
*Tipus normal 56 % 
Tipus per distribució de beneficis - 36 % 

20 % 

5.000.000 x 20
100 - 36 

= 5.000.000 x � 
16 

11) Benefici després d'impostos en cas de distribució
Benefici abans d'impostos
Imp. s/capital
Imp. local s/capital
Imp. local s/beneficis
Imp. s/societats
Reducció per distrib. dividents
en imp. societats

Quota a pagar quan s'han distribuït 5.000.000 de dividends: 6.572.433 

DINAMARCA 

1.562.500 

14.000.000 
(504.000) 
(352.000) 

(2.274.666) 
(5.004.267) 

1.562.500 
7.427.567 

Per tal de resoldre el supòsit, hom manté les amortitzacions establertes; no obstant 
això, cal tenir en compte les consideracions efectuades al marge. 

Vendes 

Cost vendes 

Oespeses personal 

Despeses financeres 

Tributs 

Treballs, subministraments i 

serveis exteriors 

Transports 

Despeses diverses 

Amortització 

Resultat benefici 

-30 % valor estocs 

Base imposable 

Tipus 50 % 

Quota 

250.000.000 

60.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

37.500.000 

2.000.000 

13.000.000 

9.500.000 11 l 

386.000.000 

14.000.000 

3.000.000 121 

11.000.000 

5.500.000 

(Encara que en función de tot l'indicat a les notes podria arribar fins i tot, a ser «zero». 

400 .000.000 

400.000 .000 

(1} La legislació fiscal danesa estableix que, l'any d'adquisició, l'amortització es calcularà sobre les 5/6 parts del valor inicial i en els següents 

es permet menysprear fins a un 30 % del valor ne t comptable. Per tant, calculant les amortitzacions corresponents a aquest exercici amb 

el criteri danès, hom tindria: 

Inversió de l'any 8.000.000 

amortització s/les 5/6 parts 

30 % s/6.666.666 

Amortització edificis 

30.000.000 x 6 % 

Maquinària i instal·lacions 

68.840.000 x 30 % 

Elements transport 

2.160.000 x 30 % 

Total 

2.000.000 

800.000 

20.652.000 

648.000 

25.100.000 

Com hom pot veure, la base imposable de l'impost seria negativa, ja que el valor comptable del nostre supòsit és molt elevat perquè s'hi han 

aplicat els coe
0

ficients espanyols en el compte de l'amortització acumulada de l'immobilitat material. 

121 Hom suposa un increment d'estocs de l'ordre dels 10.000.000 de ptes. La deducció sobre estocs de fins a un 30 % representaria 3.000.000 

de ptes. 
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ESPANYA 

Per tal de solucionar el supòsit no s'ha hagut d'efectuar cap ajust extracomptable, perquè ) 
ja fou plantejat segons fa normativa fiscal vigent. 
Base imposable 14.000.000 
Tipus 35 % 
Quota líquida 
Deduccions per inversió 
Actius fixos nous 
5.000.000 x O, 15 = 750.000 
(no supera el límit del 25 % 
de la quota líquida) 
Deducció per creació de 
plantilla 
Increment plantilla 30-28 = 2 
500.000 x 2= 1.000.000 
(sense límit) 

V. L'IVA A LA COMUNITAT. SITUACIÓ ACTUAL

L'IVA EUROPEU 

4.900.000 

750.000 

1.000.000 
3.150.000 

Per comprendre les motivacions de l'existència d'aquest tipus d'impost, caldria que ens re
muntéssim a la mateixa essència del Tractat de Roma, constitutiu de la Comunitat Econòmica Euro
pea. L'esperit profund i amb un sentit històric d'aquest Tractat no era altre que intentar obtenir 
una Europa unida en tot allò polític i econòmic. Però un objectiu tan ambiciós no es podia plante
jar que seria assolit en un sol dia, ni tan sols en una sola etapa, i aquells homes, que unien al seu 
ideal una dosi considerable de realisme, varen entendre que, si volien assolir el seu objectiu final, 
havien de començar eliminant les barreres comercials entre els països integradors del pacte. Si 
un dia hom aconseguís que la lliure circulació de persones, capitals i mercaderies fos un fet, s'hau
ria donat el primer pas vers fa unió europea. 

Per aconseguir-ho, calia ajuntar les legislacions nacionals en matèria comercial, d'intercan
vi internacional, duaneres i, per descomptat, en tot allò referent a la importació i exportació de 
béns i serveis i, amb un esforç considerable dia a dia i topant amb els egoismes propis de cada 
entitat nacional, la Comunitat Econòmica Europea s'ha anat obrint pas en aquesta tasca. 

Cal que ens remunten al 25 de març del 1957 i, aquesta data, repassar el contingut dels 
articles 95 a 99 del Tractat CEE en la Tercera Part: «La política de la Comunitat, Capítol 11: Disposi
cions Fiscals». La seva lectura resultarà molt aclaridora. 

«Article 95. Cap Estat membre gravarà directament o indirecta els productes dels altres 
estats membres amb impostos interiors, qualsevol que sigui la seva naturalesa, superiors als que 
graven directament o indirecta els productes nacionals similars. 

A més, cap Estat membre gravarà els productes dels altres Estats membres amb imposi
cions interiors que tendeixin a protegir, indirectament, d'altres productes. 

Els Estats membres eliminaran o corregiran, com a màxim abans de l'inici de la segona eta
pa, les disposicions que siguin contràries a les regles referides, existents a l'entrada en vigor del 
present tractat. 

Article 96. Els productes exportats cap al territori d'un dels Estats membres no es podran 
beneficiar de cap devolució de gravàmens interiors superior a les imposicions per les quals han 
estat gravades directament o indirecta. 

Article 97. Els Estats membres que percebin l'Impost sobre la xifra de negocis segons el 
sistema d'impost acumulatiu en cascada, mitjançant imposicions interiors per les quals graven els 
productes importats o a través de les devolucions que concedeixin als productes exportats, po
dran procedir a fixar tipus mitjans per producte o grup de productes, sempre que no atemptin 
contra els principis enunciats als articles 95 i 96. 

En el cas que els tipus mitjans fixats per un Estat membre no siguin conformes amb els 
principis establerts, la Comissió li adreçarà les directrius o decisions apropiades. 
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Article 98. Pel que fa als altres impostos, diferents dels que graven la xifra de negocis, les 

accises i d'altres impostos indirectes, no es podran establir desgravacions ni devolucions a l'ex

portació cap als altres Estats membres, ni tampoc no es podran arbitrar compensacions a les im

portacions provinents d'altres Estats membres, llevat d'aquells casos presentats prèviament al Consell 

i aprovats per majoria qualificada, a proposta de la Comissió. 

Article 99. La Comissió examinarà de quina manera les legislacions dels diferents Estats 

membres relatives als impostos sobre la xifra de negocis, als drets d'accises i d'altres impostos 

indirectes, les mesures de compensació aplicables als intercanvis entre els Estats membres inclo

ses, es poden harmonitzar en interès del Mercat Comú.» 

Com és fàcil d'imaginar, dur a terme aquest primer intent tindria una enorme dificultat pràc

tica. Per aconseguir-ho, caldria conèixer a fons les legislacions nacionals, establir els límits, modi

ficar les lleis nacionals i renunciar, en molts casos, a uns drets establerts que es traduïen en uns 

ingressos importants per les arques de la Hisenda dels països afectats. 

El principal problema estava en aquells països en els quals existia un impost «en cascada», 

com el nostre «Impost sobre el Tràfic de les Empreses». 

Tal i com tots els experts saben molt bé, un impost plurifase en cascada com l'esmentat, 

resulta acumulatiu de gravamen, ja que obliga a incloure en el cost d'adquisició l'impost pagat 

en Ja fase precedent. Mitjançant el fenomen trasllatiu de l'impost cap endavant pel mecanisme 

de determinació del preu resulta que, al final, el preu al consumidor augmenta per l'efecte del tri

but, fet que incideix inflacionàriament en el preu final a pagar. Si la cadena d'operadors econò

mics és llarga, l'impost acumulat és més gran que en el cas d'una cadena curta, amb la qual cosa 

l'impost deixa de ser neutral per convertir-se en bel·ligerant en l'economia nacional. Efectivament, 

si un mercat és transparent i el preu es fixa lliurement per l'oferta i la demanda conegudes, uns 

productes finals iguals que arribin al consumidor a través de cadenes llargues o bé curtes hauran 

de fer-ho al mateix preu per la qual cosa, o bé els que intervenen en cadenes curtes obtindran 

un benefici addicional a causa de la imposició menor acumulada, o bé els de les cadenes llargues 

hauran de reduir el seu marge de benefici a causa del gravamen pagat en excés. 

Si el país que ha establert aquest tipus d'impost ho ha fet de manera intencionada, amb 

la finalitat d'eliminar o reduir el nombre d'intermediaris, l'objectiu de política econòmica que hom 

ha pretès pot justificar la seva estructuració. 

En cas contrari, la deformació produïda no és res més que la conseqüència d'un planteja

ment poc considerat amb els principis de justícia. 

No obstant això, en el cas d'un mercat comú i lliure circulació de béns i serveis, un impost 

sobre les vendes, que no és res més que un impost sobre el consum de recaptació tècnicament 

distribuïda, només es pot establir pel país que tingui una sobirania sobre el consumidor. 

En conseqüència, l'exportació ha d'estar lliure d'impost. Si existeix un impost «en casca

da» suportat per l'exportador, l'Estat que l'hagi recaptat li ha de tornar. l aquí és on comença el 

veritable calvari de la devolució ja que, en raó de la desigualtat del gravamen acumulat, resulta 

molt difícil, si no impossible, de determinar exactament l'impost que s'ha de retornar. Aquesta 

dificultat pot temptar una devolució en excés amb el corresponent avantatge per a l'exportador 

o un gravament excessiu a l'entrada, amb el consegüent detriment a les importacions.

Una prova de la dificultat és que, només el 1967, és a dir, deu anys més tard, aparegué 

la Primera Directriu del Consell, d'11 d'abril, en matèria d'harmonització de les legislacions dels 

Estats Membres relatives als impostos sobre la xifra de negocis. Aquesta primera directriu, estableix: 

Article 1r. Els Estats membres substitueixen el seu sistema actual d'impostos sobre la xifra 

de negocis pel sistema comú d'Impost sobre el Valor Afegit definit a l'article 2n. 

A cada Estat membre es promulgarà, dins del termini més breu possible, la llei l'objecte 

de la qual sigui efectuar la substitució, amb la finalitat de poder entrar en vigor en una data que 

es fixarà per l'Estat membre, considerant la situació conjuntural, però que no serà posterior al 1r 

gener de 1970. 

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, cap Estat membre no podrà mantenir o instituir 

cap mesura de compensació a forfait a la importació o a l'exportació, en concepte d'impost sobre 

la xifra de negocis, per a intercanvis entre els Estats membres. 

Article 2n. El principi del sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit és d'aplicar als 

béns i serveis un impost general sobre el consum exactament proporcional al preu dels béns i ser-

P11-37 



veis, qualsevol que sigui el nombre de transaccions que intervinguin en el procés de producció
i distribució anterior a la fase de gravamen. 

L'Impost sobre el Valor Afegit a cada transacció, calculat sobre el preu del bé o del servei )
als tipus aplicables a aquest bé o aquest servei és exigible, amb una deducció del muntant de l'Im-
post sobre el Valor Afegit que ha gravat directament el cost dels diferents elements constitutius
del preu. 

El sistema comú d'Impost sobre el Valor Afegit és aplicable fins a la fase de comerç mino
rista inclosa.

És a dir que, per primera vegada, el Mercat Comú establia l'existència de la figura de l'cdm
post sobre el Valor Afegit» com un impost ideal per caminar cap a la unitat comercial i fiscal d'Europa.

Dir el que diu la Primera Directriu no passaria, però, de l'estadi del simple enunciat i, sense
cap demora i amb la mateixa data, la Comunitat aprova la Segona Directriu en matèria d'harmo
nització de les legislacions dels Estats membres relatives als impostos sobre la xifra de negocis
-ESTRUCTURA l MODALITATS D'APLICACIÓ DEL SISTEMA COMÚ DE L'IMPOST SOBRE
EL VALOR AFEGIT: 

Aquesta directriu pretenia, en primer lloc, establir unes bases, si es vol àmplies, però que
fossin el primer pilar sobre el qual basar l'impost europeu i, per això, ja en les seves consideracions
inicials que ha de concedir als Estats membres una àmplia autonomia momentània en l'establi
ment dels tipus de gravamen, en l'acceptació d'algunes diferenciacions formals i en la instauració
de règims especials. 

L'harmonització de bases era evidentment necessària, ja que hom havia de tendir a la uni
formitat de l'impost, però no es podia demanar, i actualment i després de molts anys encara no
s'ha aconseguit, una igualtat de tipus. Si hom fixa bases i tipus, fixa, en conseqüència, la recapta
ció. l aquesta recaptació constituirà el component més gran de la imposició indirecta. El fixament
per part d'un organisme no sobirà del muntant de la imposició indirecta obliga el país membre
o bé a completar la resta del seu pressupost amb impostos directes, o bé a retocar el muntant
del propi pressupost, la qual cosa seria intervenir en el procés polític i econòmic del país i produiria
un avanç excessiu en la pretesa unificació política europea, objectiu excessivament ambiciós per
a un simple Impost sobre les Vendes.

Tanmateix, malgrat les múltiples limitacions a les quals la pròpia directriu se subjecta, Euro
pa avança a poc a poc, i l'aplicació de l'impost comú el 1r de gener de 1970 no es pot realitzar,
en la data prevista, per tots els Estats membres; el Consell ha d'aprovar, doncs, una Tercera Di
rectriu, el 9 de desembre de 1969, a petició de Bèlgica i Itàlia, endarrerint l'obligatorietat d'entrada
en vigor fins al 1r de gener de 1972. 

Posteriorment, resulten necessàries una quarta i cinquena directrius, amb l'evident males
tar del conjunt d'estats membres, per permetre que Itàlia, país que estava realitzant una reforma
fiscal global, endarrerís l'entrada en vigor de l'IVA fins al 1r de gener de 1973. Itàlia, cal no oblidar
ho, era el país més perjudicat en les seves exportacions a l'hora d'eliminar les desgravacions fiscals.

Finalment, amb l'Impost sobre el Valor Afegit ja implantat i amb un període de rodatge,
va arribar el moment de limitar les llibertats transitòries que la Segona Directriu havia permès. Era
evident que la base imposable s'havia d'harmonitzar si es volia que, amb el pas dels anys, l'esperit
comú deixés d'existir. Un altre problema d'índole financera ho exigia. La CEE s'havia de finançar
amb una participació sobre l'IVA de cada país i, si les bases eren diferents, la participació no seria
suportada proporcionalment i equitativa. Aquesta decisió provenia del Consell 70/234/CECA/, CEE,
EURATOM, del 21 d'abril de[ 1970 relatiu a [a substitució de les contribucions financeres dels Es
tats membres per recursos propis de les Comunitats.

En conseqüència, el 17 de maig del 1977, el Consell aprovava la que, fins aquesta data,
ha estat la més important directriu de l'IVA comunitari, la Sisena Directriu de «Sistema comú de
l'Impost sobre el Valor Afegit: base uniforme».

No vull transcriure el seu contingut aquí ja que és sobradament conegut pels experts. No
més em permetré d'observar que aquesta sí que era ja una base comuna i uniforme, encara que
amb limitacions evidents, i exigia als països membres una submissió important.

Les lleis nacionals havien d'entrar en vigor, tot estirar, el 1r de gener de 1978.
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Vegem quines foren les dates reals d'implantació. 

-Dinamarca 1 d'octubre del 1978 

-França 1 de gener del 1979 

-Països Baixos 1 de gener del 1979 

-Itàlia 1 de febrer del 1979 

-Irlanda 1 de març del 1979 

-Luxemburg 1 de gener del 1980 

-Alemanya 1 de gener del 1980 

Per acabar amb aquest breu repàs, no voldria deixar de dir quines han estat des de la Sise

na Directriu, o es preveu que siguin en el futur immediat, les vicissituds de l'Impost Europeu 

a) Directrius aprovades.

-Vuitena Directriu del Consell 79/1.072/CEE, del 6 de desembre del 1979. Modalitats de

devolució de l'Impost sobre el valor Afegit als subjectes passius no establerts a l'interior del país. 

(JOL 331, del 27 de desembre del 1979). 

-Quinzena Directriu del Consell 83/648/CEE, del 19 de desembre del 1983. Pròrroga del

termini per a la posada en aplicació del sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit per la Re

pública Helènica. (JOL 360, del 23 de desembre del 1983). 

b} Proposicions de Directrius presentades per la Comissió al Consell de la Comunitat Econòmica

Europea

-Proposició de Setena Directriu. Règim comú de l'Impost sobre el Valor Afegit a l'àmbit

dels béns usats, d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció (JOC 26, de 1'1 de febrer del 

1978). 

-Proposició de Desena Directriu. Completant la Directriu 77 /388 CEE. Aplicació de l'Im

post sobre el Valor Afegit als lloguers dels béns mobles corporals. (JOC 116, del 9 de maig del 1979). 

-Proposició de Dotzena Directriu. Sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit (JOC

37, del 10 de febrer del 1983). Dret a deducció de despeses en vehicles automòbils, despeses de 

viatge, hotels, representació, etc. 

-Proposició de Tretzèna Directriu. Modalitats de reemborsament de l'Impost sobre el Va

lor Afegit. (JOC 223, del 27 d'agost del 1982). Modalitats de reemborsament als subjectes passius 

no establerts en territori de la Comunitat. 

-Proposta de Catorzena Directriu COM (82) 402 final del 5 de juliol del 1982. Ajornament

del pagament de l'Impost degut pels subjectes passius, en les importacions. 

-Proposició de Setzena Directriu. Sistema Comú d'Impost sobre el Valor Afegit. (Docu

ment COM; 318 final, del 18 de juliol del 1984). Esquema comú per alguns béns, l'IVA dels quals 

ha estat pagat per un consumidor final i que s'exporten a un altre país. 

-Proposició de Dissetena Directriu. Exoneració de l'Impost sobre el Valor Afegit en matè

ria d'importacions temporals de mercaderies. (Document COM final, del 10 d'agost del 1984). 

-Proposició de Divuitena Directriu d'algunes derogacions previstes a l'article 28, paràgraf

3 de la Directriu 77 /388/CEE. Sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit (Document COM 

649 final, del 30 de novembre del 1984). 

- Proposició de Dinovena Directriu. Modificant Ja Directriu 77 /388/ CEE. Sistema comú de

l'Impost sobre el Valor Afegit. (Document COM 648 final i final/2, del 22 de novembre i del 6 de 

desembre del 1984, respectivament}. IVA de produccions artístiques, espectacles, autors, com

positors, escultors, etc. 

-Proposició de Vintena Directriu. Sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit: deroga

cions relatives als ajuts especials concedits a alguns agricultors en compensació del desmantella

ment dels muntants compensatoris monetaris aplicables a determinats productes agrícoles. (Do

cument COM 391 final, del 16 de juliol del 1984). 

La Comissió ha preparat recentment les propostes següents: 

-COM (87/320). Comunicació global de la Comissió sobre aproximació dels Impostos in

directes i harmonització de les seves estructures (24 de juliol del 1987). 

-COM (87 /321) final/2 del 21 d'agost del 1987. Aproximació dels tipus de gravamen a l'IVA.
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-COM (87 /324 finals/2 del 21 d'agost del 1987). Proposta de Directriu instituint un projec

te de convergència de tipus a i'IVA i als Impostos especials. 

-COM (87 /323 finals/2 del 25 d'agost del 1987). Introducció d'un mecanisme de compen
sació d'IVA en fes vendes intra-comunitàries. 

Els representants de tots els països membres, reunits a Milà, el 28 i 29 de juny del 1985, 

varen examinar el white paper o «llibre blanc» de fa Comissió al Consell i que es titula, en una 

traducció lliure «Acabar el Mercat Comú». 

En aquest document s'analitzen els objectius a assolir els anys vinents i que es divideixen 

en tres grups: 

Eliminació de barreres físiques 

2 Eliminació de barreres tècniques 

3 Eliminació de barreres fiscals 

Resulta imprescindible detallar els objectius que, dins del tercer grup, es proposa la Comu-

nitat pel que fa a !'IVA. 

Hi ha tres qüestions que cal ressenyar en el cas de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA): 

1. La base comuna o àmbit de l'impost

2. La quantitat de tipus a aplicar

3. El nivell del tipus o els tipus i, sobretot, la mesura del tipus mitjà o estàndard.

Tots aquests apartats estan interrelacionats, i l'àmbit de l'impost es pot aplicar mitjançant 

un escalonat en el nivell dels tipus impositius, de manera que es vagi configurant un marc adequat 

o cobertura fiscal.

La segona directiu introduí els principis fonamentals i la sisena va omplir un buit en tot allò 
referent als detalls que configuressin una base comuna per a tots els països de la CEE pel que 

fa a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Tanmateix, en algunes àrees econòmiques no fou possi

ble assolir uns criteris d'unanimitat, cosa que va produir unes llacunes que s'havien de cobrir per 

les directrius següents, incloent-hi, a més, algunes derogacions que, en passar el temps, cal eliminar. 

Tres de les directrius següents, partiren dels postulats que ja s'havien adoptat pel Consell 

en fa sisena directriu (la vuitena es va referir als acords per refondre el VA T de manera que afectés 

els subjectes passius que estiguessin establerts en un altre Estat membre de la Comunitat; una 

directriu per l'IVA que contemplés les exempcions fiscals i fes importacions d'alguns béns; la de

sena directriu va tractar sobre el tractament que havia de seguir el VA T pel que fa al lloguer sobre 

fes propietats de béns mobles). 
Unes altres vuit disposicions de les directrius estan encara pendents davant del Consell. 

A més de les tres propostes, hom vol conduir els treballs de manera que s'aconsegueixi una base 

comuna per !'IVA despfes de la seva aprovació. L'obstacle més gran en aquesta àrea consistirà 

en les derogacions encara pendents, fes quals hauran de ser abordades per les propostes subse

güents. 

Les principals àrees on existeixen diferències importants en l'àmbit de cobertura de l'im

post són, principalment: alimentació, béns de segona mà, oli, transport i també el tractament que 

hom haurà d'aplicar als petits artesans i explotacions rurals petites. Algunes de les derogacions 

més importants estan relacionades amb el tipus zero pels productes alimentaris i alguns altres béns 

i serveis a Irlanda i al Regne Unit. És per això que l'àmbit de cobertura de l'IVA constitueix només 
el 35 % del consum privat a Irlanda i el 44 % al Regne Unit, mentre que per a d'altres membres 

de la CEE assoleix al voltant del 90 %. Els alts tipus vigents a Irlanda i el relativament escàs rendi

ment que hom obté al Regne Unit constitueix un reflex del seu estret àmbit d'aplicació. Una varia

ció que conduís cap a una uniformitat més gran, seria molt desitjable en els dos casos esmentats. 

La taula ens mostra els tipus d'IVA vigents als Estats membres de Ja CEE. 

A mesura que hom va ampliant el nombre de tipus impositius, veiem que deu dels dotze 

membres de fa CEE tenen vigent pels seus IVA respectius un tipus reduït, un tipus mitjà i, fins 

i tot, sis tenen a més un tipus elevat. Tot això ens suggereix que un sistema comú tindria possible

ment més d'un tipus impositiu. No obstant això, i malgrat que hom pressagia un sistema múltiple, 

existeixen, igualment, arguments seriosos que donen suport a fa imposició d'un tipus impositiu únic. 

Pel que fa al nivell dels tipus impositius, podríem distingir una gamma que abastaria del 

14,5 % al 19 % pels tipus mitjà (i.e. una escala del 16,5 al 2,5) la qual seria vigent en sis dels mem-
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Tripus reduït Tipus mitjà Tipus alt 

Bélgica 1 & 5 19 25 & 25+8 

Dinamarca 22 

França 2.1; 4 

5.5 & 7 18.60 33 1/3 

Alemanya 7 14 

Grècia 6 18 36 

Irlanda 2.4 & 10 25 

Itàlia 2&9 18 38 

Luxemburg 3&6 12 

Paísos Baixos 6 20 

Portugal 8 16 30 

Espanya 6 12 33 

Regne Unit 15 

bres de la CEE, existint també una altra gamma que tindria un tipus mitjà del 15 al 20 % (i.e. una 

escala del 17,5 al 2,5 %) aplicable en set membres de la CEE. 

Ha de quedar perfectament clar que els anteriors exemples només són il·lustratius, les pro

posicions específiques cal que esperin un estudi detallat. 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ 

L'apropament de postures li correspon ara al Consell, el qual ha de vetllar i determinar quins 

ajustos seran necessaris quan hom procedeixi a l'abolició dels controls interns fronterers el 1992; 

tanmateix, es constituirà un període interí amb la finalitat de facilitar una millor adaptació. Els acords 

dels congrés constituiran un punt de partida que facilitarà els esforços que suposarà l'establiment 

d'una base impositiva de l'IVA i la deguda estructuració dels gravàmens, partint, és clar, de les 

bases que han estat presentades per la Comissió. La Comissió posarà en marxa alhora tot un se

guit de propostes amb la finalitat d'assegurar que no hi hagi excessives diferències pel que fa als 

tipus d'IVA a cadascun dels països comunitaris i obtenir així una semblança en la cobertura impo

sitiva. 

El proper graó consisteix en una presentació per part de la Comissió dels tipus que hom 

pretén assolir o, en qualsevol cas, de les normes que hauran de ser comunes, amb unes propostes 

de variació. Els països comunitaris tindran llavors la possibilitat de variar els tipus impositius dels 

impostos indirectes ja sigui de manera immediata o bé de manera escalonada cap a uns tipus co

muns que seran vigents. Durant el mateix període caldrà considerar les derogacions que siguin 

necessàries a fi i efecte de no distorsionar els mercats interiors i determinar aquells camins pels 

quals calgui aprofundir. Els ajustos administratius que caldran per tal de posar en marxa les noves

propostes els hauran de realitzar els Estats membres. 

Els treballs que tindran com a finalitat l'establiment d'una uniformitat de l'IVA s'iniciaran 

amb les propostes que ja han estat presentades per la Comissió al Consell. L'aplicació a alguns 

objectes com obres d'art, antiguitats i béns usats, i fins i tot la importació de béns de segona ma 

pel consumidor final incloent els problemes de doble imposició i les importacions temporals de 

béns que no siguin automòbils o motocicletes, s'establiran amb algunes limitacions que conduei

xin a l'abolició de derogacions que foren realitzades per la Sisena Directriu de l'IVA. 

Hi ha fins a vuit tendències en les directrius involucrades. El Consell ha realitzat un impor

tant treball en les tendències de les directives que havien de ser aprovades cap a finals del 1986. 

Existeixen tres propostes que han estat presentades per la Comissió del 1985, en relació 

amb els esquemes per a negocis petits, petites explotacions rurals i transport de passatgers, les 

quals havien de ser aprovades en el decurs del 1986. 

Mentre hom fa aquest treball al Consell, la Comissió establirà en el decurs d'aquest any 

les propostes per l'establiment d'un acord. No serà possible definir Ja qüestió en termes imposi

tius, però es podran adoptar les propostes que impedeixin una proliferació de tipus d'IVA als Es

tats membres i impedir també una excessiva diferenciació d'uns tipus a uns altres que poguessin 

dificultar encara més els acords subsegüents. 

El treball de la propera etapa consisteix en l'apropament dels tipus impositius, i començarà 

després que la Comissió hagi presentat les propostes, en les quals es determinarà: 

-L'estructura del tipus impositiu, si el sistema comú de VAT en tindrà un, dos o més i,

en el cas que n'hi hagi uns quants, a quina classe de béns i serveis s'aplicaran.

-El tipus mitjà o tipus mitjans que permetran ajustar una variació al seu voltant.
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En la base d'aquestes propostes, caldrà posar en funcionament l'ajust necessari en els ti

pus impositius. Els estats membres hauran de tenir un període d'adaptació d'alguns anys per anar 

completant l'apropament dels tipus impositius cap a final de 1992. 

Durant el mateix període els problemes relatius a l'àmbit de cobertura o extensió de l'im

post s'hauran de resoldre. S'inclouen derogacions de les propostes de l'lVA que produeixin efec

tes distorsionadors de manera que no sorgeixin diferències significatives en la fiscalitat entre els 

Estats membres i davant d'idèntics béns i serveis. La Comissió es posarà en marxa tan aviat com 

es determinin els objectius que perseguiran els tipus impositius per aconseguir d'aquesta manera 

la desitjada estabilitat. 

L'element final de l'IVA consistirà a establir quin tractament seguiran les compres i vendes 

a través de les fronteres i si serà el mateix que a l'interior dels Estats membres. Es tracta, en defini

tiva, de determinar si l'lVA en què incorre un subjecte passiu per la compra d'un bé o un servei 

serà dedu'tble a qualsevol país membre de la comunitat, independentment del país on hagi estat 

carregat. L'única formalitat que caldrà per part del subjecte passiu comprador serà d'incloure la 

part dedu'rble que li correspongui de i'IVA al venedor en la seva declaració fiscal, encara que el 

venedor sigui membre d'un altre Estat de la CEE. Caldrà crear un sistema d'informació entre els 

Estats membres de manera que l'IVA cobrat en l'exportació d'un bé sigui deduït per l'importador 

d'un altre Estat simplement amb la deguda acreditació. Amb els moderns sistemes informàtics 

el sistema no ha de resultar en un principi excessivament complicat, però sens dubte caldrà una 

total confiança entre els Estats membres, el que hom persegueix és una simplificació per les tran

saccions comercials abans que comenci a funcionar la nova estructura fiscal internacional a finals 

del 1992. 

CALENDARI PER COMPLETAR EL MERCAT COMÚ EL 1992 

ASSUMPTE Doc. núm 

SUPRESSIÓ DE LES BARRERES FISCALS 

l.V.A. 

PERÍODE 1985-1986 

Proposta d'una decisió del Consell que asseguri: 
-La no proliferació de tipus impositius de V.A.T. als Estats membres 
-No omplir els buits fiscals que poguessin existir a cada Estat mitjançant 

una proliferació de tipus impositius d'i.V.A. 

Catorzena Directriu que fa referència als pagaments diferits en els importacions COM (82) 402 
Preposta dels tipus especials per agricultors i granjers 

Proposta concernent al transport de passatgers 

Proposta de tractament especial per a petis negocis 

Setena Directriu tractament del V.A.T. en les obres d'art, articles diversos, 
antiguitats i béns usats 

Onzena Directriu concernent a aquelles vendes l'impost de les quals no és 

COM (n) 735 
COM (79) 249 

deduible COM (82) 870 
COM (84) 84 

Tretzena Directriu concernent als impostos que reverteixen en persones no 
establertes en la CEE COM (82) 443 

COM (82) 413 

Setzena Directriu concernent a les importacions realitzades pel consumidor 

final dels que han estat degudament gravats en un ahre Estat membre de la 
CEE COM (84) 318 

Dissetena Directriu de l'IVA concernent a importacions temporals de béns 
que no siguin els simplement en trànsit COM (84) 412 

Divuitena Directriu de l'IVA concernent a l'abolició d'algunes derogacions (Ar· 
ticle 28 3 de la Directriu 77 /388/CEE COM (84) 649 

Dinovena Directriu de l'IVA. Varietats suplementàries i provisió d'esmenes 
de la Directriu (?) 77 /388/CEE COM (84) 643 

Directriu concernent a l'aprovisionament de vaixells, aeronaus i trens inter· 

nacionals 

Proposta concernent a l'estructura dels tipus impositius (quantitat de tipus) 

Proposta de fixament de tipus impositius comuns i corresponent a acords 
provisionals 
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Data de la 
proposta de la 

Comissió 

1985 

1982 
1985 

1985 

1985 

1978 

1983 

1982 

1984 

1984 

1984 

1984 

1980 

1986 

1986 

Data en què 
hom espera que si· 

gui adoptada pel 
Consell 

1986 

1985 
1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

1985 

1986 

1986 

1986 

1987 

1987 
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PERIOOE 1987-1992 

Proposta concernent a l'abolició de les derogacions que puguessin provocar 

) efectes distorsionadors 

Proposta concernent per establir un centre de control i informació de l'IVA 
IC/earing house Systeml 

GRAVAMENS 

PERÍODE 1985-1986 

Proposta d'una decisió del Consell per establir una moratòria que asseguri 
la no introducció de nous gravàmens que poguessin ocasionar increments 
dels 1ràmits en frontera 

Proposta concernent a l'harmonització i coordinació dels gravàmens sobre 
begudes alcohòliques 

Propos1a concernent al gravamen sobre el vi 

Proposta d'introducció d'un tercer apartat concernent a la coordinació dels 
gravàmens sobra cigarretes 

Proposta concernent a la coordinació pels gravàmens sobre olis minerals 

Proposta concernent a fa coordinació sobre els gravàmens corresponen1s a 
les man u factures del tabac 

Proposta concernent a l'estat final de la coordinació per a l'estruc1ura de gra
vamen sobre les cigarretes 

Proposta per establir una gamma comuna de 1ipus de gravamen correspo
nent a un acord provisional 

PERÍODE 1987-1992 

Propostes concernents a una gradual abolició dels gravàmens que ja no esti
guin coberts per un sistema comú i simplificació de les formalitats adminis
tratives a la frontera 

Proposta concernent a la introducció d'un sistema de gravèmens deguda
ment encadenats pels dipòsits nacionals els béns dels quals estiguin sotme
sos a gravamen 

COM 1721 225 
(Final} 

COM {82) 153 
{Final) 

COM (851 150 
Final 

COM (85) 151 
Final 

COM {72) 225

COM (80) 69 

COM {73) 1.234 

1987 1988 

1989 1990 

1985 1986 

1972 1985 

1982 1985 

1985 1985 

1985 1985 

1972 1986 

1980 1986 

1973 1986 

1986 1987 

1986 1987 

1986 1987 

1987-1989 1988-1989-1990 

1989 1990 

Amb data 24 de juliol del 1987, la Comissió va emetre un document anomenat «Acabament 
del mercat interior: apropament dels tipus en la imposició indirecta i harmonització de la seva es
tructura. Comunicació global de Ja Comisió» que, en el tema que ara ens interessa, ha donat lloc 
a algunes propostes entre les quals destaca la del 21 d'agost «COM (87) 321 final/2» PROPOSTA 
DE DIRECTRIU COMPLEMENTANT l MODIFICANT LA DIRECTRIU 77/388/EC SOBRE l'IVA 
APROXIMACIÓ DELS TIPUS IMPOSITIUS, la qual proposa en dos articles: 

Article 1r 
La Directriu 77 /388/E.E.C. resta modificada tal com segueix: 

1. L'article 12.3 i 4 queda substituït per:
3. Els Estats membres aplicaran dos tipus de gravamen d'Impost sobre el Valor Afegit, un

tipus general i un reduït. El tipus reduït no podrà ser inferior al 4 % ni superar el 9 % . 
El tipus general no serà inferior al 14 % ni superior al 20 %. 
4. (a) El tipus reduït serà aplicable a les transaccions relacionades amb els béns i serveis

següents: 
-aliments, excloent les begudes alcohòliques
-productes energètics per a calefacció i enllumenat
-subministrament d'aigua
-productes farmacèutics
-llibres, diaris i periòdics
-transport de passatgers
(b) El tipus general s'aplicarà a las transaccions relacionades amb tots els altres béns i serveis.

2. Queda eliminat el paràgraf 2 de l'article 28.

Article 2n
1. Els Estats membres prendran les mesures necessàries pel compliment d'aquesta Direc

I triu, no més tard del 31 de desembre del 1992. Els Estats informaran de l'adopció d'aquestes me
sures a la Comissió. 
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2. Els Estats membres comunicaran a la Comissió els textos de totes les implantacions en
les lleis nacionals en l'àmbit d'aquesta Directriu. 

En la mateixa data, 21 d'agost, s'ha publicat el document COM (87) 324 final/2 de Propos

ta de Directriu instituint un procés de convergència de tipus de gravamen a l'IVA i als impostos 

especials que, pel que fa als tipus d'IVA, indica: 

Mentre que no es determini el nombre i nivell dels tipus a aplicar a la Comunitat, 

Opcional 

Els Estats membres que actualment tenen: 

a) tres o més tipus, podran reduir el nombre a dos tipus, un general i un altre reduït.
b) un sol tipus, passaran a dos tipus, un general i un altre reduït.

Els Estats podran:
a) alterar els nivells dels seus tipus general i reduït cap als límits següents:

(a-a) Reduït: entre 4 % i 9 %

(a-b) General: entre 14 % i 20 %

b) reduir o abolir els seus tipus incrementats.

De tot el que fins aquí s'ha exposat, hom pot observar clarament la lentitud amb què avan

ça l'harmonització de l'únic Impost que podríem qualificar de «normalitzat» en l'àmbit europeu. 

Les diferències són encara moltes, i el camí a recórrer, llarg. 

VI. CONCLUSIONS

1- Una conclusió resulta evident després de la simple lectura de les notes anteriors: no

hi ha harmonització de la Imposició a Europa. 

2- Una altra conclusió fàcil d'obtenir:
La comparança entre imposicions nacionals resulta un treball gairebé irrealitzable. La com

plexitat i la varietat de sistemes fan difícil arribar a comparances vàlides. 
3- És ben cert que, comparant de manera estricta la imposició indirecta, arribaríem a la

conclusió que determinats països - Regne Unit, Irlanda, Alemanya- suporten millor una menor 

imposició per IVA. 

En aquest sentit, hem d'expressar la nostra opinió que el tipus incrementat d'IVA -mal 
anomenat, en algunes ocasions, de luxe- s'ha de suprimir. Els països que l'apliquen actualment 

a la Comunitat Europea són: 
Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya. 

La seva implantació geogràfica obvia qualsevol comentari. 

De fet, i sempre en la nostra opinió, l'existència d'un tipus incrementat d'IVA no fa res més 

que aprofundir en les diferències entre països rics i pobres, fet que precisament, en una pura teo

ria, intenta evitar. 
Efectivament, un país -el cas d'Espanya- que grava fortament en consum determinats 

béns considerats de luxe, castiga el consum -és a dir, la demanda- d'aquests béns. La menor 

demanda desanima la producció interior, la qual cosa obliga, als qui disposen de capacitat econò

mica, a importar dels països productors. 

Per contra, aquells països que consideren els mateixos béns com de consum normal, ofe

reixen als seus ciutadans un producte més econòmic. La demanda és superior, fet que anima a 

la producció, producció que s'abarateix en créixer amb l'exportació cap a aquells països que són 

importadors per manca de producció pròpia. 

La conclusió és evident. 
En aquest sentit, les propostes de la CEE d'eliminar, progressivament els tipus incremen

tats, afavoreixen el consum i castiguen els països que, com el nostre, només han buscat en la 

implantació del tipus incrementat una recaptació major. 

4- Pel que fa a la imposició directa, l'anàlisi de les formes d'imposició a cada país ens pre

senta dues tendències: 
a) Països que intenten animar l'estalvi i la inversió i que, en aquest sentit, moderen la impo

sició dels contribuents que mostren aquesta tendència: 
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En aquesta línia es troben: 

- Les mesures d'incentivació a la inversió empresarial o familiar (actius fixos productius

l o habitatges, per posar uns exemples generalitzats) amb les quals Espanya s'ha identificat fins 

fa poc temps però que, per motius de recaptació, es troba en vies d'extinció. 

- La tributació atenuada de les plus-vàlues per venda d'actius (empresarials o d'economies

personals, tals com inversions a borsa) i que, generalment, consideren la qualificació especulativa 

o no de la inversió realitzada. En aquest capítol, lamentablement, hem de dir que Espanya es troba

entre els països poc generosos.

b) Països que tendeixen a l'obtenció de recursos amb un esquema escassament estructu

rat. En aquest sentit i donat que és el que ens interessa més, hem de concloure que al sistema 

espanyol li manca l'estructuració adequada. No hem de culpar exclusivament les autoritats fiscals 

d'un possible Govern puntual. Un Sistema Fiscal no s'implanta en un dia i la Reforma Fiscal de 

1977 /78 va pretendre el pas d'un sistema arcaic, allunyat dels criteris de justícia distributiva, a un 

sistema ideal, només possible als llibres de text. 

Els nostres col·legues europeus se sorprengueren de l'intent i el varen qualificar, en àmbits 

internacionals, com el procés del pas sense interrupció «de l'espardenya al Rolls Royce». 

Els resultats els han donat la raó. El nostre Impost sobre la Renda actual ha sofert una quan

titat de modificacions tal que gairebé no es reconeix aquell en el qual, com a joc teòric (índex 

de consum inclosos), es basà el 1978. 

5- Tornant a la imposició europea, la simple observació de la imposició sobre beneficis

ens pot dur a conclusions errònies. Efectivament, a més del gravamen sobre benefici de societats, 

cal considerar la possibilitat de crèdit fiscal i la diversitat de sistemes per evitar la doble imposició 

existents, en el cas de repartiment de dividends, als diferents països comunitaris. 

l, en el cas de la imposició global (gravamen sobre beneficis de societats més impost perso

nal sobre dividends), les varietats són moltes, no com a països comunitaris, sinó com a composi

cions de renda diferents hom pugui elaborar. 

6- L'últim Congrés de la Confederació Fiscal Europea, celebrat a Brussel·les, va arribar

a la conclusió que no es poden establir comparances homogènies sobre la pressió fiscal real entre 

els països de la Comunitat. 

En aquest sentit, la conclusió que vàrem elaborar a la Confederació, fou que els serveis 

prestats pels diversos països comunitaris són molt diferents tant en quantitat com en qualitat i 

que, en conseqüència, comparar preus, per exemple, de la Seguretat Social a Dinamarca i Espan

ya, no resulta procedent, per tant tampoc no mereix més atenció la freda comparança dels guaris

mes que sobre «pressió fiscal» es publiquen oficialment com a justificació d'augments en la tribu

tació. 

7- l, per últim, i com a resum general, ens agradaria plantejar la conclusió que no hi ha

conclusions vàlides, llevat de la manca d'harmonització impositiva, fet que dificulta, coherentment, 

una anàlisi comparativa seriosa. 

Voldríem acabar aquesta ponència en el mateix sentit en què la iniciàrem. No serà possible 

una harmonització impositiva a Europa sense que no hi hagi una unificació política que propicii 

una política fiscal comuna. 

Una prova concloent. En el moment en què es llegeixi aquesta ponència, no podem certifi

car que ni la fiscalitat espanyola ni l'europea siguin la que presentem el dia que la vam signar, 

el vint-i-dos de novembre del mil nou-cents vuitanta-set. 
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J. LA BALANÇA INTERNACIONAL DE DIVISES DE CATALUNYA

Com a introducció i abans de passar a l'anàlisi de les relacions econòmiques externes ac

tuals de l'economia catalana cal fer una aproximació al que seria la competitivitat internacional 

de l'economia de Catalunya mesurada en termes de pagaments internacionals efectuats pels ope

radors econòmics en relació a Catalunya. 

En aquests termes, queda molt clar que Catalunya no és autosuficient en la generació de 

divises, la qual cosa és normal si tenim en compte que, de sempre, Catalunya ve jugant el paper 

de fàbrica d'Espanya transformant per altres mercats peninsulars part de les importacions de pri

meres matèries efectuades per empreses catalanes per a la seva transformació industrial aquí i 

si considerem que el fet de la no capitalitat d'Estat ha determinat una infradotació d'uns certs ser

veis potencialment exportadors. 

Dit això es pot dir que la insuficiència de divises per transaccions corrents que Catalunya 

hauria patit el 1986 si no hagués estat inserida en la unió monetaria espanyola s'hauria situat en 

els 1.500 milions de dòlars, dels quals només uns 500 milions s'haurien compensat per capitals 

entrats. 

El quadre adjunt fa balanç de la incompetitivitat exterior actual de l'economia catalana en 

termes d'insuficiència en la generació de divises, encara que cal dir que la quantificació que ofe

reix no pot considerar-se més que suma ment superficial respecte a la situació real del sector català 

que es relaciona amb la resta del món. 

Cal dir, en primer lloc, que no té gens de sentit fer una Balança de divises de Catalunya 

que no tingui -com no té- en compte les relacions indirectes que es produeixen a través de 

la resta d'Espanya que és, de bon tros, la principal àrea de relació econòmica amb Catalunya (M. 

Parellada, 1982). 

Cal dir, també, que els percentatges usats per ponderar molts dels ingressos i pagaments 

de divises de Catalunya es basen en hipòtesis de difícil, fins i tot impossible, mesurament estadístic. 

D'altra banda, no cal dir aquí que la situació d'aquests pagaments internacionals és la que 

és en funció, en gran part, de les relacions existents entre Catalunya i la resta d'Espanya, la qual 

cosa no ha fet precís de fer jugar altres factors i polítiques reequilibradores que, sens dubte, ope

rarien en cas de no jugar la unió monetaria espanyola. 

Més tard es veurà que resulta impossible definir exactament el que és el comerç exterior 

català i es veurà que la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Institut Espanyol de Comerç Exterior 

(ICEX) donen a Catalunya un percentatge molt diferent del total espanyol. Pensem, amb aquesta 

òptica, que si és impossible definir inequívocament el que és el comerç exterior català de merca

deries molt més utòpic encara arriba a ser pretendre avaluar la resta de transaccions de divises 

de Catalunya amb l'estranger, ja que mai no s'ha intentat de fer una desagregació regional de les 

dades de què disposa l'administració monetària espanyola. 

BALANÇA DE DIVISES DE CATALUNYA 11986, millions $) 

Im portacions FOB 

Exportacions FOB 

Operacions comercials 

Turisme (balança) 

Rendes d'inversió 

Assistència tècnica 

Transports i altres (61 

Operacions corrents 

Capitals privats no bancaris 

Desequilibri de divises 

Dades Espanya fai 

-32.937 

26.000 

10.544 

-1.944 

-321 

4.131 

2.655 

Percentatge Catalunya 

29,5 % 11) 21,5 % (2) 

21,7 % (l) o 17,6 % (2) 

(amb mitjana estimacions) 

20 % 13) 

22,1 % 14) 

23,6 % (5) 

22,1 % 14) 

Estimació 

-9.716 o -7.081 

5.722 o 4.681 

-3.198 

2.108 

-430 

-75 

-1.595 

586 

-1.009 

Elaboració propia. {a) dades d'Espanya de la Secretaria d'Estat de Comerç, (1) Seg0ns les estadístiques de la Cambra de Comerç de Barcelona, {21 Segons les estadisti· 

ques: de l'ICEX, (31 Aplicació del 23 % estimat per la Generalitat de Catalunya per la part de Catalunya en els ingressos corregit per la propensió superior dels catalans 
a viatjar a l'estranger, {4J En proporcfó al que Catalunya participa en capitals estrangers autoritzats, (5) % Catalunya en Producte Industrial Espanya, Banc Bilbao, 

1983. (6) No s'inclou perquè a Espanya presenta resultat positiu per empreses estatals. 

Fet aquest balanç inicial de la competitivitat externa de l'economia catalana en termes de 

balanç de divises amb l'estranger, passarem ara a veure els diferents grups de relacions econòmi

ques que es donen entre Catalunya i la resta del món tractant de veure fins a quin punt existeixen 

l potencialitats i febleses corregibles per part de les empreses o derivades de la «imatge» i el posi

cionament actual de Catalunya en la divisió internacional del treball, o bé derivades de la insufi-
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ciència d'elements estructurals i béns públics que facin possible que les empreses arribin a acon
seguir un nivell de competitivitat internacional. 

En aquest punt, no cal dir-ho, les relacions pressupostàries Barcelona-Madrid-Brussel·les ) 
juguen un paper de molta més importància que la voluntat de qualsevol empresa. 

Al final i com a balanç es farà una reflexió sobre el reposicionament possible de Catalunya 
en el món d'avui en què el comerç internacional de serveis, ara estimulats pel GATT i pels projec
tes de la Comunitat d'arribar a ser un Mercat Únic troben uns nous paràmetres pels quals Catalu
nya no sembla tenir la dotació de recursos i empreses, ara per ara, més adient. 

li. LES RELACIONS ECONÒMIQUES EXTERNES DE L'ECONOMIA CATALANA

1. EL COMERÇ EXTERIOR DE CATALUNYA

al Els problemes de mesurament estadístic 
A l'hora d'analitzar el comerç exterior de Catalunya ens trobem amb dues possibilitats esta

dístiques al nostre abast: les xifres de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
i les xifres de l'Institut Espanyol de Comerç (ICEX) 1 que són força diferents l'una de l'altra i que, 
per altra banda, i filant prim, ni l'una ni l'altra no donen una idea exacta de les importacions i ex
portacions catalanes per una raó molt senzilla: amb la complexitat de l'economia d'avui en Ja qual 
existeixen moltes empreses transnacionals amb operacions a molts països i moltes empreses trans
regionals amb operacions a moltes regions d'un sol país, l'adscripció de les transaccions externes 
realitzades a un o un altre àmbit estadístic no resulta fàcil. 

Per altra banda -i més per la banda de les importacions que de les exportacions- moltes 
operacions de contacte amb altres països les realitzen empreses especialitzades en el tràfic inter
nacional, sense que això tingui gaire a veure en l'aplicació final o amb l'origen inicial de les merca
deries transaccionades. 

Si les empreses exportadores són sovint empreses de síntesi que fan acoblament de peces 
i parts procedents de fàbriques de zones molt diverses i si les empreses importadores són única
ment, molts cops, intermediaries, ¿és o no possible donar xifres de comerç exterior que tinguin 
alguna significació? 

En aquest aspecte sembla prou significativa la comparació de les estadístiques d'importa
ció i exportació de Catalunya de les fonts abans esmentades, o sigui, Cambra de Comerç de Bar
celona i ICEX. Vegem-les en el quadre següent 

Exportacions catalanes 

1986 (milions ptes) 

Importacions 

catalanes 

1986 (milions ptes) 

Cambra de Comerç de Barcelona 

828.001 

1.462.756 

ICEX 

670.321 

1.051.419 

La imatge de competitivitat externa que pot derivar-se de l'ús de l'una o de l'altra xifra és 
certament diferent. Segons les dades de l'ICEX, Catalunya va representar, l'any 1986, el 17,6 %

del total de les exportacions espanyoles mentre que, segons les dades de la Cambra de Barcelona, 
el percentatge arriba al 21,7 %. D'adoptar-se l'una o l'altra, deduïm que Catalunya suposa una 
part més alta o més baixa de la seva aportació al Producte Nacional Brut que, segons les dades 
de distribució de Renda del Banc de Bilbao, se situa al voltant del 20 % . 

Si analitzem la diferència respecte a les importacions, la diferència es també notable. D'acord 
amb les dades de la Cambra de Barcelona, Catalunya suposa el 29,5 % del total de les importa
cions espanyoles, mentre que segons les dades de l'ICEX aquest percentatge queda limitat al 21,5 % . 
En aquest cas, el fet que totes dues xifres estiguin per sobre de fa mitjana de la participació de 
Catalunya en el Producte espanyol ens corroboren la idea que el port de Barcelona i les duanes 
catalanes han generat una tradició de més gran obertura importadora, la qual cosa es correspon 
amb els efectes que la base industrial catalana suposa quant a la més gran necessitat d'inputs 
materials d'origen estranger. 

El lema «Catalunya, fàbrica d'Espanya» que ha presidit les recerques històriques dels pro
fessors Vicens Vives i Nadal (1986), entre altres, trobaria en aquesta propensió importadora una 
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explicació, en convertir-se Catalunya en plataforma de transformació de productes importats per 

a la seva ulterior comercialització a la resta d'Espanya. 

Això voldria dir, en definitiva, que el principal client de Catalunya és la resta d'Espanya i 

que, per tant, té relativamente una significació menor el volum de vendes d'exportació a l'estran

ger que les vendes interiors interregionals fetes per les empreses catalanes a altres indrets d'Es

panya i amb el marge de protecció duanera respecte a la resta del món com a teló de fons. 

La causa de les diferències entre les xifres de l'INFE i de la Cambra de Barcelona respecte 

al comerç de Catalunya amb l'estranger és coneguda. 

El concepte estadístic utilitzat per l'ICEX és que el comerç exterior de Catalunya és el realit

zat per les empreses catalanes, entenent com a tals les que tenen la seva seu social a Catalunya, 

la qual cosa ve determinada pels NIFS de les series A08 (Barcelona), A 17 (Girona), A25 (Lleida 

i A43 (Tarragona). Amb aquest criteri es prescindeix del lloc on es faci la producció o del lloc on 

es perfeccionin certes operacions de comerç internacional. 

La Cambra de Comerç de Barcelona, en canvi, ha deixat d'utilitzar les dades d'exporta

cions provincials segons NIF i ulterior correcció de dades per analitzar els fluxos segons la provín

cia d'origen o la destinació dels productes. 

Alguns exemples són ben clars en aquest aspecte. Segons les dades de la Cambra, la pri

mera exportació catalana són els vehicles gràcies a la força exportadora de la SEAT, tan utilitzada 

com a plataforma exportadora per la FIAT abans com ara per la Volkswagen. Però SEAT, pel seu 

passat INl, té la seu fiscal a Madrid, i per haver absorbit fa temps l'Authi té una planta de produc

ció prop de Pamplona, a més de les seves plantes barcelonines de la Zona Franca i Martorell. Això 

vol dir que la SEAT és una realitat complexa respecte a la qual caldria fins i tot tenir en compte 

els components que ven d'altres parts de la Península o que procedeixen de les plantes producti

ves de Volkswagen a altres països europeus. 

Una cosa semblant es podria argumentar respecte a les exportacions de PEGASO, de MA

COSA o d'altres empreses que a Espanya tenen figura d'empreses transregionals. 

Però també s'ha de dir en aquest aspecte que dins de les exportacions catalanes compati

bilitzades per la Cambra de Comerç de Barcelona se situen com a molt importants els derivats 

de petroli des de Tarragona però per empreses amb seu social a Madrid. 

Contràriament a aquestes subestimacions de l'exportació catalana, en altres casos es pro

dueixen algunes sobreestimacions impulsades, sobretot, per algunes empreses multinacionals amb 

seu principal espanyola a Catalunya però amb plantes a altres indrets (per exemple la Nestlé) o 

per grans empreses catalanes amb plantes dins i fora de Catalunya (Roca de Radiadors). 

Per la banda de les importacions, la distorsió més important procedeix de CAMPSA i d'al

gunes empreses multinacionals amb seu a Madrid però amb planta de transformació a Catalunya 

(empreses vinculades amb les importacions de soia i primeres matèries per a pinsos, etc.). 

Això vol dir que qualsevol anàlisi estadística sobre el comerç exterior de Catalunya ve con

dicionada per tot un conjunt de circumstàncies que fan que els resultats s'hagin de considerar 

amb prudència. 

Dit tot això i assumit que l'exportació catalana presenta les característiques d'un iceberg 

la part submergida del qual són les vendes de productes catalans a la resta d'Espanya, i la part 

emergida les vendes a la resta del món, farem aquí unes consideracions sobre la competitivitat 

empresarial catalana en comerç exterior partint de les dades de l'ICEX, que són les que permeten 

completar les dades globals de xifres de comerç amb altres indicadors de força exportadora i d'es

forç realitzat. 

b) El dinamisme comercial català recent

Prenent les dades de l'ICEX referides a 1984, 1985 i 1986 es pot veure un augment notable 

de la participació de Catalunya en el conjunt del comerç internacional espanyol del primer a l'últim 

any. 

El 1984 les exportacions fetes per empreses catalanes suposaven el 15,4 % del total de les 

exportacions espanyoles, el 1985 el 16,3 % i el 1986 el 17,6 %, mentre que en els mateixos anys 

les importacions suposaven el 15,0 % el 1984, el 16, 1 % el 1985 i el 21,5 % el 1986. 

D'aquesta xifra es dedueix que la dinàmica comercial exterior catalana està sent superior 

a la del conjunt espanyol, a la qual cosa cal atribuir en part el daltabaix que s'ha produït en les 

I exportacions d'alguns productes específics com ara els acers i d'altres i, al mateix temps, a l'apari

ció de noves plataformes multinacionals d'exportació catalana associada amb tota seguretat a la 
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nova estratègia seguida per algunes empreses amb filials a molts països en la perspectiva de J'in
grès espanyol a la Comunitat Europea.

Quant a l'augment del pes de Catalunya en el moviment importador total, cal emmarcar-lo
)en el fet que mentre les empreses catalanes han importat més béns d'equipament, productes in

termedis i primeres matèries com a conseqüència de l'expansió de la demanda interna, en el con-
junt de les importacions espanyoles s'aprecia una davallada global com a conseqüència de la dis
minució dels preus del petroli i d'altres primeres matèries.

La convergència d'ambdues realitats fa que no puguem ser triomfalistes en la interpretació
de l'augment relatiu del pes de l'economia exterior catalana en relació amb l'economia exterior
espanyola total, malgrat aquesta constatació que en el primer any com a membres de la Comuni
tat, i mentre les importacions espanyoles totals van baixar un 3,6 %, les importacions catalanes,
en canvi, van augmentar un 28,8 % .

A l'hora, però, d'analitzar el dinamisme exportador català convé contemplar un horitzó tem
poral més llarg dins les dades disponibles.

Això es el que es fa en el quadre adjunt, que mostra un repàs global del dinamisme de les
exportacions sectorials catalanes entre 1967 i 1986. Les dades sobre les quals s'han fet els càlculs
són, en aquest cas, les contingudes al Catalunya exporta. de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona. Els resultats només poden interpretar-se com a indicatius perquè la font
de dades utilitzades els anys 1967 i 1986 no és estrictament comparable segons queda palès pel
fet que, mentre el 1967 les exportacions eren atribuïdes a Catalunya segons el domicili de cobra
ment de la llavors existent desgravació fiscal a l'exportació amb algunes correccions, després, cas
per cas, les dades de 1986 tenen en compte la província d'origen de les mercaderies exportades.

Tot i amb això, el quadre de composició i dinamisme sembla prou eloqüent perquè el consi-
derem.

COMPOSICIÓ l DINAMISME DE LES EXPORTACIONS CATALANES 1967-1986 

Seccions Nomenclatura 1967 
% 

1986 
% 

Index 86 

Aranzelària Brussel·les Milions Pts Milions Pts (1967-100) 

l. Animals vius i productes animals 184 1,1 7.213 0,9 3.913 

11. Productes vegetals 2.385 14,5 25.964 3,1 1.088 

Ill. Greix i olis 744 4,5 13,863 l,7 1.862 

IV. Productes alimentaris i begudes 650 3,9 30.782 3,7 4.731 

V. Productes minerals 557 3,3 45.234 5,4 8.112 

VI. Productes químics i.m 10,7 98.611 11,9 5.549 

VII. Matèries i manuf. cautxú i plàstics 147 0,9 62.134 7,5 42.268 

VIII. Pells, cuiros i adobats 780 4,7 37.072 4,5 4.749 

IX. Fusta, Suro, Cistelleria 844 5,1 10.814 1,3 1.274 

X. Papers, cartrons, Llibres 1.708 10,3 41.886 5,1 2.451 

XI. Tèxtil 2.714 16,4 100.223 12,1 3.690 

XII. Sabates, Barrets, Paraigües ... 135 0,8 3.421 0,4 2.532 

XIII. Manufactures de pedra, ceràmica, ciment... 239 1,4 18.574 2,2 7.771 

XIV. Joieria i bisuteria 64 0,4 2.576 0,3 3.969 

XV. Metalls comuns i les seves manufactures 951 5,8 54.196 6,5 5.695 

XVI. Màquines i aparells mecànics i elèctrics 

í electrònics 1.843 11,2 141.169 17,0 7.659 

XVII. Material de transport 316 1,9 103.417 12,5 32.664 

XVIII. Aparells òptica, foto, cinema, mèdics, ... 159 0,9 10.997 1,3 6.912 

XIX. Armes i municions 22 0,1 376 0,1 1.686 

XX. Mobles, joguines i manufactures diverses 294 1,7 18.849 2,3 6.406 

XXI. Objectes d'art i antiguitats 29 0,1 386 0,1 1.304 

Total 16.492 827.959 5.020 

Font: Càlcur propi sobre dades del Catalunya Exporta de la Cambra de Comerç;, Indústria I Navegació de Barcelona {veure les diferències de criteri estadístic entre 

1967 i 1S86 al text). 

El quadre sobre composició i dinamisme de les exportacions catalanes en els vint últims
anys presenta, a més del problema estadístic esmentat, altres problemes que lliguen amb l'evolu
ció dels preus relatius intersectorials com a conseqüència, per exemple, de la crisi del petroli dels
anys seixanta.

Segons el quadre, el sector més dinàmic de l'exportació catalana ha estat el de matèries
plàstiques i plàstics que inclou produccions petroquímiques molt afectades en els seus preus per
les pressions de l'OPEP als anys setanta i que deforma, d'alguna manera, tant l'índex de dinamis
me com el pes del sector en l'exportació global, de la mateixa manera que la part de les exporta
cions dels països de l'OPEP en el si de l'economia mundial s'ha vist notablement incrementada
en els últims anys, per molt que ara s'estigui estabilitzant o estigui fins i tot baixant a la vista de
la disminució del preu de l'or negre.
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No cal dir que aquest sector és un sector en el qual les empreses transnacionals que han 
invertit a Catalunya juguen un paper molt important. 

El segon sector exportador català pel que fa al seu dinamisme és el d'automoció. No cal 

dir, un altre cop, la discussió que pot presentar-se si s'inclouen o no les exportacions efectuades 
per SEAT amb seu social a Madrid. És un fet, però, la transformació profunda del sector que s'ha 
operat i la realitat incontestable que moltes empreses estrangeres han fet de Catalunya base per 
a les seves exportacions a molts països. 

A l'altre extrem del ranking es pot situar l'exportació de productes vegetals i la de suro i 

fusta que en altres èpoques va tenir relleu però que ara és totalment marginal dins del sector ex
portador, la qual cosa no és sinó el reflex de la diversificació productiva que s'ha anat produint 
i que ha fet minvar molt considerablement el pes de l'agricultura dins l'economia catalana. Resulta 
ben eloqüent, en aquest aspecte, el fet que les exportacions agrícoles, que el 1967 constituïen 
el 14,5 % del total exportat per Catalunya, i el 20 % afegint-hi productes ramaders i greixos i olis, 
només suposi avui poc més del 3 % pel que fa a l'agricultura i poc més del 5 % considerant el 
sector agrari en el seu conjunt. 

Això lliga, perfectament, amb el fet que a Catalunya la població dedicada al sector primari 
de l'economia ha passat, de final dels anys seixanta a l'actualitat, del 9 % del total a poc més 

del 4,5 %. 
Dos sectors industrials de primer estadi d'industrialització i que tenien molt de pes el 1967 

(tèxtil i llibres) han vist disminuir la seva importància el 1986 encara que a l'hora d'analitzar la pèr
dua de pes és segur que s'hi barregen factors estructurals i conjunturals. 

Estructural, no cal dir-ho, és el fet de la diversificació industrial que s'ha produït i que ha 

fet que el pes relatiu de tots dos sectors sigui ara menor. Conjuntural, i que afecta sobretot el 
sector dels llibres, és la crisi de deute extern que afecta molts països clients. 

cl Elements de competitivitat exterior de les exportacions catalanes 
i) Algunes qüestions macroeconòmiques i institucionals
Amb la forta presència del capital estranger produint canvis en la composició del comerç

exterior català és molt difícil d'establir conclusions sobre el grau d'especialització internacional al 

qual pot anar l'economia catalana com a conseqüència de l'evolució que tinguin els preus i els 
salaris, però sí està clar que especialitzacions del tipus treball intensives són avui impossibles a 

Catalunya. 
El mateix sector tèxtil exportador, en altres èpoques intensiu en mà d'obra, s'ha convertit 

en un sector amb forta intensitat de capital per les inversions estimulades pels Plans de Reconver
sió i per la presència, per què no dir-ho, d'empreses multinacionals. 

Un exemple clar de reespecialització productiva cara a l'exportació és el de l'empresa Hispano

Olivetti, a la qual farem referència més endavant. 
Amb l'entrada a la Comunitat Europea han desaparegut alguns dels incentius a l'exportació 

que havien existit fins al 31 de desembre de 1985 i que modificaven un xic el pes dels avantatges 
comparatius de cadascun dels sectors econòmics enfront del mercat mundial: desgravació fiscal 

a l'exportació, crèdits a l'exportació per finançament del capital circulant, etc. 
L'aproximació als nivells de protecció comunitaris i la desaparició de la protecció aranzelà

ria enfront de la Comunitat Europea (Guardiola, Colomer, 1987) serveix, d'altra banda, per fer des

aparèixer el motiu de distorsió sobre l'avantatge comparatiu que venia significant la diferència de 
nivells de protecció aranzelària efectiva de què gaudiren durant molts anys molts sectors econò

mics i que no es corresponia amb la mera incidència dels aranzels nominals2 (ESADE, 1979). 
Arribats en aquest punt, i abans de deixar el tema de la competitivitat exportadora de Cata

lunya cara al món, cal fer esment a una qüestió que no té res a veure amb l'enfocament de Teoria 
Pura del Comerç Internacional des del qual s'han estudiat tradicionalment les possibilitats expor
tadores d'una economia nacional: la qüestió del tipus de canvi de la moneda nacional respecte 

a les monedes dels principals països amb els quals comercia. 
L'evolució de la pesseta en els últims temps resulta en aquest sentit un element negatiu 

per fer possible la projecció exportadora de les empreses catalanes, atès l'elevat grau de revalorit
zació de la moneda espanyola per la convergència d'un conjunt de factors de balança de paga

ments i de conjuntura i diplomàcia macroeconòmica multilateral. 
La tradició de la nostra balança comercial era constituir un factor !imitatiu del desenvolupa

ment com a conseqüència del desequilibri exterior global que generava i que solament el turisme, 
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les transferències dels emigrants i les inversions estrangeres compensaven (Muñoz, 1987), però 

en els últims anys la situació ha variat i ara és el conjunt d'altres partides de la balança de paga

ments la que connota una balança global tan excedentària que l'únic remei que es veu a curt ter

mini per evitar que l'apreciació de la pesseta continuï minvant la competitivitat dels productes po

tencialment exportables és la incorporació al Sistema Monetari Europeu (Granell, 1987), encara 

que tot apunta que en un parell d'anys la balança espanyola per compte corrent tornarà a les xifres 

vermelles, la qual cosa haurà de repercutir en una menor pressió alcista sobre la pesseta. 

Aquesta situació monetària i el joc aranzelari derivat de l'ingrés a la Comunitat Europea es

tan obligant les empreses a fer esforços de millora tecnològica i de productivitat i competitivitat. 

És evident que les empreses poden assolir millors nivells de productivitat amb un cert es

forç propi ja sigui amb noves inversions (robòtica, maquinària més eficient, ... ) ja sigui amb l'ús 

de noves tècniques d'organització de la producció o de la comercialització (just in time ... ) però 

no és menys cert que alguns dels elements condicionants dels nivells d'eficiència i costos empre

sarials no són atribuïbles a les pròpies empreses sinó, més aviat, a empreses publiques i semipúbli

ques i al mateix nivell de cobertura dels serveis públics i les infrastructures. 

No cal recordar, en aquest aspecte, que Catalunya és una bona localització industrial pel 

que fa a la xarxa industrial i de serveis de què poden disposar les empreses per procurar-se els 

subministraments i matèries primeres i de transformació o els serveis de manteniment i reparació, 

però que existeixen alguns estrangulaments pel que fa a obres públiques i infrastructures (Majó 

Jané). 

Tant el Govern de la Generalitat com el Govern Central semblen darrerament sensibilitzats 

respecte a aquesta qüestió, la qual cosa lliga amb la potencialitat de les empreses per exportar 

i lliga, també, amb l'èxit potencial que podran tenir en el futur les campanyes de captació d'inver

sions estrangeres i empreses multinacionals que duen a terme les principals institucions catalanes. 

Malgrat tot això, resulta innegable que a Catalunya ja no es pot intentar ser competitiu en 

productes que demanen mà d'obra barata. Els camins de la competitivitat internacional demanen, 

per aquests casos, altres aproximacions basades en la projecció exterior via joint-ventures o em

preses de fabricació a altres mercats. D'això, en parlarem més endavant. 

ii) Algunes qüestions microeconòmiques

Intentant esbrinar més en la categorització del dinamisme exportador català respecte a l'ex

terior cal fer esment del menor pes que tenen les grans empreses en el context de l'economia ca

talana, de l'impacte que pot tenir el comerç intraindustrial en el conjunt de les activitats d'importa

ció i exportació de Catalunya amb l'exterior i de la presència de capital estranger a Catalunya. 

La dimensió empresarial 

Respecte al primer dels temes ja ha existit una preocupació des de fa anys (Granell, 1968 

i Arrufat, 1981 J però el quadre adjunt ( Hereter, 1987) fa més identificable la situació. 

XIFRES DE COMERÇ EXTERIOR DE LES 100 PRIMERES EMPRESES EXPORTADORES 

l IMPORTADORES ESPANYOLES [1985-1986) 

(xifres en milions de pessetes) 

Exportacions 

Espanya 

Catalunya {dins les 1()()) 

C/E[%) 

Importacions 

Espanya 

Catalunya {dins les 100) 

C/E 1%) 

nombre 

d'empreses 

100 

12 

12 

nombre 

d'empreses 

100 

20 

20 

1985 

volum 

d'exportació 

1.901.378 

109.667 

5,8 

volum 

d'importació 

2.937,538 

195.050 

6,6 

nombre 

d'empreses 

100 

22 

22 

nombre 

d'empreses 

100 

18 

18 

Font: fnformaci6n Comercial Española, Mensual Agost-Setembre 1986. lnformaci6n Comercial Española, Setmanal 2.076 16-22/3/87. 
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1986 

volum 

d'exportació 

1.641.320 

137.442 

8.4 

volum 

d'importació 

2.178.261 

223.588 

10,3 
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Aquestes dades serveixen per demostrar que Catalunya representa més en el total del co

merç exterior espanyol que no pas el que representen les seves grans empreses exportadores en 

el context de les grans empreses exportadores espanyoles. Per altra banda, i repassant la llista 

de les primeres empreses espanyoles, ens adonem que les empreses catalanes que s'hi inclouen 

apareixen a la part mitjana i baixa del llistat, tal com es podia intuir de l'anàlisi del quadre exposat 

si tenim en compte que el percentatge d'empreses supera clarament el de participació en l'expor

tació i importació total. 

D'altra banda, i encara que introduíssim com a catalanes a les llistes algunes empreses grans 

amb seu social a Madrid però amb factoria a Catalunya, la realitat que la dimensió de l'empresa 

catalana en l'àmbit del comerç exterior roman en els terrenys de la petita i mitjana empresa conti

nuaria mostrant-se com una realitat pràcticament inalterada. 

l no es pot dir tampoc que les grans empreses catalanes només venen al mercat espanyol 

descuidant l'exportació perquè, de fet, si repassem la llista de grans empreses espanyoles, ens 

adonem del nombre relativament escàs d'empreses catalanes que hi figuren. Sobre dades de la 

revista Fomento de Ja producción només es pot suprimir la «infrarepresentació catalana» quan am

pliem la llista d'empreses grans fins a límits on s'incloguin també les empreses mitjanes. Del total 

de les 2.000 empreses espanyoles de més gran volum de facturació, el 29,5 % eren, el 1985, em

preses catalanes la qual cosa està ja molt més d'acord amb el pes industrial de Catalunya en el 

context global espanyol. 

Aquesta circumstància, que s'ha d'interpretar com una feblesa de l'estructura industrial ca

talana per assolir grans volums concentrats d'exportació és, en canvi, un actiu i un fet positiu quan 

ens parem a pensar que la inexistència de grans empreses està permetent una versatilitat i una 

possibilitat d'adaptació de l'estructura econòmica catalana a la nova situació de mercats i produc

tes derivats tant del progrés tecnològic com de les noves circumstàncies de mercat derivades de 

l'ingrés a la Comunitat Europea. 

En la llista de les primeres grans empreses exportadores espanyoles l'any 1985 figuraven, 

com s'ha dit, 12 empreses catalanes, en la de 1986 se n'hi afegeixen 10 més. Del total de 1985 

són dues les empreses siderometal·lúrgiques, dues les tèxtils i una de cadascun dels sectors se

güents: ciment, oli, automòbil, electromecànica, material elèctric, construccions mecàniques, quí

mica i pells i adobs. Les 10 empreses incorporades al ranking l'any 1986 permeten d'ampliar els 

sectors representats fins a 15 diferents sense que cap d'ells no tingui més de dues empreses a Ja llista. 

Aquesta constatació ens permet afirmar que la competitivitat exportadora de Catalunya no 

va lligada a grans empreses ni a sectors específics en els quals es vegi l'existència d'un avantatge 

comparatiu clar sinó que es manifesta d'una manera absolutament diversificada sense que unes 

poques empreses pesin massa en el total de les exportacions catalanes. 

Solament com a recordatori, cal dir que les trenta primeres empreses exportadores catala

nes el 1986 segons l'ICEX van ser: 

1. Motor Ibèrica-Nissan 16. Gerna

2. Cia Española de Laminación (CELSA) 17. S.A. Lamparas Z

3. Braun Española 18. Comercial ltalo-Española

4. Jumberca 19. Hispana Olivetti

5. Courtaulds Fibres 20. Pirelli

6. Sarrió Papelera de Leiza 21. Bio lbérica

7. Hispacement 22. Aiscondel

8. Montefibre-Montedison 23. Cia. Continental Hispanica

9. Unidad Hermètica 24. Cia. Roca Radiadores

10. Torras Herreria y Constr. 25. Freixenet

11. Borges S.A. 26. La Seda de Barcelona

12. Tintorerias lbéricas de Peletería (TIPEU 27. Sociedad Nestlé AEPA

13. Mecanismes Auxiliares lndustriales (MAI) 28. Bayer Hispania

14. Tarragona Química 29. Grexaval

15. FORET 30. Colomer Munmany
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Pot comparar-se la llista amb la d'empreses catalanes amb més volum total de vendes i 

deixant de banda la SEAT, que és fa primera en tots els rankings però que no s'inclou per les cir

cumstàncies esmentades de NIF, les empreses catalanes amb facturació superior a 30.000 milions 

de pessetes i que eren, el 1986, segons Fomento de la producción, les següents: 

1. FECSA 12. Pirelli

2. Nestfé AEPA 13. Continental Hispanica

3. Motor lbérica-Nissan 14. Hidroelèctrica de Catalunya

4. ENHER 15. Catalana de Gas

5. Fomento de Obras y Construcciones 16. BASF Española

6. Cubiertas y MZOV 17. Roca de Radiadores

7. Hoeschst lbérica 18. Henkel lbérica

8. CIRSA 19. Fernando Roqué

9. Cros 20. Torras Hostench

10. Danone 21. Cia de Jndustrias Agrícolas

11. Bayer 22. La Seda de Barcelona.

A la vista de les llistes pot deduir-se fàcilment que són poques les grans empreses per fac

turació que no figuren a la llista d'empreses exportadores, la qual cosa vol dir que avui dia es difícil 

accedir a una dimensió empresarial elevada si no es compta amb els mercats exteriors. 

LA DIVISIÓ JNTRASECTORIAL D'ACTIVITATS 

Respecte a la segona de les qüestions apuntades ens hem d'interrogar fins a quin punt una 

part de la competitivitat es pot atribuir al fet que les empreses catalanes hagin entrat ja en el pro

cés de divisió intrasectorial del comerç o d'especialització productiva i d'intercanvi de productes 

o de part dels assortiments amb altres països com és ara el cas d'algunes empreses de l'automòbil

amb factories en diferents països i distribució de les produccions entre les activitats interiors i ex

teriors.

Centrar una conclusió contundent en aquest aspecte sembla, en aquest moment, encara 

dubtós malgrat que algunes empreses pensen que la seva estratègia després de la integració a 

la Comunitat ha de ser aquesta. 

Tot analizant les empreses importadores catalanes ens adonem que entre les 18 que el 1986 

estan en la llista de les 100 primeres empreses importadores espanyoles, 9 pertanyen al sector quí

mic, de manera que existeix una polarització que és contradictòria amb la idea de diversificació 

anotada en Ja vessant exportadora. 

¿Són, per altra banda, molt importadores les empreses exportadores i a la inversa? 

Per respondre aquesta qüestió es poden comparar les llistes de les més grans empreses 

exportadores i importadores catalanes segons les dades de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior 

(ICEX) referides a 1986. 

Limitant !'anàlisis a 76 empreses, que ens permet arribar a Ja xifra de 2.000 milions de pes

setes com a xifra de negoci de comerç d'importació i exportació, veiem també Ja més gran diversi

ficació que presenta la llista d'empreses exportadores que la d'importadores pel que fa al seu sec

tor d'activitat, però veiem també que les que més comptabilitzen simultàniament la funció 

importadora i exportadora no són les més grans sinó les mitjanes o petites d'entre les empreses 

que figuren en la llista de les 76 primeres empreses importadores i exportadores. 

Els rankings de sectors que acullen un nombre més gran de grans empreses exportadores 

d'entre les 76 principals el 1986 és el següent: 

12 empreses del sector químico-farmacèutic 

10 empreses tèxtils 

9 empreses metalmecaniques i de maquinària elèctrica 

9 empreses de paper i gràfiques 

8 empreses d'alimentació 

7 empreses de pells i adoberia 

4 empreses del sector de l'automòbil 

4 empreses siderometal·lúrgiques 

4 empreses de perfumeria 
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3 empreses d'electrònica-informàtica 

1 empresa de ciment 

1 empresa de cautxú 

1 empresa de plàstics 

1 empresa de productes ceràmics 

1 empresa d'articles esportius 

1 empresa de manufactures diverses. 

Mentre que, en la vessant importadora, la llista que resulta de l'anàlisi de les informacions 

de l'lCEX permet d'establir aquest altre quadre sobre les 76 primeres importadores catalanes: 

26 empreses químico-farmacéutiques 

9 empreses del sector alimentacaió 

8 empreses del sector electrònica-informàtica 

7 empreses tèxtils 

7 empreses de manufactures metalmecàniques i elèctriques 

4 empreses de siderometal·lúrgia 

4 empreses del sector paper i arts gràfiques 

3 empreses de cautxú 

2 empreses del sector automòbil 

2 empreses d'energia elèctrica 

1 empresa de fotografia 

1 empresa de productes ceràmics 

1 empresa de perfumeria 

empresa de pells i adoberia. 

El grau de correlació entre la funció importadora i exportadora en el si de les llistes de grans 

empreses catalanes dedicades al comerç exterior ens permet esbrinar fins a quin punt les importa

cions són importants per a les empreses exportadores i, per tant, quines poden ser les conseqüèn

cies que la participació al Mercat únic Europeu 1'1 de gener de 1993 pot suposar per a les empreses. 

Tot partint de les dues llistes de les 76 empreses catalanes més importadores i més exporta

dores l'any 1986 segons les dades de l'ICEX es constata que són 33 les empreses comunes a les 

dues llistes, mentre que si reduïm l'observació a una llista amb les 70 primeres de cada vessant 

comercial el nombre de coincidències arriba a 29, si a les 60 primeres a 25, si a les 50 primeres 

a 19, si a les 40 primeres a 15, si a les 30 a 11, si a les 20 a 2 i si a les 10 primeres de cada llista a 1. 

Això vol dir que entre les 20 primeres empreses importadores i exportadores catalanes no

més un 10 % simultanegen la seva presencia a les dues llistes de grans empreses amb moviment 

amb l'exterior, mentre que quan es passa a considerar les 30 primeres de cada llista la coincidència 

arriba al 36,7 %, xifra que després va augmentant de manera suau fins al 43,4 % si prenem el 

nombre d'empreses que estan presents a totes dues llistes de les més grans de cada ranking. 

La conclusió d'aquestes dades és que són les mitjanes empreses dins la llista de les grans 

(entre 4.000 i 2.000) les que més comptabilitzen la seva presència en les funcions d'importació 

i exportació, però que, en tot, es pot dir que hi ha una elevada correlació entre les empreses amb 

una significativa activitat importadora i exportadora. 

Està clar que aquestes constatacions es poden corregir passant a l'anàlisi de les empreses 

específicament implicades en el moviment exportador i importador veient, per exemple, les seves 

vinculacions amb el capital internacional. 

LA VOCACIÓ EXPORTADOHA DE LES MULTINACIONALS 

Només fent un repàs als noms d'empreses que s'han donat fins ara i abans del que es dirà 

en el punt 3.a sobre les inversions estrangeres a Catalunya cal avançar, aquí, que la presència 

de capital estranger és un element condicionant de primer ordre al qual cal fer al·lusió en parlar 

del dinamisme exportador català, la qual cosa no vol dir, però, que no hi hagi empreses totalment 

nacionals amb una forta dinàmica exportadora. 

Recordar l'exemple de Jumberca, que ha passat de tenir greus dificultats de supervivència 

a ser una empresa líder mundial del seu ram de maquinària per a gènere de punt, o dels exporta-
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dors de cava del Penedès que han passat d'exportar 700.000 ampolles el 1970 a més de 24 milions 

el 1986 (gràcies sobretot a les grans vendes de Freixenet als Estats Units) resulta demostratiu en 

aquest sentit. 

l tot això encara és més cert si pensem en sectors d'envergadura empresarial més reduïda 
però amb exportacions també creixents. 

d) La correcció institucional de l'avantatge comparatiu

Les administracions públiques tracten d'incidir en la correcció dels factors que dificulten 

la competitivitat internacional de l'economia. 

L'èmfasi més especial s'ha aplicat, fins ara, a fer més rendibles les exportacions i a ajudar 

a descobrir noves possibilitats de negoci internacional per a les empreses. 

En aquest sentit cal recordar que les empreses catalanes es beneficien de dos tipus d'aju

des públiques: les que han vingut de l'Institut Nacional de Foment de l'Exportació (INFE) i del Ser

vei d'Assessorament i Promoció d'Exportacions de la Generalitat de Catalunya (SAPEX) i que, amb 

el canvi de nom de l'INFE a la seva denominació actual d'Institut Espanyol de Comerç exterior 

(ICEX) i la creació pel Decret 236/1987 de 13 de juliol del Consorci de Promoció Comercial de Ca

talunya (COPCA)3 passen a procedir d'aquests últims organismes. 

El «grau» de correcció institucional de la competitivitat de fes exportacions catalanes intro

duït per aquests dos organismes ha estat bastant diferent. 

Les subvencions de promoció atorgades a Catalunya per f'INFE l'any 1986 van situar-se en 

1.426 milions de pessetes, xifra que s'hauria d'incrementar amb fes despeses globals aplicades 

des de Madrid a activitats que no poden ser objecte d'atribució regional. Els subsectors més bene

ficiats van ser, per aquest ordre, fa maquinària tèxtil (88, 7 milions de pts.), mobiliari, tèxtil i llibres. 

Les subvencions de promoció d'exportacions atorgades pel SAPEX va ser, el 1986, de 195 

milions de pts. i els grans beneficiaris de les subvencions van ser les Cambres de Comerç i fes 

Fires de Catalunya, l'Agrupació Multisectorial d'Exportadors de Catalunya (AMEC) i fa Promotora 

de Serveis per a fes Empreses de l'Alimentació (PROSEMA). 

Sumant a aquestes xifres la part d'ajudes INFE no regionalitzades i l'ajuda rebuda per les 

empreses catalanes en concepte de minoració de preus dels interessos per crèdits a l'exportació, 

el 1986 el suport institucional haurà arribat o superat lleugerament els 2.000 milions de ptes. 

La xifra és reduïda si la comparem amb les dades d'exportació catalana de l'ICEX o de la 

Cambra de Comerç i no excedeix, en cap cas, del 0,25 % o 0,30 % del total exportat per Catalunya. 

A aquesta xifra cafdría afegir la part que varen rebre les empreses catalanes del total de 

65.951 milions de ptes. pagades per la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Expor

tació en tota Espanya com a indemnitzacions. Les informacions disponibles fan, però, impossible, 

una imputació aproximada del que això va significar per a Catalunya, perquè l'única xifra referida 

al negoci regional de fa CESCE és la que atribueix a Catalunya el 32,51 % del total de les vendes 

a l'estranger declarades amb cobertura de pòlissa global. 

És difícil, però, incloure conceptualment aquestes indemnitzacions de CES CE com a mesu

ra de correcció institucional de l'avantatge comparatiu a l'exportació institucional de l'avantatge 

comparatiu a l'exportació catalana. 

Totes aquestes xifres no varen compensar, és evident, la pèrdua de renda que les empre

ses exportadores van patir com a conseqüència de la revalorització de fa pesseta en els mercats 

de canvi respecte al seu curs el 19854 (Granell, 1987) i, per altra banda, no són prou importants 

per tenir un pes determinant sobre la continuïtat o l'orientació de l'exportació catalana. 

La conclusió que es deriva de l'anàlisi de les xifres aplicades a la promoció d'exportacions 

és que no són les mesures de promoció i foment a l'exportació les causes determinants de la ren

dibilitat de les exportacions i de les possibilitats exportadores d'un o d'altre sector econòmic. 

Quan es parla de la correcció institucional dels avantatges comparatius cal pensar, més aviat, 

en les mesures adoptades per les autoritats públiques per afavorir la situació competitiva de fes 

empreses i que pot anar de la gestió de fa política monetària per evitar la inflació i correlacionar 

d'una manera realista la pesseta amb la resta de monedes internacionals fins a la política de forma

ció de capital humà o de creació d'infrastructures energètiques, de transport o d'altres. 
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2. ELS INTERCANVIS INTERNACIONALS DE SERVEIS

al El sector serveis i la seva importància a Catalunya 

Si quan s'analitza el comerç exterior català, sempre s'han d'explicitar les dificultats que exis

teixen per a una definició correcta, tot tenint en compte que les transaccions que es produeixen 

entre Catalunya i la resta d'Espanya tenen plena llibertat de circulació en el si de la unió duanera 

i econòmica espanyola, quan es tracta d'analitzar el sector serveis i la seva projecció exterior el 

fet de la intangibilitat de moltes de les transaccions accentua encara la dificultat. 

No és ara el moment d'entrar en consideracions sobre com s'han de calcular o no els totals 

dels serveis que utilitza una economia i sí, en canvi, de fer palès que la competitivitat internacional 

d'una economia depèn de la seva força exportadora tant de béns com de serveis. 

Partint d'aquesta base, les valoracions que es fan del sector serveis són sempre aproxima

cions subjectes a interpretació i explicitació. 

Per altra banda, la generació de valor afegit per empresa de serveis amb activitat multire

gional és molt difícil de distribuir d'una manera precisa. La Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

d'Estalvis que, com se sap, és la primera entitat financera de Catalunya i la sisena Caixa d'Estalvis 

del Món segons la classificació d'Euromoney té -des de juliol de 1987- el seu Departament de 

Tresoreria centralitzat a Madrid per qüestions de proximitat a les autoritats monetàries, estalvi te

lefònic i relació amb altres entitats financeres. ¿Com podem avaluar la contribució del Departa

ment de Tresoreria a la renda global generada per la Caixa? 

Prenent dades del Banc de Bilbao sobre la renda nacional i la seva distribució provincial 

s'arriba a Ja conclusió que el sector de serveis aporta prop del 60 % de la renda catalana, mentre 

que el 1955 feia una aportació del 43,6 %. 

Amb totes les cauteles necessàries, després del que hem dit, es pot afirmar que Catalunya 

ja no és una regió industrial en el sentit que el sector secundari sigui el que més aporta a la seva 

economia. 

La situació no s'allunya gaire del que passa a altres de les que poden denominar-se «grans 

regions industrials d'Europa» com ara Nordrhein-Westfàlia, Baden Würtenberg, Bayern, Lombar

dia, West-Midlands, etc., on també s'està assistint a una terciarització del producte i de l'ocupa

ció tant per la recessió industrial d'aquests últims anys com per la transferència de rendes d'altres 

sectors al sector serveis, que s'ha anat produint com a conseqüència d'una relació real d'intercan

vi molt favorable per al sector serveis que s'ha traduït en increments de preus més ràpids al sector 

terciari que al secundari (M. Guinjoan, 1987). 

Aquest últim fet ha beneficiat les zones espanyoles amb més predomini del sector serveis 

com és el cas de Madrid o de les Balears, encara que en subespecialitzacions terciàries diferents. 

No és ara el moment de fer referència a les possibilitats de millora de productivitat que te

nen els sectors secundari i terciari o al tipus de mà d'obra que l'un i l'altre absorbeixen, malgrat 

que aquest pot ser un aspecte important des de molts punts de vista. 

Pel que fa referència a la competitivitat i possibilitats de projecció exterior del sector serveis 

català és molt més interessant fer un repàs de la situació relativa que dins dels rankings empresa

rials espanyols ocupen les empreses amb seu a Catalunya. 

Per començar, cal fer referència al sector comercial que és el de més pes dins del terciari 

ja que suposa entre el 20 i el 25 % del seu producte. El sector comercial està dominat, en aquest 

sentit, per grans empreses molt conegudes, cap de les quals no té seu social a Catalunya (Corte 

lnglés, IFA, Una Vivó, Maesa, Sogeco, PRYCA, Simago, etc.). En el camp de la comercialització 

internacional Tabacos de Filipinas ocupa el 14è lloc del ranking empresarial gràcies a la seva força 

importadora i no a l'exportadora. Malgrat aquesta vocació importadora, Tabacos de Filipinas és 

l'empresa catalana de serveis més internacionalitzada. 

El subsector Turisme i Hosteleria és, en ordre d'importància dins el terciari, el segon de 

més pes. En aquest cas el grup Hoteles Unidos (HUSA) ocupa la 5� plaça del ranking, Ultramar 

Express la 6� i Casinos de Catalunya la 17�. HUSA es avui el 27è grup hoteler mundial. 

El tercer subsector es el de Transports en el qual Jberia, Rente, Aviaco i Transmediterranea 

-empreses totes elles públiques amb seu a Madrid- ocupen els 4 primers llocs del ranking men

tre que la filial 100 % de la companyia holandesa Netlloyd N.V., Fernando Roqué, ocupa la cin

quena posició. Més lluny a la llista, es troben Bas i Pujol Transports de Barcelona, Marítima del

I Mediterrani, la filial de Cros, Transports Duanes i Consignacions i Ferrocarrils de la Generalitat.

Quant al sector financer, el quart subsector dins els serveis, és coneguda la fortalesa de 
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les Caixes catalanes i la debilitat dels bancs en termes de passiu mentre que un sol dels bancs 

estrangers que treballa a Espanya té la seu central a Barcelona. De les Caixes no cal parlar-ne ex

cessivament aquí pel conjunt de limitacions que tenen respecte a una eventual projecció exterior, 

malgrat que la Caixa es la 1 � entitat del seu grup a Espanya, la Caixa de Barcelona la 3� i la  de 

Catalunya la 7?. El primer banc català és el Banc de Sabadell, que figura el 9è en el ranking de 

bancs espanyols i que tot just ha començat a internacionalitzar-se amb dues oficines: una a París 

i una altra a Londres. 

Pel que fa al subsector de la publicitat, les empreses CID, la primera a Espanya, Tiempo 

8800, Tandem, Bassat i Danis ocupen llocs entre les 20 primeres empreses del seu àmbit estatal. 

Quant a informàtica, l'empresa Olivetti es la 2? a Espanya i té seu a Barcelona mentre la 

8? es Philips Informàtica. No cal recordar el caràcter estranger de les dues empreses. A partir del 

lloc 18è del ranking espanyol hi figuren altres empreses amb seu a Catalunya: Telesincro, Centre 

de Càlcul de Sabadell, Logic Control i Telesincro. 

Com a penúltim sector esmentarem el d'assegurances en el qual una mutualitat patronal 

(Asepeyo), dos grups suïsos amb seu a Barcelona (Zurich, Winthertur), una empresa del Banc 

Central (Banc Vitalici) i el Grup Catalana Occident figuren en el grup de grans empreses espanyoles. 

Per acabar, una referència final al subsector de serveis d'enginyeria i serveis públics en el 

qual la Corporació Agbar d'Aigües de Barcelona, Autopistes Concessionària Espanyola (ACESAJ 

i el Port de Barcelona ocupen llocs de privilegi dins el ranking espanyol. 

Com a balanç final de tota aquesta breu anàlisi sobre el sector Serveis català i la seva di

mensió relativa en el context espanyol cal afirmar la seva debilitat en relació amb el que hauria 

de ser si tenim en compte el pes de Catalunya dins l'economia nacional. 

El fet resulta d'una gran importància si tenim present que el sector Serveis absorbeix molta 

de la mà d'obra més qualificada i que la concentració de cervells i investigadors és un element 

de gran importància potencial cara al desenvolupament futur d'una economia. 

En els debats per a l'atracció de la ATT a Espanya, al Parc Tecnológic de Madrid o al del 

Vallès, es va posar en relleu, precisament, aquesta problemàtica que porta tota classe de connota

cions polítiques i d'intervencionisme i ajudes de l'Estat al marge de la constatació pura i simple 

de la concentració de cervells que en aquests moments es decanta a favor de Madrid (García Del

gado, 1987). 

b) L'exportació catalana de Serveis

Després del repàs efectuat sobre la importància del sector serveis a Catalunya cal fer es

ment de les exportacions de serveis que està fent Catalunya. 

El tema, però, no ha estat fins ara objecte de cap atenció especial en els pocs estudis que 

s'han fet sobre el sector serveis espanyols, llevat del que s'hagi dit sobre l'exportació turística en 

tots aquests últims anys. 

Si en una època, quan es parlava de la importància del sol i l'aigua per a les exportacions 

espanyoles, s'estava pensant en les collites de productes agraris d'exportació, avui dia cal consi

derar que el turisme exterior és el principal producte d'exportació. 

Segons dades del Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat, Catalunya suposa 

el 23 % del total dels ingressos turístics de tot l'Estat. Això voldria dir que les exportacions turísti

ques catalanes van situar-se el 1986 entre els 2.500 i els 3.000 milions de dòlars, o sigui entre els 

350.000 i els 400.000 milions de pessetes. 

El problema, arribats en aquest punt, és de saber fins a quin punt s'exporten serveis turís

tics o bé si els estrangers compren serveis turístics catalans per les especials circumstàncies es

tructurals de Catalunya i si, a més, l'esforç que s'està fent per maximitzar el seu impacte positiu 

és suficient (J. Cals, 1987). 

També aquí es podria fer referència al Crèdit Turístic privilegiat i a les subvencions que ha 

rebut el sector empresarial turístic, les entitats territorials de promoció i els Ajuntaments de muni

cipis turístics, però les xifres són reduïdes respecte al total a uns nivells que per ells mateixos no 

són explicatius del fenomen turístic espanyol en general ni del català en particular. 

El problema és que, al marge d'aquestes exportacions turístiques, el sector serveis català 

no té una projecció exterior important. 

l això no és un bon símptoma per la senzilla raó que el turisme no és un servei sofisticat 

que incorpori un elevat valor afegit, com no sigui la tecnologia d'atracció i moviment de les perso

nes que en aquest cas, per cert i lamentablement, en molts casos està controlada a casa nostra 
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per grans tour-operators multinacionals que absorbeixen una part substancial dels guanys poten
cials derivats del moviment turístic internacional. 

) Els estudis del GA TT i de diferents organismes internacionals -en un moment com l'actual 
en què la Ronda Uruguay s'ha començat a preocupar de la liberalització del comerç internacional 
de serveis- posen en relleu la competència creixent que, en el futur, els països subdesenvolupats 
faran en el subsector més pobre del món turístic on les diferències salarials en llocs de treball de 
poca especialització arribaran a ser determinants per poc que el factor de capital i equipaments 
turístics sigui desenvolupat pels capitals exteriors i per les empreses multinacionals vinculades al 
sector turístic. 

La manca de dades sobre transferències de tecnologia entre Catalunya i l'estranger aprofi
tant els formularis de divises necessaris pels cobraments i pagaments de serveis fa difícil qualsevol 
anàlisi que no sigui fa derivada de les percepcions convencionals relatives a la notable importació 
de serveis que s'està fent a d'altres països i, en canvi, a la poca projecció exportadora existent. 

L'absència d'una banca autòctona potent i amb capacitat de projecció externa, la manca 
d'empreses d'enginyeria amb capacitat per participar en projectes internacionals amb les poques 
excepcions de Foment d'Obres i Construccions, Cubiertas y MZOV -al món específic de la cons
trucció que només en certes ocasions es considera serveis- o de la Corporació Agbar en la temà
tica del Subministrament i Potabilització d'Aigua a alguns països, la gestió d'alguns hotels a l'es
tranger per part del grup HUSA o l'exemple del Centre de Càlcul de Sabadell o de Logic Control 
venent software a l'estranger, són alguns dels exemples excepcionals que no fan sinó confirmar 
la regla de l'escàs pes de l'exportació de serveis que no sigui el turisme. 

També resulta clar que una part de l'absència d'exportacions catalanes de serveis comer
cialitzables internacionalment ve donada pel monopoli públic que tenen a Espanya algunes activi
tats que van des del transport aeri internacional fins als serveis internacionals telefònics. 

L'evolució de la tecnologia i la liberalització consegüents a l'ingrés a la Comunitat lligades, 
fes dues, a l'evolució de la Comunitat Europea en els últims temps de recerca d'un mercat interior 
únic, pot produir alguns canvis en aquesta àrea, però no cal pensar que un marc de més gran 
llibertat pugui ser determinant en aquesta àrea, encara que algún exemple com pot ser el de l'ex
portació de programes de TV3 resulta certament esperançador. 

Catalunya és tributària de la tecnologia exterior, que és un servei important per al funciona
ment tant del comerç com de la indústria. Recordar aquí els exemples de franquícies pagades a 
l'estranger per alguns comerços o de l'ús de patents i marques en un ampli ventall de productes 
de consum i d'inversió no descobreix res de nou. 

3. CATALUNYA l ELS MOVIMENTS INTERNACIONALS DE CAPITALS

a) Les inversions estrangeres a Catalunya
Les empreses estrangeres han exercit una funció remodeladora molt important de l'econo

mia catalana d'ençà que, ja en el segle XIX, van portar tècniques tan importants com l'electricitat
o el gas. La importància actual queda clara si pensem en el molt que han influït en la renovació
de la base industrial catalana cap a especialitzacions desvinculades del sector tèxtil tradicional i
en el pes que tenen en molts sectors econòmics (Granell, 1986).

Arribats en aquest punt, i sense discutir sobre la importància més qualitativa que quantita
tiva del capital estranger i de les multinacionals a Catalunya, s'ha d'intentar veure quina és la visió 
que les multinacionals tenen de la Catalunya actual i, en funció d'aquesta, quines són les perspec
tives de captació de capitals forans a què pot conduir la campanya d'atracció que en els últims 
temps duen a terme la Generalitat de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca, les Cambres de 
Comerç i Indústria, alguns Ajuntaments catalans i altres institucions. 

En aquest sentit cal dir que, segons les últimes dades disponibles, Catalunya està captant 
el 22 % del total de les inversions estrangeres directes autoritzades que estan arribant a Espanya, 
xifra que està per darrere de la referida a Madrid (31, 1 % ) però molt per damunt de les que venen 
a continuació en el ranking de comunitats autònomes (Andalusia 4,8 %, Euskadi 4,7 %). 

El grau d'atracció de Catalunya és, doncs, una mica superior a la participació catalana en 
el PIB. 

El problema, però, és la superespecialització industrial que denoten aquestes inversions que 
venen a Catalunya. 
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És així com prop del 24 % de les inversions estrangeres que arriben a Catalunya són desti
nades al sector químic, el 22 % al sector metal·lúrgic i una mica més del 15 % a altres sectors
industrials. )

Aquest pes fa que les inversions a Catalunya siguin molt diferents de les que van a Madrid,
on el 39,7 % se situen en el sector comerç i hotels (a Catalunya el percentatge per aquest concep
te només és del 23,3 %) i el 40, 1 % en el sector finacer (a Catalunya el pes d'entitats financeres,
assegurances, etc ... sobre el total només és del 13,3 %).

Les dades de la Secretaria d'Estat de Comerç evidencien augments significatius en la inver
sió estrangera, tant a Espanya com a Catalunya, des del moment de l'ingrés a la Comunitat Euro
pea i és possible que en el cas català es comenci a notar també l'impacte de la notorietat induïda
pels Jocs Olímpics.

El que passa, però, és que les inversions estrangeres no comporten la correcció del menor
pes del sector serveis a Catalunya en relació amb el cas de Madrid, sinó que tendeixen a impulsar
molt més el sector industrial.

¿Vol dir això que el futur de Catalunya és industrial, la qual cosa significarà menors taxes
de creixement comparant les obtenibles pels creixements més ràpids dels sectors de serveis?

La polèmica no és nova però és rellevant si tenim en compte que els estudis de la Comissió
Europea indiquen que amb el Mercat Únic Europeu s'estimularà un procés d'emigració de les in
dústries del Nord d'Europa cap a les zones de la Mediterrània.

És un fenomen que cal considerar perquè això haurà d'incidir en una nova situació de Cata
lunya i dels països mediterranis de la Comunitat en la divisió intraeuropea de treball.

És, però, molt aviat encara per analitzar el que això pot comportar respecte als nivells de
renda i de productivitat de l'economia catalana i, en definitiva, de la seva potencialitat exportado
ra de béns i serveis.

El que sí és innegable és que, des d'un punt de vista de concentració de cervells en els
processos de producció, Madrid concentra ara per ara mes del 50 % dels llocs de treball d'alta
tecnologia que es produeixen a Espanya, la qual cosa, lligada al pes del sector public en l'atracció
d'inversions tecnologiques és un element a considerar (García Delgado, 1987).

b) Les inversions catalanes a l'estranger
Les edicions catalanes a l'estranger més antigues són les fetes pel sector editorial a Sud

amèrica. Després, abans de 1973, diverses empreses van invertir al Sud de França.
Les inversions catalanes al Sud de França volien ser una porta oberta al Mercat Comú en

uns moments en què l'ingrés a la Comunitat es veia difícil com a conseqüència dels impediments
polítics que existien.

Aquell moviment va ser objecte de crítiques per part de jerarquies eclesiàstiques d' Andalu
sia que van arribar a afirmar que aquelles inversions anaven en contra de la necessitat de crear
llocs de treball a Espanya. La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en canvi,
va posar en relleu que el dinamisme que suposava el fet d'invertir a l'estranger redundava en un
més gran dinamisme de l'empresa inversora tant a Espanya com a l'estranger i -conseqüentment-,
demanava, fins i tot, ajuts i garanties per a les empreses que volguessin invertir a l'exterior.

La crisi mundial dels últims anys ha canviat molt el migrat panorama de les inversions cata
lanes a l'estranger.

Cal dir, en primer lloc, que les inversions al Rosselló van ser un fracàs i que ara que Espanya
pertany a la Comunitat Europea no sembla que aquella àrea tingui prou atractiu pels inversors ca
talans.

Algunes empreses editorials continuen amb les seves inversions a Latino-amèrica, que han
adquirit una nova dinàmica i un diferent enfocament com a conseqüència de les grans dificultats
ara existents per continuar exportant llibres des d'Espanya pels problemes de balança de pagaments.

Tanmateix, l'ús d'empreses filials per canalitzar exportacions no sembla avui fàcil a països
en desenvolupament com va ser-ho, per exemple, en les èpoques de màxima expansió internacio
nal de MATESA.

Els països en desenvolupament volen empreses manufactureres que creïn llocs de treball,
de producció, i no només de comercialització o de compra de primeres matèries locals, i fes possi
bilitats de projecció exterior dé les empreses catalanes han quedat, conseqüentment, molt limita
des en aquest sentit.
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S'han obert en canvi, últimament, noves vies en la producció en països en desenvolupa

ment aprofitant, això sí, primeres matèries locals i noves vies de producció i comercialització en 

països rics. 

Les xifres són petites i més que de moviment o tendència s'ha de parlar d'alguns exemples 

prou coneguts: inversions de Bodegas Torres a Xile i als EUA, inversions de Freixenet a França, 

EUA i Mèxic, inversions del Grup Agrolimen a Mèxic, Inversions de Laboratoris Ferrer a la Repú

blica Federal d'Alemanya i al Perú, inversions de Roca de Radiadors a Portugal i a França, inver

sions de Colomer Munmany a Xina amb pagament per pells produïdes, inversions de Ceràmiques 

Reunides als EUA, inversions de Tabacos de Filipinas a diversos països per dur a terme activitats 

de producció (Filipines) però, sobretot, de comercialització internacional i triangulació d'opera

cions, inversions de Montalfita a França, etc. 

Les experiències de presència a l'estranger d'empreses catalanes del sector serveis és, també, 

molt reduïda. Liquidades les inversions dels Grups Banc de Madrid i Banca Catalana, el Banc de 

Sabadell ha iniciat fa molt poc la seva obertura d'oficines a l'exterior i la Caixa tot just ara comen

ça a plantejar-se d'aprofitar la més gran liberalització que amb l'ingrés a la Comunitat s'operarà 

per les Caixes. 

Tampoc el sector turístic català no gestiona empreses exteriors encara que alguns grups 

s'ho han començat a plantejar per tal d'aprofitar la tecnologia de gestió de la qual es disposa. L'in

terès, però, que les inversions turístiques ofereixen en el marc de la Barcelona Olímpica estan re

tardant potser, en aquest àmbit, els projectes de buscar negoci a l'estranger. 

Amb l'ingrés a la Comunitat Europea - i Ja necessitat de posicionar-se en els mercats es

trangers per tal d'aprofitar els avantatges duaners- s'obren unes noves perspectives i també la 

creació de la Corporació Financera Espanyola de la mà de l'ICEX i el Banc Exterior d'Espanya per 

fomentar les inversions espanyoles a països en desenvolupament tot aprofitant els mecanismes 

de capitalització de deute extern i altres, s'obren unes noves perspectives legals que caldrà veure 

en quina mesura les empreses catalanes poden anar aprofitant. 

Cal dir, en aquest sentit, que la més petita rendibilitat de l'exportació en aquests últims temps 

de fortalesa de la pesseta també hauria d'ajudar a invertir a l'estranger a les empreses amb una 

política de presència exterior que vulgui ser activa i que pugui aprofitar els avantatges que situar

se sobre uns certs mercats ofereix per conèixer la seva problemàtica, fins i tot de prop. 

El gran problema per aquesta possibilitat inversora, ja sigui per creació d'empreses ja per 

empreses mixtes, és la poca tecnologia pròpia d'interès mundial que deriva de la recerca practica

da a Espanya en general i a Catalunya en particular. 

Entre les 20 primeres empreses espanyoles amb més investigacions en l+ D l'any 1985 figu

raven 6 empreses amb seu a Catalunya i el CEDETI ha fet conèixer que el 60 % dels projectes 

de recerca surten de Catalunya però quan analitzem la llista de les primeres empreses catalanes 

en matèria de recerca ens adonem del fort predomini de les que tenen capital estranger i estan 

en conseqüència condicionades per decisions preses fora de Catalunya: Motor lberica-Nissan (4:' 

en el ranking d'empreses amb més l+ D d'Espanya), ACESA (8:'), Lampares Z (10:'), Nestle (11 :'), 

Laboratorios Almirall (13:'), Ferrer Internacional (15:'), Cros (21 :'), FECSA (25:'), Pirelli (26:'), San

doz (29:'), etc. 

Ill. LA REFORMULACIÓ DE LES RELACIONS ECONÒMIQUES TRANSNACIONALS 

DE CATALUNYA 

L'ingrés d'Espanya a la Comunitat Europea suposa el trencament definitiu dels esquemes 

autàrquics que havien presidit en altres èpoques la formulació de les relacions econòmiques exter

nes de Catalunya tant amb la resta d'Espanya com amb la resta del món. 

Això vol dir que l'economia catalana entra en una fase en la qual els factors institucionals 

!imitatius de veure's exposada a la competència externa tindran cada cop menys importància tant

per la desaparició de barreres a la importació com per la desaparició dels estímuls a l'exportació

que, almenys fins a l'ingrés a la Comunitat i al començament de la vigència dels Codis del GATT

sobre fair p/ay comercial mundial, havien estat possibles.

Encara avui els costos laborals espanyols en general i catalans en particular són més baixos 

que els d'altres països de l'OCDE. L'Oficina d'Estadístiques laborals dels Estats Units, per exem

ple, donava per a 1986 com a cost horari del treball per Espanya 6,4$ mentre que al Regne Unit 
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l . Nova denominació adoptada per 

l'antic INFE pel R.D. 1417/1987 de 13 de 

novembre (BOE del dia 20). 

2. La protecció aranzelària efectiva és 

la calculada tenint en compte els aranzels 

nominals que defensen el producte manu

facturat i els aranzels nominals sobre les 

primeres matèries que encareixen els preus 

dels inputs necessaris pel procés produc

tiu. Malgrat que les formulacions teòriques 

sobre el concepte de protecció duanera 

efectiva són moderns ¡a en les discussions 

duaneres del segle XIX la idea de protegir 

les manufactures pròpies i abaratir les im� 

portacions de primeres matèries era utilit

zada amb freqüència. 

3. Oecret 236/1987 de 13 de juliol pu

blicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 27 de juliol de 1987. 

4. Cal recordar que el preu mig del do

lar repecte a la pesseta va ser de 170,04 

el 1985 i de 140,05 el 1986. 

era de 7,6; al Japó de 7,7; a França de 10,4; a Bèlgica de 12,7; als EUA de 13,2; a la R.F. d' Ale

manya de 13,8 i a Suïssa de 14,0. 

La més gran inflació espanyola i l'evolució de la pesseta als mercats de canvi està, però, 

introduint modificacions en la situació d'avantatge salarial comparatiu que farà cada cop més difí

cil exportar productes que es basin en processos productius treball-intensius. 

Aquest fet l'han detectat ja algunes empreses multinacionals instal·lades a Catalunya que 

han anat reconvertint les seves produccions i exportacions d'una manera progressiva i conseqüent 

al canvi relatiu de preus del treball. El cas d'Hispana Olivetti que ha transferit a les filials del Grup 

Olivetti a Mèxic i a Singapur la producció de pertites màquines d'escriure manuals que abans es 

feien a Barcelona i que des de la factoria de la Plaça de les Glòries anaven a tot el  món fent de 

les màquines d'escriure la primera exportació catalana a començament dels anys setanta és, pot

ser, el més conegut pera no l'únic. 

Resulta, doncs, evident que la reespecialització productiva s'imposa i aquesta reespecialit

zació només pot fer-se aprofitant els factors de competitivitat industrial que té Catalunya i que 

estan fent servir les institucions catalanes en les seves promocions a l'estranger en recerca d'in

versors potencials i buscant factors de competitivitat en el migrat sector autòcton de serveis inter

nazionalitzables. 

La nova reformulació de les relacions econòmiques internacionals de Catalunya no pot basar

se simplement en la promoció de les exportacions tal com s'ha fet preferentment fins ara perquè, 

fins i tot, alguns dels productes fins ara exportats deixaran de ser exportables des de Catalunya. 

Una part de la nova projecció s'ha de basar en la promoció de vendes internacionals de 

serveis de tota mena tractant de potenciar empreses amb capacitat de presència als mercats exte

riors: turisme, disseny, transports. 

Per altra banda, la reformulació de les relacions econòmiques internacionals de Catalunya 

demana cada cop més la presència permanent d'empreses catalanes industrials i de serveis als 

mercats internacionals per superar els problema de venda directa des d'Espanya per raons institu

cionals, reglamentàries o de tipus de canvi i per estar més en contacte i conèixer millor les exigèn

cies dels mercats i els consumidors i demandants potencials de l'exterior. 

Tot això no resulta, però, fàcil. L'escassa dimensió empresarial, les insuficiències tecnolò

giques o la dependència de l'exterior per la via de les participacions de capital o de l'assistència 

tècnica limitadora de la projecció de les empreses catalanes fan que la reformulació no pugui 

considerar-se gaire fàcil. 
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L'objectiu del treball en què es basa aquesta ponència1 era el de posar de manifest el grau 

de control mantingut sobre els mercats espanyols de productes industrials per part de les grans 
empreses industrials (GEi), aspecte que constitueix un element bàsic per al coneixement de l'es
tructura d'aquests mercats. 

L'anàlisi efectuada s'ha adreçat, en primer lloc, a revelar i acotar les posicions de domini 
existents, utilitzant com a variable la xifra de vendes de les empreses. En segon lloc, en funció 
de les situacions detectades, es valora la presència d'empreses catalanes en les branques en què 
es registren situacions de dominació oligopolística, intentant també detectar si existeixen trets di

ferencials entre les empreses catalanes i la resta de les que integren els nuclis oligopolístics (N.O.). 

1. ANÀLISI DEL GRAU DE CONTROL DELS MERCATS ESPANYOLS DE PRODUCTES

INDUSTRIALS PER PART DE LES EMPRESES 

Les mesures del nivell de concentració i del grau de control dels mercats intenten recollir 

sintèticament la distribució de les empreses a cada indústria i les situacions de poder en el mercat. 

Es tracta d'obtenir un indicador que reflecteixi simultàniament el nombre d'empreses concurrents 

i les relacions internes de desigualtat i poder a cada mercat, com a factors rellevants de l'estructu
ra de la indústria. 

Tanmateix, malgrat els esforços realitzats i les complexes elaboracions analítiques desen
volupades amb la finalitat d'obtenir un únic indicador òptim, no s'ha assolit un acord entre els 

investigadors del tema quant al procediment més adequat de valoració. D'altra banda, a l'hora 

de realitzar treballs aplicats, la realitat evidencia tant les dificultats de conèixer el nombre d'empre
ses existentes en un mercat i d'obtenir informació fiable i homogènia d'elles, com de valorar de 

manera precisa les desigualtats de grandària i de poder en el si del mercat. Per això el pragmatis
me és el criteri que inevitablement s'imposa. 

1.1. Metodologia emprada per les Comunitats Europees per a l'estudi del domini dels 

mercats. Descripció del sistema d'índex «Linda» 

Una recapitulació respecte a les mesures habitualment utilitzades per a l'anàlisi del grau 
de concentració i la desigualtat, permet apreciar les seves limitacions. La complexitat dels mercats 

i la capacitat d'acció de les grans empreses o grups d'empreses resulten extremadament difícils 
de captar mitjançant un únic indicador. 

La metodologia aplicada per la Comissió de les Comunitats Europees en Ja sèrie d'estudis 
en què ha tractat en profunditat aquest tema,2 es basa en l'elaboració d'un conjunt d'índexs i ma

trius, que analitzen les GEi en el marc de les interdependències oligopolístiques, en lloc d'estudiar 
la concentració global. És a dir, es tracta d'una teoria de la dominació oligopolística, atenent que 
s'aborda el caràcter oligopolístic de la concentració a nivell de les branques industrials. Tanma

teix, al costat d'aquesta valoració de caràcter qualitatiu, els índexs també permeten efectuar una 
anàlisi quantitativa, susceptible d'introduir matisacions i d'establir comparacions entre branques 

industrials. 
Així doncs, el sistema d'índexs definit permet la comparació entre estructures de mercat 

diferents, a partir d'indicadors quantitatius que reflecteixin els nivells de desequilibri i de desigual
tat d'aquelles estructures. 

La utilització habitual del concepte d'oligopoli a l'economia és un fenomen relativament 

recent i, malgrat que resulta explicatiu de l'estructura d'una part important dels mercats i que ha 
assolit una àmplia difusió, no hi ha un acord generalitzat respecte al seu abast.3 Cal destacar, però,
que en els darrers anys els plantejaments teòrics han avançat força, especialment a partir de la 

incorporació de la teoria de jocs i d'aspectes dinàmics.4 Tanmateix, no han suposat millores no

tables en el coneixement dels mercats. El concepte d'«arena oligopolística» o «nucli oligopolístic» 

que sorgeix de la metodologia d'estudi de Ja Comissió de les Comunitats Europees, encara que 
integrat escassament al corpus teòric de l'economia industrial, permet superar alguna de les im
precisions imputables al concepte d'oligopoli en l'anàlisi empírica. 

L'esmentat concepte de «nucli oligopolístic» defineix una situació en la qual un nombre 
reduït d'empreses constitueix un nucli interdependent, la xifra de negocis del qual és clarament 

superior a la corresponent a les restants empreses que concorren al mercat, cosa que els facilitarà 
la possibilitat d'influir en ell de forma significativa. 
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La metodologia desenvolupada per la Comissió de les Comunitats per a l'anàlisi del control 
dels mercats ha estat basada fonamentalment en els treballs sobre el tema realitzats per R. Lin-
da. 5 Les principals innovacions que introdueixen els denominats «índex Linda» en relació amb els ) 
indicadors tradicionals de concentració es poden resumir en dos aspectes: 

a) El centre de l'anàlisi es desplaça del nivell de la branca industrial considerada com un 
tot a la gran empresa, o, de manera més precisa, a una mostra d'empreses corresponents a una 
branca, independentment de si les relacions entre aquestes empreses són de competència activa 
o de coexistència sense competència.6

b) El càlcul dels índexs no ve condicionat per la disponibilitat d'informació per a totes les
empreses de la indústria considerada, i únicament exigeix que s'incloguin les de major dimensió. 

El sistema d'índexs Linda restringeix l'anàlisi a una mostra de les empreses de major gran
dària, atès que per considerar l'objectiu d'estudi no és tant el grau de concentració com l'existèn
cia de situacions de domini i de control del metcat. Això implica, per tant, una deliberada reducció 
del nombre d'empreses a considerar, la qual cosa fa més assequible i manejable la informació ne
cessària. 

El nombre d'empreses que cal incloure en l'anàlisi no ha de ser molt elevat. Idealment hau
rien de representar almenys el 60 % dels ingressos corresponents al conjunt de la indústria estu
diada. 7 Tanmateix, la definició de criteris de fiabilitat permet reduir aquest percentatge sense al
terar significativament la validesa dels resultats. 

Això comporta que la mostra ha d'incloure totes les grans empreses de la indústria de què 
es tracti i un cert nombre d'empreses mtijanes i petites, ordenades en sentit decreixent de la seva 
dimensió. A efectes pràctics, s'eliminen de l'anàlisi aquelles empreses el pes de les quals no arriba 
a 1'1 % del total de la variable considerada -xifra d'ingressos, normalment-, llindar que suposa 
una capacitat irrellevant d'influència sobre el mercat i escasses possibilitats de col·lusió. 

La idea nuclear d'aquesta metodologia deriva de la consideració que, ordenades les empre
ses en forma decreixent en funció de la variable escollida com a indicador de la dimensió, es pot 
considerar que una empresa de la mostra manifesta una certa incidència en el conjunt d'unitats 
incloses en ella en funció del seu pes relatiu respecte a la resta d'empreses. 

El primer pas en el procés de càlcul és l'elaboració dels anomenats índexs de dominació 
oligopolística (DO). Aquests índexs es calculen sobre submostres progressivament més àmplies 
(les dues primeres emprees, les tres primeres, etc.) de la mostra total d'empreses utilitzada 
-ordenades segons s'ha indicat-, i valoren la relació entre les dimensions mitjanes de les i pri
meres unitats i de les n-i unitats següents. Una formulació senzilla d'aquestes relacions és;

A; l i ;DOn-; = -----
1-A; l n-i 

en què A; serà la part acumulativa percentual que correspon a les i primeres unitats del conjunt 
n que es consideri. 

El nombre d'índexs DO és, òbviament, de n-1 per a cada submostra utilitzada. El valor mí
nim que pot tenir DO serà la unitat, en cas d'igualtat entre les n empreses d'una mostra o submos
tra, i assoleix valors creixents a mesura que s'incrementa el desequilibri entre els dos subgrups 
en que se segmenti n. 

En base als i-1 valors de DO calculats per a cada submostra s'obtenen els índexs L, que 
es poden definir com la mitjana aritmètica ponderada de les relacions DO. Per tant, per a cadascu
na de les submostres utilitzades (de 2, 3, ... , n empreses) existeix un índex L;. La formulació 
d'aquests índexs es pot expressar com: 

;DO"_; 
n-1 

L" = --------
n 

El valor de l'índex L pot oscil·lar entre un mínim de 1 /n, en cas d'igualtat de dimensió entre 
les unitats considerades, i oo. Tanmateix, aquests valors teòrics extrems no es poden considerar 
com a límits definits, en la mesura que no incorporen les condicions imposades a la mostra. Tenint 
en compte que, segons les restriccions establertes, la mostra considerada no pot incloure més 
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de 100 unitats, l'índex L oscil·larà entre uns valors extrems de 0,01 i oo, aquest últim com a valor 
merament teòric. És a dir: 0,01 � Ln < oo. 

Les expressions dels índexs successius són: 

;00, 

2·1 

L3 
= ;002 + 200, 

3·2 

n (n-1 J 

La sèrie d'índexs L és l'element bàsic de l'anàlisi, que permet acotar l'extensió del N.O. 

i definir la resta dels índexs utilitzats. En aquesta sèrie tenen especial significació els valors Lnm 

i Lnm +1< que representen, respectivament, el primer valor mínim de la sèrie i el primer màxim pos
terior a Lnm (vegeu gràfic 1). En el cas del valor Lnm, s'interpreta que existeix un salt dimensional, 

de manera que l'última empresa marca el punt de ruptura entre aquelles que són interdependents 

entre si i la resta, i es pot considerar que el conjunt d'aquestes darreres no té capacitat per incidir 

sensiblement en el mercat. Lnm permet, per tant, definir l'extensió del N.O. 

Amb els valors anteriors s'obtenen tres indicadors més del conjunt d'índexs Linda8: Lm, in
dicador del grau de desigualtat existent en el si del N.O.; GR, grau de ruptura dimensional que 

defineix la barrera existent entre les unitats que formen el nucli i les restants, i que indica el grau 

de domini del N.O. sobre les altres unitats; i OEV, que valora la desviació en la situació de mercat 

de la indústria estudiada respecte a un model d'equilibri (ME) en què totes les unitats tinguessin 

exactament la mateixa dimensió. 

Gràfic n2 l: 

Corba estructural dels indexs L 
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Font: Elaborat a partir de R. Linda (l979al 
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El sistema d'índexs descrit presenta alguns avantatges en relació amb les mesures tradicio

nals, ja que, en constituir un sistema plural, permet desenrotllar una anàlisi pluridimensional, in

corporant diferents variables significatives. Una anàlisi cross-section efectuada per a aquelles bran

ques en què es disposi d'informació suficient i fiable, permet posar de manifest la presència o 

absència d'estructures oligopolístiques o quasi monopolístiques de mercat i les situacions d'inter

dependència oligopolística. 

1.2. Fonts d'informació utilitzada. Tractament de la informació 

En el cas de l'economia espanyola, un dels factors que limita les possibilitats de desenvolu

par anàlisis empíriques sobre les situacions de domini dels mercats és, com és conegut, la qualitat 

i extensió de la informació estadística existent, cosa que s'afegeix a les dificultats teòriques inhe

rents a l'estudi del tema de la concentració i del control dels mercats. En efecte, la informació 

estadística disponible no pot considerar-se en cap manera suficientment completa i sistemàtica 

com per fer viable el tractament rigorós i exhaustiu dels grans temes de l'economia industrial. 

Per tant, resulta inviable disposar de les dades suficients per a les variables bàsiques i per 

a la totalitat de les empreses de cada branca industrial. Per això, l'aplicació dels índexs utilitzats 

normalment proporcionaria únicament meres aproximacions, cosa que s'afegiria a les seves limi

tacions intrínseques. 

Tanmateix, cal recordar que en els estudis sobre economia industrial l'objectiu del planteja

ment economètric -sempre en base a una aportació suficient de dades- és la contribució a un 

millor coneixement de les branques industrials o del conjunt de la indústria i dels mercats, com 

també dels condicionants i interaccions internes a ells. 

Tenint en compte aquest objectiu final dels estudis d'economia aplicada, la utilització del 

procediment d'anàlisi quantitativa desenvolupat per la Comissió de les Comunitats Europees és 

d'especial interès en el cas de la indústria espanyola, per no resultar esbiaixat per l'omissió de les 

empreses relativament més petites dins del conjunt que configura una branca industrial. Permet, 

per tant, amb la informació estadística disponible, l'estudi de les condicions de competència en 

els mercats, tema poc esenvolupat fins al moment. 9

La base d'informació estadística utilitzada en aquest cas ha estat la corresponent a l'en

questa realitzada pel Ministeri d'Indústria i Energia (MINER) a les GEi espanyoles, per tal com la 

mostra utilitzada cobreix de manera acceptable els requeriments metodològics ressenyats, al ma

teix temps que reuneix un volum d'informació considerable per a les empreses considerades, cosa 

que permet ampliar i matisar l'anàlisi introduint altres variables. En alguns casos en què la insufi

ciència d'informació ho ha exigit, s'ha recorregut a la consulta directa a les empreses i a examinar 

fes memòries d'activitat publicades per GEJ. 

L'anàlisi se centra en les empreses industrials, considerant així aquelles que creen oferta 

de productes industrials, sense diferenciar si aquests productes corresponen a la producció pròpia 

de l'empresa o són únicament comercialitzats per ella, aspecte que resulta marginal per l'objecte 

de l'estudi. En concret, s'han analitzat fes empreses enquadrades en les divisions 2, 3 i 4 de la 

Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques vigent (CNAE), a un nivell de desagregació cor

responent al de grup industrial (3 dígits). 

Encara que la utilització d'aquest nivell de definició pot no correspondre estrictament a la 

identificació real del mercat d'un producte; aquest criteri s'alinea amb el seguit habitualment en 

els estudis sobre formes de mercat, en la mesura que un nivell d'agregació superior (2 dígits) in

clouria més d'un mercat a cada branca industrial, fent així irrellevant l'anàlisi. D'altra banda, una 

major desagregació resulta inviable amb les disponibilitats estadístiques existents en l'actualitat.10 

Les dades utilitzades corresponen a l'exercici de 1980, ja que l'última enquesta efectuada 

pel MINER aporta les dades corresponents a 1980-81, i, per tant, són les darreres dades disponi

bles amb un nivell de detall suficient i homogènies per a totes les branques tractades. D'altra ban

da, utilitzar les corresponents a 1980 permet incloure la suma de totes les empreses que consten 

a l'enquesta corresponent a 1979-80, i totes aquelles que s'afegeixen a la de 1980-81, amb la qual 

cosa la mostra resulta ampliada de manera significativa. 

1.3. Resultats de l'aplicació de la metodologia referida a les dades corresponents a 

l'enquesta a grans empreses industrials efectuada pel MINER. L'estructura dels 

mercats espanyols de productes industriafs-1980. Resum i comentari respecte a les 

situacions de dominació oligopolística 
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L'enquesta del MINER corresponent a 1979-80 va obtenir resposta de 759 empreses per

tanyents a les divisions de la CNAE considerades, mentre que per a l'enquesta de 1980-81 el nom

bre d'empreses que va facilitar informació va ser de 1.181. Mitjançant l'agregació d'ambdues s'ha 

pogut disposar de dades sobre una mostra total de 1.369 GEi. 

La informació utilitzada pot presentar alguna limitació, bàsicament derivada de la participa

ció voluntària de les empreses en l'enquesta. En efecte, aquest fet podria introduir biaxos signifi

catius en els resultats corresponents a aquells grups industrials en què no s'hagi obtingut informa

ció de totes les grans empreses que hi participen. 

Tanmateix, l'abast de l'enquesta, la contrastació de la seva representativitat i el procedi

ment de treball seguit per complementar i millorar les dades disponibles permeten inferir que aquesta 

limitació no afecta de manera rellevant els resultats i conclusions globals obtingudes. 

S'ha procedit a l'anàlisi de les dades referides adoptant dos criteris alternatius: d'una banda 

en base al plantejament d'assignar la totalitat de les vendes de l'empresa a l'activitat definida com 

a principal, tractament que permet restar les exportacions de la xifra total de negocis, acotant així 

la capacitat de domini de les empreses sobre el mercat interior d'una forma més estricta. Alternati

vament, s'ha aplicat la mateixa metodologia a les xifres de vendes de les Unitats d'Activitat Eco

nòmica (UAE) englobades a cada empresa, entenent aquestes unitats com l'empresa o la part de 

l'empresa que desenrotlla diverses activitats caracteritzades per la naturalesa diferenciada dels pro

ductes o dels processos de fabricació. Aquest últim enfocament permet millorar sensiblement l'anà

lisi, encara que en la variable xifra de vendes queden incloses les exportacions, perquè és inviable 

desagregar-les per a cada UAE que integri les empreses. 

Els resultats que es presenten són els obtinguts en base al segon criteri exposat, ja que 

en contrastar ambdós enfocaments es dedueix una major rellevància de la diferenciació en UAE 

per l'estudi del control dels mercats de productes industrials, atès que s'inclouen amb més preci

sió els fenòmens relacionats amb la diversificació de la producció, que progressivament assolei

xen una gran importància en l'activitat de les GEi. 

L'anàlisi s'ha efectuat sobre 86 grups industrials, pels quals es disposa de dades suficients, 

mentre que en 33 grups més ha estat inviable realitzar-la per insuficiència o manca total de respos

tes d'empreses a l'enquesta. 11 Al quadre 1 s'especifiquen els grups industrials que corresponen 

a cadascuna d'aquestes situacions. 

Es pot comprovar que una part dels grups per als quals no es disposa d'informació corres

pon a activitats que comporten una situació de dispersió empresarial i de competència. 12 Tanma

teix, alguns dels que han quedat al marge de l'anàlisi per insuficiència d'informació podrien cor

respondre a situacions caracteritzades per l'existència d'un N.O. clar i molt reduït. En qualsevol 

cas, aquest tipus de situacions poden representar un màxim del 7 % de les vendes de l'univers 

QUADRE1 
GRUPS INDUSTRIALS ANALITZATS l ELIMINATS DE L'ANÀLISI 
(Unitats d'Activitat Econòmica) 

EXTRACCION Y TRANSFORMACION DE MINERALES NO ENERGETICOS Y PRODUCTOS OERIVADOS INDUSTRIA QUIMICA 

i 211. Extracción y preparación de mineral de hierro. 

212. Extracción y preparación de minerales metalicos no férreos. 
221. Siderurgia, 

222. Fabricación de tubos de acero. 
223. Trefilada, estirado, perfilado, laminada en frio del acero. 
224. Producción y primera transformación de meta les no férreos. 

i 231. Extracción de materiales de construcción. 
i 232. Extracción de sales potasicas, fosfates y nitratos. 
i 233. Extracción de sal común. 

234. Extracción de piritas y azufre. 
239. Extracción de otros minerales no metalicos ni energét,cos: turberas. 

241. Fabricación de productes de tierras cocidas para la construcción (excepto artículos refractariosl. 
242. Fabricación de cementos, cales y yeso. 

243. Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, escayola y otros. 

243. Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, escayola y otros. 
i 244. lndustrias de la piedra natural. 
i 245. Fabricación de abrasives. 

246. Industria del vidrio. 
247. Fabricación de productes ceramicos. 

i 249. lndustrias de atros productes minerales no metalicos n.c.o.p. 
251. Fabricación de productes químicos basi cos (excepto productos farmacéu ticos de base). 

252. Fabricación de productos qulmicos destinados principalmente a la agricultura. 

253. Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la industria. 

254. Fabricación de productos farmacéuticos. 
255. Fabricación de otros productes químicos destinades principalmente al consumo final. 
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INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES. MECANICA DE PRECISION 

311. Fundiciones. 

312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsada. 

313. Tratamiento y recubrimiento de losm etales. 

314. Fabricación de productos metàlicos estructurales. 

315. Construcción de grandes depósitos y caldereria gruesa. 

316. Fabricación de herramientas y artlculos acabados en metales, con exclusión de material eléctrico. 
i 319. Talleres mecànicos independientes. 

321. Construcción de màquinas agricolas y tractores agricolas. 

322. Construcción de màquinas para trabajar los metales, la madera y el corcho, útiles, equipos y repuestos para màquinas. 
323. Construcción de maquinas para las industrias textil, del cuera, calzado y vestida. 

324. Construcción de màquinas y aparatos para las industrias alimenticias, químicas, del plastico y del caucho. 
325. Construcción de màquinas y equipo para mineria, construcción y obras públicas. siderurgia y íundición y de elevación y 

manipulación. 

326. 

329. 

, 330. 

341. 

342. 

i 343. 

344. 

345. 

346. 

347. 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

361. 

i 362. 

363. 

371. 

372. 

381. 

i 382. 

383. 

i 389. 

391. 

i 392. 

i 393. 

i 399. 

Fabricación de órganos de transmisión. 

Construcción de otras màquinas y equipo mecanico. 

Construcción de maquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación). 

Fabricación de hilos y cables eléctricos. 

Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento. 

Fabricación de pilas y acumuladores. 

Fabricación de cantadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos. 

Fabricación de aparatos electrodomés1icos. 

Fabricación de làmparas y material de alumbrado. 

lnstalaciones eléctricas (excepto en la construcción). 

Fabricación de aparatos y equipo de telecomunicación. 

Fabricación de aparatos y equipo electromédico y de uso profesional y científica. 

Fabricación de aparatos y equipo electrónico de señalización, control y programación. 

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados. 

Fabricación de aparatos receptores, de registro y reproducción de sonido e imagen. Grabación de discos y cintas magnéticas. 

Construcción y montaje de vehiculos automóviles y sus motores. 
Construcción de carrocerías, remolques y volquetes. 

Fabricación de equipo, accesorios y piezas de repuesto para vehlculos automóviles. 

Construcción naval. 

Reparación y mantenimiento de buques. 

Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario. 

Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves. 

Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto. 

Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. 

Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control. 

Fabricación de material médico·quirúrgico y de aparatos ortopédicos. 

Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotogràfico y cinematogràfica. 

Fabricación de relojes y atros instrumentos n.c.o.p. 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

411. Fabricación de aceite de oliva. 

412. Fabricacíón de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva). 

413. Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne. 

414. lndustrías lacteas. 

415. Fabricación de jugos y conservas vegetales. 

416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos. 

417. Fabricación de productos de molineria. 

418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amilaceos. 

419. lndustrias de pan, bolleria, pasteleria y galletas. 

420. Industria del azúcar. 

421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería. 

422. lndustrias de productos para la alimentación animal (incluídas las harinas de pescada). 

423. Elaboración de productos alimenticios diversos. 

424. lndustrias de alcoholes etílicos de fermentación. 

425. Industria vinícola. 
o 426. Siderias. 

427. Fabricación de cerveza y malta cervecera. 

428. Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas. 

i 429. Industria del tabaco. 

431. Industria del algodón y sus mezclas. 

432. Industria de la Jana y sus mezclas. 

433. Industria de la seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sintéticas. 
o 434. Industria de las fibras duras y sus mezclas. 

435. Fabricación de géneros de punto. 

436. Acabado de textiles. 

i 437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados. 

439. Otras industrias textiles. 

441. Curtición y acabada de cueros y pieles. 

i 442. Fabricación de artlculos de cuera y similares. 

451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera). 

o 452. Fabricación de calzado de artesania y a medida (incluido el calzado ortopèdica). 

453. Coníeccíón en serie de prendas de vestir y complementos del vestida. 

o 454. Con fección a me dida de prendas de vestir y complementos del vestido. 

i 455. Confección de atros articulos con materias textiles. 

i 456. Industria de la peleterla. 

461. Aserrado y preparación industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.). 

462. Fabricación de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.). 

i 463. Fabricación en serie de piezas de carpinteria, parquet y estructuras de madera para la construcción. 

i 464. Fabricación de envases y embaíajes de madera. 

o465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles). 
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i 466. Fabricación de productes de corcho. 
o 4ó7. Fabricación de articulos de junco y cafia, cestería, broc has, cepillos, etc. 

468. Industria del mueble de madera. 

l 471. Fabricación de pasta papelera. 
472. Fabricación de pape! y cartón. 
473. Transtormación del pape! y cartón. 
474. Artes graficas y actividades anexas. 
475. Edición. 
481. Transformación del caucho. 
482. Transformación de materias plésticas. 

i 491. Joyerla y bisutería. 
o 492. Fabricación de instrumentos de música. 
o 493. Laboratorios fotograficos y cinernatograficos. 

494. Fabricación de juegos, juguetes y articules de deporte. 
495. lndustrias manufactureras diversas. 

Grups tractats: 86 

í: Mostra d'empreses 

insuficient {25 grupsl 

o: Sense cap resposta 

a l'enquesta (8 grups) 

QUADRE2 
ESTRUCTURA DE MERCAT EN LES INDÚSTRIES TRACTADES (SEGONS UNITATS D'ACTJJTAT ECONÓMICAI 

Estructura Nucli 
Nucli 

Nucli Nucli 
Grup oligopolístic 

oligopolistic 
oligopolístic oligopolístic 

Estructures 
mono-

relativ. estret escalonades 
duopolista estret (3-4) 

(5-8) 
extens (9-15) incert (16-30) 

212 x 

221 x 

222 x 

223 x 

224 x 

234 x 

239 x 

241 x 

242 x 

243 x 

246 x 

247 x 

251 x 

252 x 

253 
254 
255 x 

311 x 

312 x 

313 x 

314 x 

315 x 

316 x 

321 x 

322 x 

323 x 

324 x 

325 x 

326 x 

329 x 

341 x 

342 x 

344 x 

345 x 

346 x 

347 x 

351 x 

352 x 

353 x 

354 x 

355 x 

361 x 

363 
371 x 

372 x 

381 x 

383 x 

391 x 

411 x 

412 x 

413 x 

414 x 
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QUADRE2 

ESTRUCTURA DE MERCAT EN LES INDÚSTRIES TRACTADES (SEGONS UNITATS D'ACTIVITAT ECÓNOMICAI 

Nucli Nucli Nucli 
Grup 

Estructura 
oligopolístic 

Nucli oligopolístic Estructures Estructura no 

mono-duopolista relativ. estret (5-8) 
oligopolístic oligopolístic 

escalonades oligopolística estret (3-4) extens (9-15) incert (16-30) 

415 x 

416 x 

417 x 

418 x 
419 x 

420 x 

421 x 

422 x 

423 x 

424 x 

425 x 

427 x 

428 x 

431 x 

432 x 
433 x 

435 x 

436 x 

439 x 

441 x 

451 x 

453 x 

461 x 
462 x 

468 x 
471 x 

472 x 

473 x 

474 x 

475 x 

481 x 

482 x 

494 x 

495 x 

total d'UAE considerades, ja que les G El incloses en grups pels quals es disposa d'informació sufi

cient suposen un 93 % de les vendes del conjunt total. 

Els resultats obtinguts es resumeixen al quadre 2, en què es fa constar per a cada grup 

l'existència o no de nucli de poder oligopolístic, i la seva amplitud. Es poden definir així set situa

cions que corresponen a: casos amb presència d'un N.O. clarament delimitat (diferenciant quatre 

graus de major a menor amplitud}; existència d'un N.O. incert per raó de la seva amplitud; exis

tència d'estructures de tipus escalonat, en què apareixen diversos grups d'empreses estratificades 

en diferents nivells (i en les quals també és possible acotar N.O. amb major o mejor claredat}; 

i, per últim, a una situació de mercat concurrencial. 

El nombre de grups industrials que se situen en cadascun dels set nivells esmentats, com 

també el pes relatiu que representen en el total de les xifres de vendes del conjunt de grups trac

tats, se sintetitzen en el quadre 3. D'acord amb les dades contingudes en aquest quadre es cons-

QUADRE 3 
DISTRIBUCIÓ DE LES SITUACIONS DE CONTROL. UNITATS D'ACTIVITAT ECONÒMICA - 1980 

Formes de control 

Estructura monoduopolística 

Nucli oligopolístic 
estret 

Nucli oligopolístic 
relativament estret 

Nucli oligopolístic 
extens 

Nucli oligopolistic 
incert 
Estructures escalonades 
Estructures no oligopolístiques 

Nombre 

de grups 

11 
17 

15 

19 

13 

7 
4 

Font: Elaboració pròpia en base a la informació subministrada pel Ministeri d'lndustria 
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a cada tipus de control 

sobre el total de vendes 
corresponent a les Unitats 

d'Activitat Econòmica 
rellevants 

15,48 
12,87 

23,36 

15,11 

18,50 

6,81 
7,86 
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tata que, adoptant una noció restringida de les situaciones d'oligopoli -que es pot fer correspon
dre amb els casos definits com a «estructures mono-duopolístiques», «nuclis oligopolístics estrets» 

) i «relativament estrets», és a dir, aquells en què intervenen entre dos i vuit emprèses-, la meitat 
dels grups industrials considerats manifesta situacions de mercat en què es registra una clara do
minació oligopolística. D'altra banda, aquests 43 grups concentren el 52 % de les vendes corres
ponents al conjunt de les UAE incloses en l'anàlisi. 

Aquestes xifres s'han de considerar com un llindar mínim, per tal com recullen solament 
aquells casos en què es revela una clara situació de dominació oligopolística. Amb una interpreta
ció menys restrictiva es podrien afegir alguns casos corresponents a «estructures escalonades» 
en els quals es constata l'existència de nuclis clars de poder, i aquells definits com a «nuclis oligo
polístics extensos». Amb aquest criteri, el percentatge de les vendes del total d'UAE tractades 
que correspon a situacions en què es registra algun grau de dominació oligopolística, s'incremen
ta fins a més d'un 70%. 

En definitiva, és possible afirmar que les formes de dominació oligopolística corresponen 
a la situació dominant als mercats de productes industrials en l'economia espanyola, per l'exercici 
a què es refereix l'anàlisi, i prenent com a variable de base les vendes corresponents a les UAE 
en què poden diferenciar0se les unitats empresarials. 

Aquest tipus d'estructura afecta tant indústries productores de béns intermedis com elabo
radores de béns de consum final, i s'estén amb més o menys intensitat entre les diferents agrupa
cions de producció industrial. 

Adoptant el criteri menys restrictiu dels plantejats es pot concloure, com a resum dels re
sultats obtinguts, que en 64 dels 86 grups industrials analitzats (un 74% dels casos) l'estructura 
del mercat pot ser qualificada d'oligopolística, situació que afecta el 70 % de les vendes totals del 
conjunt de GEi per a les quals es disposa d'informació suficient. 

2. La presència d'empreses catalanes en els nuclis oligopolístics. Alguns aspectes del com
portament i resultats d'aquestes empreses

Un cop determinats els grups industrials en què es constata l'existència de situacions de 
dominació oligopolística per part d'un nucli reduït de grans empreses, la informació de base utilit
zada permet aprofundir diferents aspectes significatius de la cadena estructura-conducta-resultats 
per a les branques industrials considerades. 

Les qüestions tractades en aquesta segona part són bàsicament cinc: la presència de capi
tal estranger, nivell de productivitat, rendibilitat, propensió exportadora i esforç d'investigació, con
trastant en cada cas la situació en les empreses catalanes que integren els N.O. amb la del conjunt 
de les empreses d'aquests nuclis. 

Cal especificar que en la valoració dels temes desenvolupats a continuació és inviable efec
tuar l'anàlisi desagregant la informació per a les UAE, en la mesura que les dades es refereixen 
sempre al conjunt de l'empresa. El que es realitza és, per tant, un estudi de les empreses oligopo
lístiques en els cinc aspectes indicats, amb una atenció especial a les possibles especificitats de 
les empreses catalanes dels N.O. 

2.1. Presència d'empreses catalanes en els nuclis oligopolístics: pes de la seva 
participació en relació amb el nucli oligopolístic. Branques industrials en què no es 
detecta participació. Existència de situacions d'especialització 

En primer lloc, cal concretar el pes relatiu que assoleixen les empreses catalanes dins els 
nuclis de poder oligopolístic. De les 64 branques industrials en què s'han detectat situacions d'oli
gopoli, en 41 d'elles hi participen empreses catalanes al N.O. Es defineixen com a empreses cata
lanes aquelles en què almenys el 50 % de la seva activitat -en valor de la producció i nombre 
de treballadors- es localitza a Catalunya, segons el criteri establert a l'enquesta que proporciona 
la informació de base. 

Les 41 branques oligopolístiques en què participen empreses catalanes reuneixen un total 
de 311 empreses, de les quals, aplicant el criteri explicitat, 98 empreses (31,5 % ) són d'implantació 
catalana. Tanmateix, Ja seva participació en la xifra de vendes total del conjunt dels 41 N.O. en 
què s'integren suposa un percentatge més reduït, un 26.3 %, cosa que permet deduir que, gene
ralment, aquestes empreses no són les de major grandària dins dels nuclis de poder oligopolístic. 
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Per tipus d'activitats, la presència d'empreses catalanes en els N.O. es reparteix de manera 

relativament proporcional entre les branques enquadrades en les divisions 3 i 4 de la CNAE (Indús

tries transformàdores dels metalls i altres indústries manufactureres), mentre que en el cas de la 

divisió 2 de la CNAE (Extracció i transformació de minerals no energètics, Indústria Química) apa

reixen subrepresentades. En efecte, es troben empreses catalanes en 17 de les 25 branques indus

trials corresponents a la divisió 3 de la CNAE en què es detecta l'existència de N.O. l en 19 de 

les 28 branques que corresponen a la divisió 4 de la CNAE. Contràriament, solament en 5 dels 

11 grups industrials de la divisió 2 de la CNAE en què es detecten N.O. existeix presència d'empre

ses catalanes. 

D'altra banda, s'ha intentat també posar de manifest les branques que es poden considerar 

d'especialització catalana dins el conjunt d'aquelles en què existeixen nuclis de poder oligopolís

tic. El criteri utilitzat per qualificar una branca industrial com d'especialització catalana -que es 

pot considerar poc restrictiu - ha estat el que el percentatge de la xifra de vendes del conjunt 

del N.O. corresponent a empreses catalanes sigui superior a la participació mitjana de les empre

ses catalanes quant a xifra de vendes en el conjunt dels N.O. 

Segons aquest plantejament, 33 branques industrials es poden qualificar com d'especialit

zació a Catalunya. D'aquestes, 11 corresponen a indústries del metall i 10 més a altres indústries 

manufactureres. Les activitats en què s'enquadren un major nombre d'aquests sectors d'especia

lització catalana són les indústries tèxtils (a les quals corresponen 3 grups industrials) i les de cons

trucció de maquinària i material elèctric (4 grups industrials). Al gràfic 2 apareixen assenyalades 

aquestes 23 branques. 

Una part dels grups industrials en què no s'han detectat situacions d'oligopoli corresponen 

a sectors amb especialització a Catalunya: 4 grups industrials pertanyents al sector químic i 3 més 

corresponents a indústries tèxtils. 

2.2. Presència de capital estranger. Empreses catalanes incloses en els nuclis 

oligopolístics amb participació de capital exterior. 

Les dades del quadre 4 permeten valorar l'entitat dels vincles de les empreses que integren 

els N.O. amb el capital exterior. Es comprova que a la majoria de les empreses considerades no 

existeix participació del capital estranger: de les 98 empreses catalanes que participen als N.O. 

detectats, 57 (un 58,2 %) no revelen presència d'inversió exterior; en 30 casos (30,6 %) existeix 

una participació majoritària de capital estranger i 11 empreses més estan participades en percen

tatges inferiors al 50 % . 

8 

Gràfic nQ 2: Class1f1caci6 dels grups industrials en quo es detecten nuclis de poder oligopo
lístic, en funció del percentatge de vendes absorbit per empreses amb capital 
estranger i de la sevu propensió e:.cportador4, 
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QUADRE4 

PARTICIPACIÓ DEL CAPITAL ESTRANGER EN LES EMPRESES DELS N.O. PERCENTATGES DE LES VENDES TOTALS QUE COR· 

RESPONEN A LES EMPRESES DEL N.O. 

N. 
N. EMP. N. EMP. 

PARTICIP. CAPITAL ESTRANGER 
% VENDES % VENDES 

SECT. 
NUCL. CATAL. 

P<50 % 20 %>P>50 % P>20 % P=O % 
EMP. CATAL EMP. N.O. 

OUG. NUC. OLI. CAP. ESTR. CAP. ESTR. 

425 2 o o 

495 2 2 47.8 47.8 

316 3 o 28.0 

383 3 o 72.4 

418 3 100 100 

472 3 o o 

481 3 1 1 100 100 

354 4 2 2 100 84.8 

391 4 3 60.2 37.3 

417 4 2 2 o o 

475 4 1 o o 

323 5 2 47.9 12.7 

344 5 2 2 100 98.4 

381 5 100 31.7 

411 5 o 22.2 

494 5 1 100 9.6 

346 6 2 2 100 100 

355 6 3 2 91.0 95.0 

324 7 3 75.6 12.7 

439 7 4 4 o 10.6 

361 8 1 100 100 

421 8 2 80.7 81.9 

224 9 o 78.3 

246 9 3 2 63.4 95.4 

341 9 6 4 95.0 97.9 

412 9 2 1 69.5 62.5 

419 9 1 100 55.2 

451 9 100 28.2 

223 10 o o 

326 10 2 100 61.8 

441 10 5 5 o o 

468 10 2 2 o o 

314 11 1 100 48.2 

345 11 4 2 2 57.7 23.9 

347 11 2 1 91.7 62.5 

422 11 6 5 37.6 34.5 

243 13 2 1 32.1 10.6 

242 14 4 o 26.9 

435 14 9 9 19.6 26.3 

315 15 1 100 19.7 

432 15 7 6 7.3 33.1 

Tanmateix, el percentatge de les xifres de vendes del total d'empreses catalanes que parti

cipen als N. O. corresponent a empreses en què participa el capital estranger suposa un 65 % . Aquest 

fet implica que aquestes empreses, encara que siguin una quantitat minoritària de les empreses 

catalanes dels nuclis, inclouen les de major rellevància quant a xifra de negocis. 

D'altra banda, la presència de capital estranger és una situació haitual en els N.O. en què 

participen empreses catalanes: en 34 dels 41 grups industrials amb situacions d'aquest tipus i en 

què intervenen empreses catalanes, figuren empreses amb capital estranger, i en 16 d'ells absor

beixen més del 50 % de les xifres de vendes totals del N. O. 

Per a la totalitat de les empreses que integren els N.O. es comprova que en 91 casos (22,2 % 

del total) existeix participació majoritària de capital exterior i 58 empreses més estan participades 

en proporcions inferiors al 50 % . D'altra banda, les empreses en què participa el capital estranger 

absorbeixen un 53,9 % de la xifra de negocis global de la totalitat de les empreses que integren 

els N.O. 

Per tant, es constata que la penetració del capital estranger abasta un nombre minoritari 

(41,8 % ) de les empreses catalanes que intervenen als nuclis de poder oligopolístic, però que aquestes 

empreses són les que assoleixen un major pes en els mercats. Encara que per al conjunt de les 

empreses que integren els N.O. detectats en els mercats espanyols es registra una situació pa

ral·lela, la participació exterior és de menor intensitat, de manera que es pot afirmar que existeix 

una penetració del capital estranger superior en les empreses oligopolístiques catalanes que en 

I el conjunt d'empreses que integren els N.O., tant pel nombre d'empreses a què afecta com pel 

percentatge del total de vendes que absorbeixen. 
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2.3. Nivell de productivitat aparent assolit pel conjunt d'empreses catalanes que 

participen en els N.O., segons l'indicador Valor Afegit Net/lloc de treball. 

Comparació amb el nivell assolit en la totalitat de cada N.O. 

L'indicador utilitzat per avaluar la productivitat aparent del treball és el Valor Afegit Net 

per ocupat, expressat en milions de pessetes. Al quadre 5 es recullen els valors que pren aquest 

ratio per als 41 grups industrials en què es detecten N.O. amb participació d'empreses catalanes. 

Segons que es pot comprovar, el valor de l'indicador oscil·la normalment entre 1 i 2,45 mi

lions de pessetes per lloc de treball; únicament dos grups industrials -326 i 425- presenten va

lors inferiors a 1 milió, i un altre assoleix un valor considerablement superior al ventall indicat: el 

412, amb 6,6 milions per ocupat. 

La productivitat aparent de les GEi catalanes dels N.O. assoleix, per tant, valors moderats. 

D'altra banda, no es detecta cap relació entre el nivell de productivitat i la major o menor amplitud 

dels nuclis de dominació oligopolística. Igualment, malgrat que entre els 41 grups industrials con

siderats figuren activitats amb diferències significatives quant a intensitat de capital, tampoc no 

sembla que es pugui establir una vinculació entre grups industrials amb una major productivitat 

aparent i activitats més capital-intensives. 

Al quadre 5 s'inclouen també els indicadors de productivitat per al conjunt de les empreses 

-catalanes i no catalanes- que participen als N.O., dades que permeten contrastar fins a quin

punt la productivitat de les empreses catalanes dels nuclis de dominació oligopolística s'alinea o

no amb el conjunt de les que integren els N.O. Per avaluar aquest aspecte s'ha calculat per a cada

grup industrial el quocient entre l'indicador de productivitat de les empreses catalanes del N.O.

i el del conjunt de les empreses que integren els nuclis.

QUADRE 5 

VALOR AFEGIT NET PER LLOC DE TREBALL PER AL CONJUNT DE LES EMPRESES DELS N.O. (en milions de Pts.) 

N. 
N. EMP. N. EMP. VAN/OCUP. VAN/OCUP. 

SECT. 
NUCL. CAT AL. EMP. OLI. TOT. EMP. (1) l (2) 

OLIG. NUC. OLI. CATAL. (11 NUC. OL. 12) 

425 2 1 0.5 0.9 0.56 

495 2 2 1.8 1.8 1.00 

316 3 S.D. 1.5 S.D. 

383 3 1.2 1.6 0.75 

418 3 1.4 1.5 0.93 

472 3 2.4 2.8 1.33 

481 3 1.5 1.6 0.94 

354 4 2 1.5 1.4 1.07 

391 4 3 1.5 1.5 1.00 

417 4 2 2.4 1.6 1.50 

475 4 2.0 1.2 1.67 

323 5 2 1.4 1.5 0.93 

344 5 2 1.5 1.4 1.07 

381 5 1.5 1.6 0.94 

411 5 1.0 2.0 o.so

494 5 1 1.2 1.3 0.92 

346 6 2 1.9 1.9 1.00 

355 6 3 2.2 1.7 1.29 

324 7 3 1.4 1.2 1.17 

439 7 4 1.0 1.2 0.83 

361 8 1.1 1.3 0.85 

421 8 2 2.2 2.3 0.96 

224 9 1 1.7 2.3 0.74 

246 9 3 1.9 1.9 1.00 

341 9 6 1.6 1.0 1.60 

412 9 2 6.6 2.7 2.44 

419 9 2.1 1.2 1.75 

451 9 1.1 0.7 1.57 

223 10 1.8 1.1 1.64 

326 10 2 0.5 1.5 0.33 

441 10 5 1.4 1.0 1.40 

468 10 2 1.7 1.4 1.21 

314 11 1.5 1.4 1.07 

345 11 4 1.5 1.4 1.07 

347 11 2 1.6 1.6 1.00 

422 11 6 2.1 1.9 1.11 

243 13 2 1.1 1.5 0.73 

242 14 4 2.4 2.2 1.10 

435 14 9 1.1 1.1 1.00 

315 15 1 1.5 1.4 1.07 

432 15 7 l.O 0.9 1.11 
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Els resultats denoten una situación lleguerament favorable per a les GEi catalanes en reia-

) 
ció amb el conjunt dels N.O. per tal com, dels 40 grups industrials per als quals es disposa d'infor
mació, en 20 casos la relació presenta un valor superior a la unitat, i en 6 més lleugerament supe
riors a 1. Únicament en 14 grups industrials el valor de la realció és inferior a la unitat i, a més, 
en molts d'aquests casos es tracta de valors molt propers a 1. 

En definitiva, doncs, les empreses catalanes que participen en els N.O. assoleixen nivells 
de productivitat moderats, en general; tanmateix, presenten una situació relativament favorable 
comparativament amb el conjunt global d'empreses dels nuclis. 

2.4. Rendibilitat de les empreses catalanes integrades en els N.O. Rendibilitat al 
conjunt dels diferents N.O. detectats. 

La rendibilitat de les empreses que integren els nuclis de poder oligopolístic s'ha analitzat 
utilitzant com a indicador el valor del Cash-Flow expressat com a percentatge de la xifra global 
de vendes en cada cas. Així, al quadre 6 es presenten els valors d'aquest ratio per a cadascun 
dels 41 grups industrials considerats, tant per al conjunt de les empreses de cada N.O. com única
ment per a les empreses catalanes de cada nucli. 

La utilització de les xifres de Cash Flow per definir el ratio implica adoptar un criteri més 
ampli que el que comportaria calcular-la en base als beneficis, i permet valorar la capacitat de les 
empreses dels N.O. per generar un excedent, de manera global. 

Les dades obtingudes permeten constatar que, pel que fa a les empreses catalanes dels 
N.O., existeix un nombre significatiu de grups industrials en què l'indicador pren valors negatius
-en concret, en 8 casos-, mentre que en 7 grups més adopta valors molt pròxims a O. Cal acla-

QUADRE N. 6 

CASH FLOW DE LES EMPRESES QUE INTEGREN ELS N.O. (% RESPECTE A LA XIFRA DE VENDES) 

N. EMP. N. EMP. 
CASH FLOW CASH FLOW 

N. 
NUCL. CATAL. 

VENDES VENDES 
(1) - (2) 

SECT. EMP. OLI. CAT TOT. N.O. 
OLIG. NUC. OLI. 

(1) (2) 

425 2 1 6.2 8.4 -2.2 

495 2 2 5.3 5.3 o.o
316 3 9.7 7.6 2.1 

383 3 3.6 5.5 -1.9 

418 3 9.2 7.1 2.1 

472 3 4.3 O.l 4.2 

481 3 1 -1.6 9.2 -10.8 

354 4 2 1.5 1.7 -0.2 

391 4 3 11.2 7.9 3.3 

417 4 2 5.3 5.3 o.o
475 4 5.3 3.7 1.6 

323 5 2 o.o 4.4 -4.4 

344 5 2 2.7 1.1 1.6 

381 5 0.2 2.5 -2.3 

411 5 0.7 o.o 0.7 

494 5 6.6 6.6 o.o
346 6 2 8.4 10.7 -2.3 

355 6 3 7.1 3.3 3.8 

324 7 3 0.3 2.1 -1.8 

439 7 4 2.4 4.2 -1.8 

361 8 -16.4 1.6 -18.0 

421 8 2 6.6 7.3 -0.7 

224 9 1 2.2 4.6 -2.4 

246 9 3 12.5 10.4 2.1 

341 9 6 -0.2 5.9 -6.1 

412 9 2 3.3 3.0 0.3 

419 9 1 9.7 2.0 7.7 

451 9 5.5 -6.7 12.2 

223 10 0.3 -4.1 4.4 

326 10 2 -29.8 5.3 -35.1 

441 10 5 -1.8 -7.0 5.2 

468 10 2 -l.O 4.7 -5.7 

314 11 0.2 -4.2 4.4 

345 11 4 -0.4 -0.1 -0.3 

347 11 2 1.0 3.3 -2.3 

422 11 6 2.3 2.6 -0.3 

243 13 2 -14.3 2.6 -16.9 

242 14 4 15.4 14.4 l.O 

435 14 9 6.4 7.6 -1.2 

315 15 0.2 1.3 -1.1 

432 15 7 7.5 0.3 7.2 
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rir, però, que, d'aquests últims, 3 casos -314, 315 i 381- corresponen a una mateixa empresa 

que apareix com a única empresa catalana participant en els corresponents N.O. 

En tot cas, es pot valorar que en un nombre significatiu de casos les empreses catalanes 

dels N.O. obtenen una rendibilitat previsiblement negativa. Encara que no es pot establir una rela

ció clara entre el nivell de rendibilitat i l'amplitud del nucli de poder oligopolístic, es constata que 

els valors negatius de l'indicador es concentren sobretot en els grups amb N.O. extensos {menys 

de 5 empreses) i relativament estrets (5 a 8) únicament en dos casos el ratio utilitzat pren valors 

negatius. 

Comparativament al conjunt d'unitats que componen els N.O., la rendibilitat de les empre

ses catalanes apareix també en posicions relativament desfavorables. Es pot comprovar que, en 

una part majoritària de casos, els valors del ratio Cash-Flow/Vendes {expressats en %) són infe

riors per les empreses catalanes dels N.O. que per al conjunt d'empreses d'aquests nuclis. 

La diferència entre ambdós valors del ratio s'inclou al quadre 6 per a cadascun dels grups 

industrials considerats. En 21 casos adopta valors negatius. En tres casos més, la diferència dels 

ratios és igual a O i en 17 grups industrials les empreses catalanes assoleixen una major rendibilitat 

que el conjunt dels seus respectius N.O. Cal destacar que en alguns casos les diferències són no

tables. Així, en les branques 481 {Transformació del cautxú), 361 {Construcció i muntatge de vehi

cles automòbils i els seus motors), 326 {Fabricació d'òrgans de transmissió) i 243 {Fabricació de 

materials per a la construcció en formigó, ciment, guix, escaiola i altres) la situació és clarament 

desfavorable a les empreses catalanes. Al contrari, en la branca 451 {Fabricació en sèrie de calçat, 

excepte de cautxú i fusta), la rendibilitat de les GEi catalanes del N.O. és força més elevada. 

2.5. Propensió exportadora de les empreses catalanes  que participen en els nuclis 

oligopolístics 

Les dades referents a exportacions denoten que existeix, en general, una situació d'obertu

ra als mercats exteriors per part de les empreses dels N.O. Per al conjunt d'empreses que integren 

els nuclis en la totalitat dels 41 grups industrials considerats es realitzen vendes a l'exterior, i en 

el cas de les empreses catalanes que participen als N.O. únicament en dos grups {pertanyents 

a branques de la indústria de l'alimentació: Fabricació de productes de molineria i Pa, pastissos 

i galetes) no s'efectuen exportacions. 

Al quadre 7 s'inclouen els percentatges que suposen les exportacions dels N.O., i les em

preses catalanes d'aquests nuclis. S'afegeix també la diferència entre les taxes d'exportació d'amb

dós grups, expressades en punts percentuals. 

se·gons que es pot comprovar, en un nombre majoritari de grups industrials la conducta 

exportadora de les empreses catalanes és més favorable que per al conjunt d'empreses dels N.O.: 

en 23 dels 41 grups industrials considerats el percentatge d'exportacions respecte a la xifra de vendes 

és superior per a les empreses catalanes que en el conjunt de les N.O., i en 1 més assoleixen per

centatges idèntics. 

Tanmateix, la proporció global que suposen les exportacions en el conjunt dels nuclis oli

gopolístics considerats és més elevada que la corresponent al conjunt de les empreses catalanes 

que participen en ells. El 21, 1 % de les xifres de vendes es destina a l'exportació en l'agregat glo

bal d'empreses dels N.O., mentre que a les empreses catalanes dels nuclis la proporció mitjana 

exportada és del 19,0 %. 

Per tant, es pot valorar que, en conjunt, les empreses catalanes tenen un comportament 

més obert des del punt de vista de les exportacions, però el seu pes relatiu en el total de les xifres 

de vendes a l'exterior és més reduït. 

D'altra banda, les xifres d'exportació permeten matisar parcialment els resultats de l'anàlisi 

de les situacions de control oligopolístic dels mercats. En efecte, analitzar l'existència o no d'aquestes 

situacions en funció de les dades corresponents a U.A.E. ha implicat incloure les exportacions 

en les xifres de vendes d'aquestes unitats. Amb les dades representades al gràfic 2, es pot com

provar que únicament 8 grups industrials dels 64 en què existeixen N.O., destinen a l'exportació 

més d'1 /3 de la seva producció. Per tant, únicament en grups industrials molt concrets el volum

d'exportacions pot introduir biaixos significatius en l'anàlisi del control dels mercats espanyols de 

productes industrials realitzat en base a les dades corresponents a UAE. 

Tanmateix, cal assenyalar que totes les interpretacions que es puguin realitzar a partir de 

les dades d'exportacions presenten la limitació de referir-se a un únic exercici -el de 1980-, d'al

tra banda un xic allunyat en el temps, cosa que comporta la possibilitat d'introduir desviacions 
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rellevants, derivades de conductes conjunturals per part d'algunes empreses. Proporcionar una 
major solidesa a les conclusions esbossades requeriria, per tant, estendre l'anàlisi a períodes pos

) teriors. 

2.6. Participació de capital estranger i exportacions 
La consideració simultània de les dades respecte a capital estranger i d'obertura als mer

cats exteriors permet classificar els grups industrials en els quals s'ha detectat l'existència de nu
clis de poder oligopolístic en quatre tipus diferenciats, que respondrien a fes situacions següents: 

A) Grups industrials fa producció dels quals es dirigeix fonamentalment al mercat interior
-en què les exportacions suposen un percentatge de les vendes inferior al valor mig total-, i
en què el control del capital exterior és inferior a la mitjana -prenent com a valor de referència
el percentatge de les vendes del conjunt de grups considerats que correspon a empreses amb par
ticipació de capital estranger-.

B) Grups industrials amb una obertura a l'exterior superior a fa mitjana i amb una presència
relativament baixa de capital exterior (inferior al valor mig de referència). 

C) Grups amb presència elevada d'empreses amb capital estranger i orientades fonamen
talment al mercat interior (amb un percentatge d'exportacions inferior al valor mig). 

D) Grups industrials amb obertura al mercat exterior relativament elevada i amb presència
del capital exterior superior a la mitjana en les empreses que intervenen en els N.O. 

Els resultats d'aquesta classificació es representen en els gràfics 2 i 3, en el primer cas per 
al conjunt d'empreses que integren els 64 N.O. detectats, i en el segon únicament amb les dades 
corresponents a empreses catalanes que participen en aquests nuclis. S'assenyalen també en el 
gràfic 2 els grups industrials que en l'apartat 2.1. han estat qualificats com d'especialització catalana. 

QUADRE N. 7 

EXPORTACIONS DE LES EMPRESES QUE INTEGREN ELS N.O. (% RESPETE A LA XIFRA DE VENDES) 

N. 

SECT. 

425 

495 

316 

383 

418 

472 

481 

354 

391 

417 

475 

323 

344 

381 

411 

494 

346 

355 

324 

439 

361 

421 

224 

246 

341 

412 

419 

451 

223 

326 

441 

468 

314 

345 

347 

422 

243 

242 

435 

315 

432 

N. EMP. 

NUCL. 

OLIG. 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

13 

14 

14 

15 

15 

N. EMP. 

CATAL. 

NUC. OLI. 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

2 

3 

6 

2 

1 

2 

5 

2 

4 

2 

6 

2 

4 

9 

7 

EXPORT. EXPORT. 

VENDES VENDES 

EMP. OLI. CAT TOT. N.O. 

11) (2) 

8.9 12.5 

25.9 25.9 

9.7 20.5 

6.1 4.0 

l.O 1.3 

15.8 17.9 

17.7 32.3 

12.7 18.4 

24.6 21.3 

o.o 15.9 

26.1 8.4 

56.6 23.4 

10.8 6.6 

23.1 39.6 

1.4 2.9 

80.3 20.2 

14.7 12.5 

7.2 6.9 

17.2 19.5 

15.7 14.7 

33.6 34.1 

s.o 7.0 

3.8 30.6 

16.5 14.1 

17.4 13.0 

17.1 11.2 

o.o 0.6 

97.0 27.1 

40.7 18.4 

26.9 17.6 

59.9 47.5 

13.4 8.5 

23.1 23.8 

11.6 13.5 

10.0 27.4 

9.5 6.2 

6.2 0.6 

39.6 29.9 

4.3 3.2 

23.1 28.8 

5.9 5.8 
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(1) - (21 

-3.6 

o.o

-10.8 

2.1 

-0.3 

-2.1 

-14.6 

-5.7 
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Segons el plantejament descrit, en el bloc A) s'inclourien aquells grups industrials orientats 

fonamentalment al consum intern i sota control bàsicament de capital autòcton. Gran part dels 

grups que l'integren -tant en el cas d'empreses catalanes dels N.O. com en el conjunt d'aquests 

nuclis- corresponen a produccions manufactureres tradicionals i amb un grau important de pro

tecció respecte a la competència exterior (produccions tèxtils, articles acabats en metall, mobles, 

etc.), encara que també apareixen alguns sectors, com el de Materials per a la construcció, amb 

barreres significatives d'accés al mercat extern. Aquest bloc integra el major nombre de grups in

dustrials tant en el cas d'empreses catalanes ( 15) com en el conjunt dels N. O. (21) 

Els grups industrials oligopolístics inclosos en el bloc B) mantenen simultàniament una ober

tura als mercats exteriors relativament elevada, i un pes relativament baix de les empreses partici

pades per capital estranger. En aquesta classificació s'inclou un nombre relativament reduït de 

grups industrials7 en el cas d'empreses catalanes, i sensiblement més ampli en el conjunt dels N.O. 

detectats (18 grups). Les empreses catalanes que se situen en aquest bloc corresponen en alguns 

casos a activitats lligades a l'aprofitament de recursos primaris (p. ex. cimenteres); en d'altres es 

tracta de grups amb presència tradicionalment forta a Catalunya i elevada propensió exportadora 

(Edició). Tanmateix, també s'hi inclouen grups industrials en què es registren pèrdues en el con

junt d'empreses que integren els N.O. -per al conjunt dels nuclis, en 7 casos dels 18 totals d'aquest 

bloc-, cosa que permet inferir que la major propensió exportadora pot obeir a una sortida als 

mercats exteriors per eixugar pèrdues de quota de mercat intern, derivades del descens de consum. 

En el cas dels grups industrials classificats en el bloc C) la presència de capital estranger 

assoleix un pes considerable quant a la participació en la xifra de vendes, però la propensió a ex

portar és relativament baixa, pel que pot interpretar-se que la penetració de capital exterior s'adre

ça fonamentalment al control del mercat intern. Aquest bloc inclou un nombre relativament elevat 

de grups industrials (12 a les empreses catalanes i 18 en el conjunt total dels N.O. considerats), 

i entre ells s'hi compten activitats amb un potencial de creixement important. 

Per últim, els grups inclosos en el bloc D) correspondrien a situacions en què les empreses 

amb capital estranger absorbeixen una proporció de les vendes relativament elevada, i en què el 

pes de les exportacions permet inferir una orientació important vers el mercat exterior. Aquest 

bloc és el que està integrat per un menor nombre de grups industrials, tant en el cas d'empreses 

catalanes (7 grups) com en el conjunt total de N.O. (7). Tanmateix, encara que les empreses cata

lanes corresponen fonamentalment als 7 grups industrials esmentats, hi ha una empresa que figu

ra -com a única integrant- en tres d'aquests grups, els 314, 315 i 381, pel que, en realitat, la 

situació és encara més acotada. En aquest cas apareixen bàsicament indústries que es beneficien 

d'avantatges comparatius de l'economia espanyola, orientant una part important de la producció 

al mercat exterior (en el cas d'empreses catalanes, els dos grups industrials amb major percentat

ges d'exportacions -el 451 i 494- estan integrats per una sola empresa, en ambdós casos amb 

Gràfic ng 3: Classificació de les empreses catalanes que parti��:·sYbò
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el 100 % de capital estranger). Per a Ja totalitat dels N.O. apareixen també algunes activitats in

dustrials en què històricament ha existit una penetració de capital estranger per a l'explotació de 

recursos naturals. 

2.7. Despeses en l+ D de les empreses catalanes que participen en els nuclis 

oligopolístics, i en el conjunt d'aquests nuclis 

L'indicador utilitzat per valorar l'esforç d'i+ D efectuat per les empreses dels N.O. han es

tat les despeses realitzades en l+ D pel conjunt d'empreses dels nuclis, expressades en percentat

ges respecte al Valor Afegit Net total del mateix conjunt. 

Les dades presentades al quadre 8 inclouen els valors d'aquest indicador, tant per al con

junt d'empreses catalans integrades en cada N.O. com per a Ja totalitat d'empreses que hi partici

pen, com també Ja diferència en punts percentuals entre tots dos valors. 

Com es pot comprovar, l'esforç realitzat en l+ D és reduït, atenent que es tracta d'empre

ses industrials de gran dimensió i que, pel conjunt d'empreses dels N.O., en 5 dels 41 grups consi

derats no es realitza cap despesa en treballs d'i+ D, i en 17 casos més aquestes despeses són 

inferiors o iguals a un 1 % dels VAN. En el cas de les empreses catalanes dels N.O. Ja situació 

és bastant similar a la del conjunt global, per tal com en 3 grups industrials no es disposa d'infor

mació, i dels 38 restants en 14 casos no s'efectuen despeses d'aquest tipus i en 9 més suposen 

un percentatge inferior a Ja unitat. Les diferències entre el valor de l'indicador per a les empreses 

catalanes i pel conjunt d'empreses dels N.O. reflecteixen aquesta similitud de situacions, ja que 

aquestes diferències són igual a zero en 8 casos, negatives en 15 grups industrials i positives en 

altres 15, cosa que implica que es idèntic el nombre de grups en què les empreses catalanes realit-
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zen un esforç d'i+ D major relativament al conjunt total dels respectius N.O. que el d'aquells en 

que és comparativament inferior. 

3. CONCLUSIONS

L'anàlisi de l'estructura dels mercats espanyols de productes industrials, aplicant la meto

dologia desenvolupada per la Comissió de les Comunitats Europees, permet posar de manifest 

que a l'any 1980 -any de referència de l'anàlisi- la situació de control dels mercats de productes 

industrials per part de nuclis de poder oligopolístic és un fenomen àmpliament difós, que abasta 

el 74 % dels grups industrials per als quals es disposa d'informació suficient. 

Les empreses que participen en aquests nuclis de dominació oligopolística absorbeixen en

torn d'un 70 % de les xifres de vendes totals del conjunt de grups industrials analitzats, cosa que 

permet afirmar que les situacions de domini oligopolístic són les habituals en els mercats espa

nyols de productes industrials. 

La informació continguda en l'enquesta del MINER referida a GEi, utilitzada com a base 

de l'anàlisi, inclou dades sobre diverses variables, que permeten contrastar el pes de les empreses 

catalanes que participen als N.O., i la seva situació en relació a la del conjunt dels nuclis per a 

diferents aspectes. En concret, les qüestions contemplades han estat la penetració de capital es

tranger, productivitat, rendibilitat, propensió exportadora i esforç investigador. 

En 41 de les 64 branques industrials en què s'han detectat situacions de domini oligopolís

tic, existeix participació d'empreses catalanes. La proporció de la xifra de vendes d'aquests 41 

grups que correspon a les empreses catalanes és del 26,3 % . 

La penetració de capital estranger resulta significativament més elevada en les empreses 

catalanes que en el conjunt dels N.O. considerats. Un 41,8% d'elles presenten participació de 

capital exterior (30,6 % participació majoritària), i absorbeixen el 65 % del total de vendes de les 

empreses qualificades com a catalanes als N.O., mentre que en el conjunt d'empreses dels nuclis 

la participació de capital estranger afecta un 36,4 % d'elles (22,2 % participació majoritària), i ab

sorbeixen el 53,9 % de les vendes globals. 

Quant al nivell de productivitat assolit és, en general, moderat, però les empreses catalanes 

obtenen resultats més favorables. En 20 grups industrials la productivitat d'aquestes empreses és 

superior a la registrada en el conjunt dels respectius N.O., i en 6 grups més és equivalent. En 14 

grups industrials, dels 40 pels quals es disposa d'informació, fes empreses catalanes assoleixen 

una productivitat aparent inferior a la dels respectius N.O. 

La rendibilitat, mesurada en funció del valor del Cash Flow expresat en % de les Vendes, 

és negativa en una quantitat significativa de grups industrials. Les situacions més desfavorables 

es detecten, sobretot, en els N.O. extensos. Les empreses catalanes presenten en conjunt uns 

resultats relativament desfavorables en relació amb el conjunt d'empreses dels N.O. En relació 

als grups industrials, en 20 d'ells l'indicador utilitzat pren valors iguals o superiors per les empreses 

catalanes respecte a la totalitat d'empreses del nucli, i en altres 21 grups, inferiors. 

Pel que fa a les vendes a l'exterior, les empreses catalanes tendeixen a ser, globalment, 

més exportadores, per tal com en 23 grups industrials aquestes empreses exporten un percentat

ge de les seves vendes superior al que es registra pel conjunt d'empreses dels respectius N.O., 

i en un grup més la proporció és idèntica. Tanmateix, la proporció global exportada al total d'em

preses dels N.O., és del 21, 1 % de la xifra de negocis, mentre que en el cas de les empreses catala

nes la proporció és del 19 %, cosa que implica que, malgrat la vocació exportadora, les empreses 

catalanes, en conjunt, corresponen a grups industrials amb menor pes relatiu en les xifres de ven

des totals. 

Per últim, es pot considerar que l'esforç investigador és, en general, reduït, ja que en més 

de la meitat dels grups industrials considerats es dediquen a despeses d'i+ D proporcions inferiors 

a 1'1 % del V.A.N. Les empreses catalanes dediquen proporcions del seu V.A.N. superiors al con

junt d'empreses dels N.O. en 15 grups industrials, mentre que en altres 15 el percentatge és infe

rior, i en 8 més és idèntic. 

En resum, pot afirmar-se que les GEi catalanes incloses dins els N.O. dels mercats espa

nyols de productes industrials, en comparació amb el conjunt d'empreses dels N.O., es caracterit

zen per: a) una més forta penetració de capital estranger; b) una superior vocació exportadora, 

però una menor propensió a l'exportació en relació amb les seves vendes totals; c) una productivi

tat moderada però lleugerament superior; d) una menor rendibilitat i e) un esforç investigador re

duït, si bé similar al conjunt. 
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Certament aquests resultats poden veure's afectats per tal com les dades corresponen a 

un sol any i per Ja forta incidència de la crisi econòmica en algunes branques industrials on el pes 

de les GEi catalanes és important. 

Tanmateix condueixen a la conclusió que la millora de Ja competitivitat de les GEi catalanes 

exigeix noves inversions que actualitzin el seu equip productiu, un augment notable de les despe

ses en l+ D i una major atenció als mercats exteriors. Cal destacar, però, que l'estratègia dels grups 

transnacionals hi incideix, moltes vegades, de manera decisiva. 

Més concretament, sembla oportú fer algunes consideracions en relació amb l'estratègia 

a seguir per remoure els obstacles que dificulten el rellançament industrial. 

En primer lloc, es considera que una política industrial de crisi no ha de coincidir, necessà

riament, amb la corresponent als periodes d'expansió, o amb mesures adreçades a esmorteir les 

fluctuacions conjunturals. Al mateix temps, Ja incertesa respecte al futur del sector industrial des

plaça els capitals vers altres sectors o fa que aquells cerquin refugi en inversions de renda fixa. 

En segon lloc, se suposa Ja no neutralitat de Ja política econòmica. Sembla, doncs, convenient 

l'aplicació de polítiques adreçades a sostenir Ja demanda, mitjançant la inversió pública i Ja promo

ció de la inversió privada. Tot plegat, inserit en un projecte global d'expansió industrial que reduei

xi Ja incertesa i que s'avanci a les decisions del mercat. Aquestes polítiques han de prendre en 

consideració tant el nivell tecnològic exigit per les actuals condicions de reproducció com la situa

ció de Catalunya dins el context de la divisió internacional de treball. En aquest context, centrar 

l'atenció en els sectors de forta demanda o en activitats com informàtica, màquines-eina amb control 

numèric, nous materials, etc., sembla fonamental. 

En alguns casos l'estratègia pot incloure la promoció de les inversions transnacionals, men

tre que en d'altres es tractaria de desplegar una indústria complementària o de potenciar aquells 

elements relacionats amb Ja diferenciació del producte, especialment en les indústries producto

res de béns de consum. En els dos darrers casos és possible una utilització intensa de capitals 

locals. Atès que la inversió requereix recursos financers, cal adequar el sistema financer a les ne

cessitats derivades de l'estratègia industrial dissenyada. 

Amb la finalitat d'assegurar l'eficàcia dels processos productius i la realització de la produc

ció cal establir les connexions necessàries entre els processos de producció i circulació, mitjan

çant l'exploració dels mercats -interns i externs- d'inputs i outputs. A la vegada, no s'ha d'obli

dar que la consolidació d'una estructura industrial exigeix el desenvolupament de les relacions 

interindustrials i de les relacions intersectorials. En aquest context, les accions públiques adreça

des a reduir Ja incertesa o la prestació de serveis a les empreses semblen decisives. 

L'increment generalitzat de la productivitat també pot assolir-se mitjançant el desenvolu

pament de la infrastructura social i econòmica (salut, recerca, transports i comunicacions). Aquest 

fet suggereix una acció coordinada, subordinada o una estratègia global, per part del conjunt d'Ad

ministracions públiques. 

En relació amb el desenvolupament tecnològic cal plantejar-se l'adaptació dels estudis tèc

nics, universitaris i professionals a les necessitats de Ja indústria. Addicionalment, si s'accepta que 

el desenvolupament tècnic és el resultat d'un procès interdependent d'aprenentatge social, sem

bla necessari atreure i adaptar les innovacions produïdes en altres espais econòmics intentant as

segurar el mercat als nous productes. Cal fer també compatible la introducció de progrés tècnic 

amb el manteniment i ampliació de l'ocupació i el nivell de remuneració dels treballadors assalariats. 
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1. INTRODUCCIÓ

El sector terciari continua sent el gran desconegut de l'economia malgrat la seva importàn

cia creixent. Es dóna el fet paradoxal que, superant en els països mes avançats als altres dos sec

tors importants, és a dir l'Agricultura i la Indústria, tant pel que fa a la seva contribució al PNB 

com a la creació de llocs de treball, el sector Serveis ha rebut una atenció molt escassa, cosa que 

es manifesta en la utilització de classificacions confuses i en la insuficiència de les dades estadísti

ques existents. 

En els últims anys, però, l'interès pels Serveis ha augmentat de manera notable i els estudis 

comencen a proliferar. Sens dubte aquest atractiu és degut al fet que se'ls comença a veure com 

l'única esperança quant a la creació d'ocupació. En efecte, l'augment de la productivitat en l'Agri

cultura i l'automatització a què es veu abocada la Indústria no permeten pas fer-se gaires il·lusions 

respecte a la creació de llocs de treball en aquests sectors. 

Ens proposem ara estudiar un subsector concret del terciari, el dels Serveis a les empreses, 

relacionant-lo amb Ja competitivitat de l'economia. Però abans creiem necessari intentar donar 

una visió panoràmica del sector Serveis, cosa que ens permetra comprendre i situar millor el sub

sector del Serveis a les empreses. 

2. EL SECTOR SERVEIS

El sector Serveis presenta uns trets especials que fan difícil el seu estudi. Podríem dir que 

els serveis «no es deixen capturar fàcilment». Vegem algunes d'aquestes característiques: 

a} No tenen un caràcter material. Moltes vegades els Serveis han estat definits negativa

ment, de manera residual: el Serveis són les activitats que no corresponen a l'agricultura, la mine

ria, la indústria, manufacturera ... No estan implicats en la producció o modificació d'objectes fí

sics (Gershuny i Miles, 1983). Tanmateix, alguns serveis moderns -com per exemple els 

informàtics- requereixen quantioses inversions materials. 

b) Degut al seu caracter immaterial, no poden emmagatzemar-se. La producció i el pro

ducte no es poden dissociar. El servei pur, compost de treball, és a la vegada acció i producte. 

La producció i el consum del servei coincideixen en el lloc i en el temps (FAST, 1986). 

c} Són molt difícils de mesurar en unitats tècniques. Com mesurar la qualitat d'un assessor

d'empreses, d'un professor universitari o d'un entrenador de tenis? 

d) Estan formats por un conjunt heterogeni d'activitats i oficis: taxistes, metges, cambrers,

assessors fiscals, banquers, artistes, camioners ... Els Serveis presenten una variació infinita. l ca

dascuna d'aquestes activitats presenta una problemàtica específica. Cal abandonar el concepte 

massa general de Serveis i, en canvi, classificar de manera operativa i estudiar els subsectors ho

mogenis amb característiques comunes (De Bandt, 1985). 

Pot resultar difícil captar i mesurar els Serveis, però hi ha una realitat econòmica innegable: 

representen gairebé els dos terços de les economies avancades. La Figura 1 ens indica aquest pro

gressiu protagonisme dels Serveis en un imaginari, però representatiu, país industrialitzat que ca

mina cap a l'anomenada societat postindustrial. 
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Figura 1 . La progressió del Sector Serveis. 
Font: Gershuny i M,le� 1983 
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El Quadre 1 reflecteix la importància creixent dels Serveis en el conjunt de l'economia. En 

tots els països occidentals que figuren en el Quadre, la participació del sector terciari en l'ocupació 

total va incrementar-se durant el període 1976-1986, mentre que va recular en l'Agricultura i la 

Indústria. 

QUADRE1 
ESTRUCTURA SECTORIAL DE L'OCUPACIÓ: 1976-1986. PERCENTATGES 

Agricultura Indústria Serveis 

1976 1986 1976 1986 1976 1986 

Estats Units 3,9 3,0 30,8 27,6 65,3 69,4 
Canadà 5,9 5,0 'lJJ,7 25,3 64,4 69,7 
Japó 12,2 8,4 35,8 34,4 52,0 57,2 
França 9,8 7,6 38,1 31,4 52,1 61,0 
Alemanya 6,7 5,3 44,9 40,9 48,4 53,8 
Itàlia 16,4 10,8 38,4 33,1 45,2 56,1 
Gran Bretanya 2,8 2,5 39,7 31,7 57,5 65,8 
Espanya 21,5 16,1 36,9 32,0 41,6 52,5 

Font: OCDE. 

La mateixa tendència es manifesta en la producció dels Serveis, amb un continuat ascens 

de la seva contribució al PIB, com pot observar-se en el Quadre 2, referit als països de l'OCDE. 

Analitzant conjuntament ocupació i producció, cal destacar que en algunes d'aquestes nacions, 

com els Estats Units, el Regne Unit o Bèlgica, el sector Serveis supera la quota del 60 % del total 

de l'economia en ambdues variables. 

QUADRE2 
OCUPACIÓ l PRODUCCIÓ ALS SERVEIS EN ELS PAISOS OCCIDENTALS. PERCENTATGES. 

Ocupació ( ") Producció ( + l 

1960 1971 1984 1960 1971 1983 

Estats Units 56,2 62,7 68,2 57,7 63,3 66,3 
Japó 41,3 48, 1 56,3 42,9 48,6 54,6 
Alemanya 39,1 43,5 53,1 41,0 48,8 56,6 
França 38,5 47,2 59,1 50,4 55,5 61,3 
Regne Unit 47,6 53,1 64,5 53,8 60,0 62,4 
Itàlia 33,5 40,1 53,6 46,4 50,3 54,4 

Bèlgica 46,4 54,1 66,7 52,6 55,8 63,5 
Grècia 25,5 34,8 42,8 56,9 56,4 58,4 

Portugal 24,8 37,3 40,7 42,1 46,5 52,1 

Total CEE 40,2 46,6 57,0 48,2 53,9 59,6 

TotalOCDE 43,0 50,2 59,0 53,6 58,3 61,9 

Font: Cuadrado Aoura i Gonzalez Moreno 11987} a partir de dades de l'OCOE. 

Els Quadres 3 i 4 mostren les estructures de producció i ocupació en l'economia espanyola, 

i les respectives taxes de creixement durant el període 1960-1985, en les quals també s'aprecia 

la importància cada vegada més gran del sector terciari, si bé no assoleix encara el grau de prota

gonisme que té en els països de la Comunitat Europea i de l'OCDE, considerats globalment. 

QUADRE3 
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓ l TAXES DE CREIXEMENT DE L'ECONOMIA ESPANYOLA: 1960-1985. 
PERCENTATGES. 

Estructura sectorial Taxes de creixement 

Preus constants Preus corrents 

1960 1973 1985 1960 1973 1985 1960-73 1973 -85 

Agricultura 19,8 11,0 9,9 22,6 11,6 6,5 2,7 1,5 

Indústria 25,0 33,8 34,6 31,4 31,8 27,8 9,6 2,9 

Construcció 5,3 6,7 4,2 5,2 7,1 5,6 8,8 -1,0 

Serveis 49,9 48,5 51,3 40,8 49,5 60,1 6,8 3,2

PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,0 2,7 

Font Cuadrado Roura i Gonzatez Moreno (1987), a partir de Banco de Bilbao. Informe econ6mico 1985. 
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QUADRE 4. 

ESTRUCTURA SECTORIAL DE L'OCUPACIÓ l TAXES DE CREIXEMENT EN L'ECONOMIA ESPANYOLA: 1960-1985. 

PERCENTATGES. 

Estructura sectorial Taxes de creixement 

1960 1973 1985 1960-73 1973-85 

Agricultura 41,7 25,3 17,4 -3,0 -4,5 

Indústria 23,2 26,9 24.6 1,4 -2,1 

Construcció 6,8 9,3 7,2 2,6 -2,9 

Serveis 28,3 38,5 50,8 2,7 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 0,4 -1,4 

Font· Cuadrado Roura I Gonz.31ez Moreno 11987), a pan,r de Banco do Bilbao, Informe económico 1985 

Com il·lustra Ja Figura 2, els Serveis han accentuat el seu avanç sobre la resta de l'econo

mia en els darrers anys. En tots els casos que recull el gràfic, la contribució dels Serveis al PIB 

està per sobre de la que presenta la Indústria i els altres sectors; aquest fenomen s'aguditza en 

països com Suècia, on el creixement econòmic és degut gairebé exclusivament al sector terciari. 

En l'altre extrem, Japó o Bèlgica reparteixen de manera més equilibrada l'increment del PIB entre 

Indústria i Serveis. 

Figura 2. Creixements anuals dels Serveis i de Ja resta de l'economia en el període 1970-1981. 
Font· Preel. B FAST (1986) 

Aquesta importància econòmica dels Serveis fa pensar que potser no és lluny el dia en què 

aquests prendran la direcció del conjunt del sistema productiu, avui encara en bona part en mans 

de la Indústria. Es tractaria d'una vertadera revolució copernicana en què els actors decisius pas

sarien a ser els comerciants, els investigadors, els dissenyadors, els financers ... que subcontracta

rien als especialistes industrials les tasques de producció (FAST, 1986). En aquest sentit, el co

merç ocupa una posició estratègica clau entre la producció i el consum. S'observen ja alguns 

símptomes d'aquesta tendència, per exemple en algunes cadenes distribuïdores, tipus «gran su

perfície», molts productes alimentaris, elaborats per diverses empreses, porten la marca de la ca

dena distribuïdora. Quan els productes arriben a la maduresa, mana el comerciant o distribuïdor 

que controla el mercat final. 

3. CLASSIFICACIÓ DELS SERVEIS

Al contrari del que passa a la Indústria, les classificacions dels Serveis en grups homogenis 

que facilitin el seu estudi són relativament recents i encara estan poc consolidades. Apareixen so

vint noves classificacions, fetes amb diferents criteris, que suposen una millora respecte a les an

teriors, però l'evolució real és tan rapida que aviat queden també obsoletes. 
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Una divisió molt utilitzada, feta a partir de les aportacions de Browning i Singelmann (1978), 

és la següent: 

A. Administració Pública, Defensa i Serveis públics en general.

B. Serveis socials (Educació, Sanitat, Cultura, Assistència social).

C. Serveis a la producció (Serveis financers, Disseny, Serveis jurídics, Assegurances ... ).

D. Serveis al consum (Comerç, Reparacions, Hosteleria i restauració, Lleure, Serveis per

sonals ... ). 

E. Serveis de distribució (Transport i emmagatzematge).

Gershuny i Miles (1983) presenten una classificació amb molts punts de contacte amb l'an-

teri or: 

1. Serveis de distribució «Distributive services»).

Transport i emmagatzematge, Comunicacions, Comerç a l'engròs i a la menuda.

2. Serveis a la producció («Producer services>J).

Bancs i serveis financers, Assegurances, Immobiliàries, Serveis d'enginyeria i d'arquitectura, Comp

tabilitat, Serveis jurídics. 

3. Serveis socials («Social servicesJ>).

Sanitat, Educació, Serveis religiosos, Organitzacions no lucratives, Serveis postals, Administració 

pública: Defensa, Justícia ... 

4. Serveis oersonals («Personal servicesJ>).

Serveis domèstics, Hosteleria i restauració, Reparació, Neteja, Lleure.

En principi, sembla que el subsector Serveis a les empreses, objecte principal del nostre 

estudi, hauria de coincidir amb els Serveis a la producció, presents en les dues classificacions an

teriors. Però això no és exactament cert. Sovint els Serveis a les empreses pròpiament dits no 

comprenen els Bancs ni els serveis financers, classificats en altres apartats, i ,  en canvi, poden 

incloure, per exemple, els transports de mercaderies i les empreses professionals de neteja. 

Tot això pot produir una certa confusió, ja que denominacions similars amaguen contin

guts diferents, i dificulta les comparacions entre països diferents. A la resta del treball procurarem 

precisar en cada moment les partides que pertanyen al subsector Serveis a les empreses en cada 

classificació o dada estadística utilitzada. 

Atenent la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques espanyola (CNAE), el Sector 

Serveis integra les activitats compreses en les divisions i agrupacions següents: 

6. Comerç, Restaurants i Hosteleria, Reparacions

61. Comerç a l'engròs.

62. Recuperació de productes.

63. lntrermediaris del comerç.

64. Comerç al detall.

65. Restauració i cafès (sense hostalatge).

66. Hosteleria.

67. Reparacions.

7. Transport i Comunicacions

71. Transport per ferrocarril.

72. Altres transports terrestres.

73. Transport marítim i per vies navegables interiors.

74. Transport aeri.

75. Activitats annexes als transports.

76. Comunicacions.

8. Institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers

81. Institucions financeres.

82. Assegurances.

83. Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries.
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84. Serveis prestats a les empreses.

85. Lloguer de béns mobles.

86. Lloguer de béns immobles.

9. Altres serveis

91. Administració pública, Defensa nacional i Seguretat Social.

92. Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars.

93. Educació i recerca.

94. Sanitat i serveis veterinaris.

95. Assistència social i altres serveis prestats a la col·lectivitat.

96. Serveis recreatius i culturals.

97. Serveis personals.

98. Serveis domèstics.

99. Representacions diplomàtiques i Organismes internacionals.

El Govern espanyol és conscient de l'obsolescència de la classificació anterior i que l'eix 

de l'activitat econòmica s'està desplaçant cap a activitats d'implantació molt nova. En un recent 

informe al Senat, ha exposat que la informació millorarà cap al 1990, quan Eurostat hagi publicat 

l'anunciada versió del Sistema Integrat de Comptes Europeu (SEC) i s'hagi revisat la Classificació 

Nacional d'Activitats (CNAE) i de Béns i Serveis (CNBS) «en els quals es contemplin aquestes 

activitats amb molta més amplitud». 

4. LA INTERACCIÓ INDÚSTRIA-SERVEIS

De vegades les estadístiques poden ser enganyoses o, si més no, ambigües. Tots els treba

lladors d'una empresa química o metal·lúrgica, posem per cas, són comptabilitzats com a indus

trials o secundaris. Però a l'interior d'aquestes empreses industrials, les activitats terciàries, és a 

dir, les no directament productives, estan augmentant de manera accelerada. 

Aquest es el fenomen conegut com «terciarització del secundari». L'automatització i la ro

botització fan que cada cop hi hagi menys treballadors en les tasques de producció, i tot fa pre

veure que aquesta tendència continuarà. A França, en un estudi fet l'any 1985, el Centre de Pros

pective et d'Evaluation preveu una «molt forta disminució» de la mà d'obra directament productiva 

d'aquí al 1990. 

Hom calcula que els llocs de treball terciaris localitzats en els sectors industrials represen

ten aproximadament el 20 % de l'ocupació en aquests sectors (Barcet i Bonamy, 1985), proporció 

que ha crescut ràpidament els darrers anys. Segons un altre estudi francès, citat també per Barcet 

i Bonamy, l'any 1977, aquesta ocupació terciària a la Indústria es descomposava de la manera 

següent: 

Funcions d'Administració i Gestió 

Funció comercial 

l nformàtica 

Transports 

Serveis generals (neteja, etc.) 

10,9 % de l'ocupació total 

4,1 %

1,3 % 

1,5 %

1 % 

Altres estudis, com per exemple l'efectuat per l'empresa CEGOS l'any 1980, mostren la 

importància creixent de les funcions de manteniment i de recerca, que, sorprenentment, no figu

ren en la classificació anterior. Els resultats de l'estudi de CEGOS es mostren en el Quadre 5. 

És evident que si als efectius del Sector terciari pròpiament dit els suméssim aquests «ter

ciaris del secundari», les dades corresponents als Serveis serien encara més elevades ... 

El canvi del mode producció ocasiona, doncs, l'aparició de noves activitats de serveis a 

l'interior de l'empresa industrial. Però, amb el temps, alguns d'aquests serveis es transformen en 

càrregues fixes que disminueixen la productivitat. L'empresa té, llavors, la tendència de 

desempallagar-se'n, començant un procés d'externalització. Aquests serveis passen a ser prestats 

per empreses independents externes, que, per raons d'economies d'escala, obtenen rendiments 

més elevats. 

De fet, l'aparició de les empreses independents de serveis a les empreses és deguda a un 

doble motiu. Per una part, fan tasques marginals, poc qualificades (per exemple, neteja o jardine-
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QUADRES 
OCUPACIONS TERCIÀRIES DINS LA INDÚSTRIA. 

Efectius de la funció 

DESPESES GENERALS ADMINISTRATIVES 
Direcció general 

lnfrastructura i locals 

Finances i comptabilitat 
Gestió del personal 
Informàtica 
Serveis generals 

DESPESES GENERALS COMERCIALS 
Dírecció comercial 

Publicitat i promoció 
Administració de les vendes 

DESPESES GENERALS DE PRODUCCIÓ 
Direcció i administració 

Producció 
Recerca i desenvolupament 

Metodes i utillatges 
Planning i llançament 
Compres 
Manteniment 

DESPESES GENERALS DIVERSES 

Font. Barcet t Bonamy, 1985. a partir d'un estudi de l'empresa CEGOS. 

En relació a l'efectiu total 

7,5 
0,58 
0,8 
2,23 
1,66 
1,04 
1,41 

3,8 
1,78 
0,36 
2.1 

12,7 
2,73 

3,97 
1,85 
1,01 
1,34 

4,54 

0,6 

24 % 

Pes relatiu 

30,5 

15,5 

51,6 

2.4 

100 % 

ria) que s'allunyen de l'activitat principal de l'empresa. Per altra banda, presten serveis «avançats», 

d'alt nivell, només a l'abast d'especialistes (assessoraments, enginyeries ... ) (FAST, 1986). 

Hem vist com el secundari es terciaritza i com té lloc el procés d'externalització d'alguns 

serveis. Però també s'està produint un moviment en sentit contrari; el terciari s'industrialitza i al

guns serveis són ja tan intensius en capital com la Indústria. Pensem, per exemple, en els serveis 

bancaris o hospitalaris. 

S'observa, al mateix temps, que la frontera entre els béns industrials i els serveis industrials 

tendeix a fer-se borrosa, existint un fenomen de substitució entre béns i serveis. Per altra banda, 

avui bona part del personal terciari treballa lluny del contacte directe amb el client. «El servei es 

converteix, cada cop més, en l'altra cara d'un bé, la utilització del qual suposa el desenvolupa

ment del servei» (Barcet i Bonamy, 1985). 

La interrelació Indústria-Serveis és, doncs, profunda. Ens equivocaríem si volguéssim opo

sar les indústries als serveis o la societat industrial a la terciària, diu l'Informe FAST. «El terciari 

no suplantarà la Indústria, com aquesta va suplantar ahir l'Agricultura. El futur es jugarà en les 

sinèrgies servo-industrials». 

5. ELS SERVEIS A LES EMPRESES

Des d'un punt de vista més aviat tradicional, podem establir els límits del subsector Serveis 

prestats a les empreses a partir de les activitats esmentades en la classificació CNAE: 

84. Serveis prestats a les empreses

841. Consellers jurídics

842. Comptabilitat, assessors fiscals i censors jurats de comptes

843. Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.)

844. Publicitat

845. Explotació electrònica per compte de tercers

846. Empreses d'estudis de mercat

849. Altres serveis prestats a les empreses

Cobrament de deutes

Confecció de factures

Serveis mecanogràfics, taquigràfics i de reproducció d'escrits, plànols i documents

Serveis de traducció i similars

Serveis de custòdia i d'encàrrecs
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Serveis de col·locació i subministrament de personal (excepte artistes) 

Serveis de gestió administrativa 

Serveis d'informació i difusió no publicitària 

Serveis de protecció 

Altres 

El desglossament anterior no reflecteix plenament, al nostre entendre, la dinàmica actual 

del subsector, ja que no contempla les activitats més avançades i de desenvolupament més re

cent. Per altra banda, en l'epígraf 849 s'agrupa tot un conjunt de serveis molt diversos, quan al

guns d'elfs mereixerien un tractament diferenciat, donada la seva importància. No obstant això, 

resulta d'interès el seu estudi, ja que certes estadístiques oficials utilitzen Ja CNAE com a base 

per a la classificació de les dades. 

A continuació, i prenent com a referència la CNAE, intentarem analitzar l'estructura secto

rial del Serveis prestats a les empreses a Catalunya. 

El Quadre 6 il·lustra la importància del Sector Serveis a Catalunya, en funció de les empre

ses existents i del nombre de treballadors empleats, així com fa distribució d'aquestes variables 

entre els subsectors corresponents. 

QUADRE G 

NOMBRE D ºEMPRESES l TREBALLADORS DEL SECTOR SERVEIS A CATALUNYA L'ANY 1986. 

Activitat 
Empreses Treballadors 

N % N % 

Sector Serveis 90.875 100 655.442 100 

Comerç, Restaurants i hostaleria, Reparacions 49.300 54,25 243.315 37,12 

Transport i Comunicacions 6.964 7,66 69.313 10,58 

Institucions financeres, assegurances i lloguers 3.972 4,37 66.395 10,13 

Serveis prestats a empreses 5.521 6,08 35.138 5,36 

Altres Serveis 25.118 27,64 241.281 36,81 

Font: Elaboració pròpia a partir de dàdes de la Cambra de Comerç, lndústna I Navegació de Barcelona. 

La contribució dels Serveis prestats a les empreses al conjunt del Sector terciari a Catalu

nya no és especialment rellevant des d'un punt de vista quantitatiu, i representa el 6,08 % de les 

empreses i el 5,36 % dels treballadors. 

Seguint amb la mateixa font d'informació, però amb un nivell de desagregació més elevat, 

el Quadre 7 ens dóna a conèixer de quina forma es reparteixen les 5.521 empreses i els 35.138 

empleats dels Serveis a les empreses entre les diferents activitats que l'integren. 

QUADRE 7 

NOMBRE D'EMPRESES l TREBALLADORS DEL SUBSECTOR SERVEIS PRESTATS A LES EMPRESES A CATALUNYA 

L'ANY 1986. 

Empreses Treballadors Grandària mitjana 

Activitat empreses del sector 

N. % N. % (N. empleats) 

84. Serveis prestats a empreses 5.521 100 35.138 100 6,36 

840. 2 3 

841 Consellers juridics 273 4,94 944 2,69 3,46 

842. Comptabilitat, assessors fiscals i censors jurats de comptes. 2.326 42,13 13.574 38,63 5,84 

843. Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme) 571 10,34 2.347 6,68 4,11 

844. Publicitat 343 6,21 3.277 9,33 9,55 

845. Explotació electrònica per compte de tercers 114 2,06 1.770 5,04 15,53 

846. Empreses d'estudis de mercats 85 1,54 653 1,36 7,68 

849. Al ires Serveis prestats a les empreses 1.807 32.73 12.570 12.570 -35,77 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ja Cambra de Comerç, lndústna í Navegació de Barcelona. 

L'activitat 842, Comptabilitat, Assessors fiscals i Censors jurats de comptes, mereix ser des

tacada ja que representa el 42, 13 % de les empreses i el 38,63 % dels treballadors, respecte a 

la totalitat del subsector. Quant a l'epígraf 849, altres serveis prestats a les empreses, la rellevància 

que suposa detentar el 35, 77 % dels treballadors demostra la deficiència de la classificació CNAE, 

que considera com a residuals un conjunt d'activitats molt importants quantitativament. 

El Quadre 8 indica la distribució de les empreses i del personal empleat en els Serveis a 

les empreses, en funció de fa grandària de les empreses del subsector. 
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QUADRES 

DISTRIBUCIÓ DE LES EMPRESES l TREBALLADORS DEL SUBSECTOR SERVEIS A LES EMPRESES EN FUNCIÓ DE LA 

GRANDARIA DE LES EMPRESES. DADES REFERIDES A CATALUNYA. ANY 1986. 

Grandària de les Empreses Empreses Treballadors 

(N. de treballadors) N. % N. % 

1a 5 4.203 76,13 8.868 25,2 
6a 10 674 12,21 5.059 14,40 
11 a 25 430 7,78 6.866 19,54 
26 a 50 134 2,43 4.779 13,60 
51 a 100 44 0,80 3.092 8,80 
101 a 250 31 0,56 4.589 13,09 
251 a 500 4 0,07 1.383 3,94 
Mes de 500 0,02 502 1,43 

T o tal subsector Serveis prestats a les Empreses 5.521 100 % 35.138 100 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Cambra de Cornerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Aquesta informació, juntament amb la proporcionada pels Quadres 6 i 7, ens fa veure la 

petita dimensió de les empreses del subsector Serveis a les empreses a Catalunya. Si exceptuem 

l'activitat 845 -Explotació electrònica per compte de tercers- amb una grandària mitjana de 15,5 

empleats per empresa, en totes les altres activitats la dimensió mitjana s'assoleix amb menys de 

10 treballadors. L'any 1986 només existien a Catalunya 36 empreses del subsector que tinguessin 

una plantilla superior a 100 treballadors; i de totes elles, només una ultrapassava els 500. 

Un cop realitzada aquesta breu aproximació a les característiques estructurals dels Serveis 

a les empreses, prosseguirem amb l'anàlisi d'altres aspectes rellevants. 

Barcet i Bonamy (1985) han estudiat les ccnecessitats terciàries» de les seves empreses in

dustrials constatant una extrema diversitat segons la seva història, producció, situació econòmica 

i social, edat i competències dels seus dirigents, etc. La Figura 3 és el resultat d'una enquesta 

a una mostra d'empreses industrials franceses sobre la freqüència de recurs als serveis, classifi

cats tal com indica el Quadre 10. La freqüència es mesura pel percentatge d'empreses de la mos

tra que utilitzen el servei extern. Aquesta freqüència pot variar àmpliament segons el tipus de ser

vei; alguns són requerits contínuament (transports de mercaderies), mentre que d'altres només 

Freqüència de recurs als serveis 
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Figura 3. Freqüència del recurs al Serveis d'una mostra d'empreses industrials franceses. 
Font: Barce1 , Bonamy ( 1985). 
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s'utilitzen esporàdicament (selecció de quadres superiors). Certes funcions de caràcter estratègic 

no acostumen a ser mai confiades totalment a l'exterior. 

En l'apartat anterior hem comentat l'aparició d'un dualisme estructural en els Serveis, dua

lisme que es presenta també en el subsector dels Serveis a les empreses. Activitats altament tec

nificades -«serveis avançats»- coexisteixen amb activitats molt poc qualificades, realitzades so

vint per personal procedent dels sectors industrials. Aquests «serveis avançats» són els de més 

alt nivell tecnològic del Sector Serveis i els que estan incorporant més rapidament les noves tec

nologies (Castells, 1986). 

Com qualsevol producte, els serveis a les empreses segueixen també el seu cicle de vida. 

Alguns serveis són encara a l'etapa d'introducció -telemàtica, transferència de tecnologia- mentre 

que d'altres estan arribant a la maduresa. Cada nou cicle d'innovacions comporta l'emergència 

de nous serveis que aprofiten les noves oportunitats. 

Momigliano i Siniscalco (1985) classifiquen aquests «serveis avancats» a les empreses en 

els quatre grups següents: 

- Serveis tècnics (R+ D, estudis tècnics, enginyeria, assistència tècnica, patents, control

de qualitat, disseny ... ).

- Serveis comercials (estudis de mercat, publicitat, mercats exteriors, distribució ... ). 

- Serveis d'administració i gestió (fiscalitat, finances, comptabilitat, estocs, informàtica,

serveis de documentació ... ).

- Serveis per la gestió del capital humà (formació, selecció ... ). 

QUADRE9 

CLASSIFICACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS A LES EMPRESES. 

T. Funció administrativa 

l. l. Contenciós 
l .2. Fiscalitat 

1.3. Problemes jurídics 
1.4. Patents i marques 
1.5. Assegurances 
1.6. lnfrastructures i locals 

2. Funció comptable i financera 
2.1. Comptabilitat general 

2.2. Comptabilitat analítica 
2.3. Control de gestió. Auditoria 
2.4. Gestió financera 

2.5. Altres 

3. Serveis generals 
3.1. Seguretat 
3.2. Jardineria 

3.3. Neteja 
3.4. Restauració 

6. Comercialització 

6.1. Vendes 
6.2. Compres 
6.3. Representacions 

6.4. Comercialització a l'estranger 
6.5. Marketing 

6.6. Publicitat 
6.7. Traducció 

8.0. Organització del treball 
8.1. Recerca 

8.2. Estudis 

8.3. Assaigs i controls 

8.4. Prototipus i motllos 

8.5. Utillatges especials 

Font: Barcet i Bonamy (1985). 

A. ADMINISTRACIÓ GENERAL 

4. Funció de personal 

4.1. Pagament 
4 .2. Gestió de personal 
4.3. Formació 
4.4. Selecció 
4.5. Serveis mèdics 
4.6. Serveis socials 

5. Informàtica 

5.1. Informació i gestió 

5.2. Càlcul de costos 
5.3. Software d'explotació 
5.4. Informàtica de producció 
5.5. Manteniment 
5.6. Estudis i projectes 

B. COMERCIALITZACIÓ l TRANSPORT 

7. Transport. Manteniment 
7.1. Transport del personal 

7.2. Transport de mercaderies 
7.3. Gestió d'estocs 
7 .4. Magatzems 
7 .5. Manteniment 

C. ADMINISTRACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 
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8.6. Mètodes 
8.7. Plànning, llançament 

8.8. Manteniment 
8.9. Lloguer dels mitjans de producció 

9.0. Enginyeria de noves instal·lacions 



6. L'OCUPACIÓ ALS SERVEIS

La curiositat recent pels Serveis prové, en gran part, de la seva capacitat de creació d'ocu
pació, ja esmentada. Entre 1970 i 1982, la població activa civil ocupada en el conjunt dels països 
de l'OCDE va augmentar en 38,6 milions ( + 11,3 %). Els Serveis van crear 41,7 milions ( + 12,9 %) 
mentre que la resta de l'economia va perdre'n 3, 1 milions (B. Preel, FAST, 1986). 

Als Estats Units, durant els dos darrers decennis, els Serveis van ser responsables del 86 % 
dels nous llocs de treball. Si tal com fa la Comptabilitat Nacional americana s'inclouen en els Ser
veis els transports, les telecomunicacions i les utilities (aigua, gas i electricitat), sobre un total de 
25,4 milions de nous llocs de treball creats als E�tats Units entre 1969 i 1984, 24,5 ho han estat 
als Serveis (Ecalle, 1987). 

A França, durant el període 1980-83, més de 400.000 nous llocs de treball als Serveis no 
han pogut compensar els 675.000 perduts en els altres sectors. 

El Japó ha vist com la part de Ja seva població activa dedicada als Serveis passava del 29,6 % 
el 1950 al 55,4 % el 1980. 

Presentem diverses figures que il·lustren aquests fenòmens. La Figura 4 mostra l'evolució 
de l'ocupació en els Serveis a França entre 1975 i 1982. La Figura 5 compara el creixement dels 
diversos subsectors durant el període 1969-1982 als Estats Units, amb les previsions pel període 
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Figura 4. Evolució de l'ocupació en els Serveis a França. Període 1975-82. 
Font: FAST (1986). 
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període 1982-1995. 

Font: FAST (1986). 

1982-1995. Les classificacions utilitzades en aquesta figura no coincideixen amb les exposades an

teriorment; en els «Serveis a les empreses» figuren els serveis informàtics, els serveis de segure

tat, la jardineria, etc., mentre que els «Serveis professionals» inclouen els serveis jurídics, d'engi

nyeria, d'arquitectura, comptables. 

En les dues figures anteriors s'observa que en general, i prescindint de les diferentes delimi

tacions dels subsectors exposades, els Serveis a les empreses ocupen els primers llocs quant a 

creixement. Això es manifesta igualment a la Figura 6, referent a l'evolució de l'ocupació a l'OCDE, 

Estats Units, Europa i França. Es palesa la gran «homotècia estructural» de les figures correspo

nents a cada país; en cada un d'ells els Serveis financers i a les empreses presenten el creixement 

més elevat. El Quadre 10 mostra també l'elevat creixement dels Serveis a les empreses als Estats 

Units. 

P13b·13 



dJ ' 1, 6 • 1, 9 franf(l.. 
+ 0,8 +l, 2 

57,2 46,9 28, 7 11,4 12,9 

D Europ� 

+ l, 7 • 2,) 

'·º· ª • 0,9 

52,0 46,0 J l, s 1 l, 5 11,0 

-

u. S.A. 

. 2, 7 • 2,4 • 2,2 1, 9 •5,6 

68,0 45,8 32,5 8,) 1),4 

-

o .C.D. E . 

QUADRE 10 

..___ 
. 2, 1 + 2, l .. 1, 6 + 1, 1 •5, 1 

57,7 44,4 H,4 10,2 11, 9 

........ � "\ -. � ��0 '"'\ l):i ""'-·� 
� "l � ' C 

� j 
�3� �()!< 

� � 2 ; 
('\ íb' (\ -, � \)i f'b �t�{,��.

', ' - i... ' ' ' .... '::¡� � � 

� t'\) ��� 
s. ¡;,.\) <::. (\';r-
l\i �' (\l j �- - "i m 

�¡;¡- :r 
.:;· � -. � 

'- �· � vQ n"i:lt;i e·, '--" � � (l''·"-"�� 

l 
(';) � � � 

� e;-- "'� 
......... 

Figura 6. Evolució de l'ocupació en els Serveis. Període 1976-1982. 

Font FAST (1986). 

CREIXEMENT DE L'OCUPACIÓ EN ELS SERVEIS ALS ESTATS UNITS 

Part de l'ocupació Taxa de creixement 

Branques total en% anual mig en % 

1959 1969 1979 1984 59-69 69·79 79-84 

• Transports, telecomunicacions i «public uti/íties» 6,3 5,7 5,3 5,1 0,9 1,6 0,3 

• Comerç 19,9 20,5 22,0 22,7 2,1 3 1,7 

• Finances, assegurances 4.4 4,7 5.4 5,9 2,7 3,6 2,7 

• Administracions 11,9 15,0 15,7 15,0 4,2 2,7 o 

• Serveis socials 6,1 7,7 9,0 9,9 4,2 3,9 2,9 

• Altres serveis a les famílies 8,9 7,5 6,5 7 0,1 0,9 2,3 

• Serveis a les empreses 2,6 3,5 5,1 6,7 5,1 6,0 6,7 

• Terciari 60,0 64,5 69,1 72,3 2,6 2,9 1,9 

• Ocupació total 100 100 100 100 1,9 2,2 1,0 

Font·. Monthly Labor Review, a partir de dades del Bureau of Labor Statistics. 
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Les tendències anteriors es confirmen en el cas espanyol. Hem donat ja algunes xifres so

bre el procés progressiu de terciarització de l'economia espanyola. En el període 1976-83 els Ser

veis han estat responsables del 95,51 % dels llocs de treball creats. Dels 428.000 llocs creats en 

aquest període (vegeu Quadre 11 ), 408.000, és a dir el 95,51 % ho han estat als Serveis. «Dona

des les tendències observades en l'Agricultura i la Indústria, la clau del futur de l'ocupació a Es

panya es troba precisament en la capacitat empleadora dels Serveis» (Castells, 1986). 

QUADRE 11 
CREACIÓ D'OCUPACIÓ A ESPANYA DURANT EL PERÍODE 1976-1983. 

Creació d'ocupació (NOMBRE DE PERSONES) 

Agricultura, Ramaderia i Pesca 
- Silvicultura 

Energia i Aigua 
- Extr. i transf. radiactiv. 

- Prod. i transf. energia electrica, gas 
- Captació, depuració i distribució d'aigua 

Extracció i transf. de Minerals no energètics, Indústria Quimica, Indústria transf. de Metalls i Mecilnica de 
precisió 

- Maq. oficina i ordinadors 
- Material electrònic 
- Const. altre material transport 

Altres indústries Man u facturares 
- Indústria del cuiro 

Construcció 

Comerç, Restaurants, Hostaleria i Reparacions 
- Recuperació de productes 
- lntermed. comerç 
- Restaurants i cafès 

Transports i Comunicacions 

- Activ. annexes als transport.s 

- Comunicacions 

Institucions financeres, Assegurances, Serveis a les empreses i lloguers 
- Institucions financeres 
- Aux. financeres i assegurances, activ. immobiliaries 

- Serveis prestats a les empreses 

- Lloguers béns mobles 
Altres serveis 

- Admin. Pub., Defensa i Seguretat Social 
- Serv. sanejament, neteja, etc. 
- Educació i Recerca 
- Sanitat i serveis veterinaris 

- Serveis recreatius i culturals 

- Serveis personals 

Ocupació total creada en el periode 

Font: Castells. 1986 a partir de dades del Ministeri d'Economia i Hiser\da. 
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Dins d'aquests 408.000 nous llocs de treball als Serveis, la part més important, 188.000, 

correspon als Serveis socials -el subsector B de la tipologia de Browning i Singelmann- en es

pecial a l'Educació. El subsector A, Administració i Serveis Públics, contribueix amb 91.700 llocs 

més. Això confirma el paper importantíssim que ha jugat el Sector Públic, cosa que passa també 

en els altres països. En el període 1976-1985 el Sector Públic va crear el 75 % de la nova ocupació 

als Serveis (Cuadrado Roura i Gonzalez Moreno, 1987). 

El subsector Serveis a les empreses -separat ara de les institucions financeres- ha creat 

43.500 llocs de treball, cosa que representa una expansió molt notable, encara que quantitativa

ment la seva aportació a l'ocupació total sigui limitada. 

FIGURA 7 

CONTRIBUCIÓ DELS SUBSECTORS DE SERVEIS ESPANYOLS A L'OCUPACIÓ l AL CREIXEMENT DEL PIB A PARTIR. DE 
LES TAXES OE VARIACIÓ DE CADA SUBSECTOR. PERÍODE 1976-83 

CREEN OCUPACIÓ (taxa de variació PO) 

ALT 

Alt Comunicacions Hosteleria i Restaurants 

POSSEEIXEN DINAMISME ECONÒMIC Mig Educació, Cultura i Sanitat. 
(taxa de variació del PIB) Serveis a fes empreses 

Baix 

Font: Castells, 1986. 
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QUADRE12 

La Figura 7 expressa la contribució dels diferents subsectors dels Serveis a l'ocupació i al 

creixement del PIB. L'anàlisi és molt interessant perquè mostra com alguns subsectors tals com 

Finances i Assegurances, intensius en capital, o Comerç, no creen ocupació, mentre que d'altres 

con Hosteleria i Restauració, Educació, Sanitat o Serveis a les empreses, presenten un dinamisme 

considerable. 

Tanmateix, el dinamisme d'alguns Serveis no ha estat suficient per pal·liar el greu proble

ma de l'atur. Espanya és el país de l'OCDE on més s'han reduït les ocupacions agrària i industrial 

durant el període 1976-1986 i també on ha crescut menys l'ocupació terciària. Això contribueix 

a explicar el perquè de l'elevada taxa d'atur. El Quadre 12 mostra l'evolució del mercat de treball 

al Sector Serveis en el mateix període. Un cop més notem l'alta taxa de variació del subsector 

Serveis a les empreses, immediatament després de l'experimentada pel subsector Serveis sanitaris. 

EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL AL SECTOR SERVEIS PERIODE 1976-1986. EN MILERS DE PERSONES 

Població activa Població ocupada Població desocupada 

1976 1986 Difer. Taxa var. 1976 1986 Difer. Taxa var. 1976 1986 Difer. Taxa var. 

Comerç major i mejor 1.632,0 1.709,7 n.1 4,7 1.591,6 1.518,8 -72,8 -4,5 40,4 190,9 150,5 372,5 
Rest. cafès i hoste!. 493,0 649,4 156,1 31,6 468,2 519,1 50,9 10,8 25,1 130,3 105,2 419,1 
Recup. pdtes. i repar. 242,4 241,1 -1,3 -0,5 234,3 206,9 -27,4 -11,6 8,1 34,2 26,1 322.2 
Transpt. act. annexes 572,6 550,3 -22,3 -3,8 563,3 508,4 -53,9 -9,5 10,3 41,9 31,6 306,7 
Comunicacions 104,4 121,2 16,8 16,0 103,0 117,4 14,4 13,9 1,4 3,8 2,4 171,4 
Finances asseg. i act. immo. 284,8 310,5 25,7 9,0 281,8 295,3 13,5 4,7 3,0 15,2 12,2 406,6 
Servei prestats empreses 103,2 204,4 101,2 98,0 101,1 183,9 62,8 81,8 2,1 20,5 18,4 876, 1 
Lloger béns mbles. i immo. 11,5 10,9 -0,6 -5,2 11,2 10,2 -1,0 8,9 0,3 0,7 0,4 133,3 
Adm. pública, defensa i seg. social 439,3 646,9 207,6 47,2 435,2 600,1 164,9 37,8 4,1 46,8 42,7 1.041,4 
Serv. sanit. i similars 44,7 102,1 57,4 128,4 44,2 85,6 41,4 93,6 0,5 16,5 16,0 3.200,0 
Educació i invest. 339,6 518,4 178,8 52,6 332,8 488,7 155,9 46,8 6,8 29,7 22,9 336,7 
Sanitat i serv. veterin. 265,1 414,5 149,4 56,3 259,1 375,5 116,4 44,9 6,0 39,0 33,0 550,0 
Assist. social 88,4 88,6 0,2 0,2 87,5 82,9 4,6 5,2 0,9 5,7 4,8 533,3 
Serv. recreatius i cuit. 105, 9 147,1 41,2 38,9 102,8 125,1 22,3 21,6 3,1 22,0 18,9 609,6 
Serv. pers. i domèst. 536,8 545,6 8,8 1,6 526,1 478,6 -47,5 -9,0 10,7 67,0 56,3 526, 1 
Rep. diplomàtiques i o.i. 4,8 4,5 -0,3 6,2 4,5 3,7 -0,8 -22,2 0,3 0,8 0,5 166,6 
Total 5.268,8 6.265,2 996,4 18,9 5.145,7 5.600,2 454,5 8,8 123,1 665,0 541,9 440,2 

Font: Cu¡¡dro Roura I Gonz31ez Moreno (1987), a partir de l'Enquesta de Població Activa. 

Els Quadres 13 i 14 indiquen la Població Activa i la Població Ocupada als Serveis a les Co

munitats autonòmiques espanyoles. Sorprèn la manca de dinamisme de Catalunya, sobretot en 

l'estadística de Població Ocupada, davant les xifres madrilenyes o valencianes (Cuadrado Roura 

i Gonzalez Moreno, 1987). 

Com s'explica l'èxit dels Serveis com a creadors de treball? Les explicacions més utilitzades 

giren al voltant de la qüestió de la productivitat, que en els Serveis ha estat molt més baixa que 

a la Indústria, cosa que ha provocat el creixement de l'ocupació als Serveis (Gershuny i Miles, 

1983). Als Estats Units aquest fet, unit a una àmplia dispersió salarial amb baixes retribucions en 

determinats serveis (hosteleria i restauració, per exemple), pot explicar el formidable augment de 

QUADRE 13 
POBLACIÓ ACTIVA ALS SERVEIS PER COMUNITATS AUTONÒMIQUES 
(EN MILERS DE PERSONES l PERCENTATGES) 

1980 1985 Diferència Variació (%) A B 

Andalusia 784,2 824,9 40,7 5,1 43,0 43,4 
Aragó 167,0 176,3 9,3 5,5 39,4 42,8 
Asturies 147,9 159,5 11,6 7,8 34,9 37,9 
Balears 137,3 148,4 11,1 8,0 54,2 55,3 
Canàries 284,0 307,7 23,7 8,3 55, 1 55,1 
Cantàbria 68,7 71,4 2,7 3,9 37,1 38,8 
Castella-La Manxa 165,7 172,5 6,8 4,1 33,5 35,8 
Castella-Lleó 307,6 318,5 10,9 3,5 36,3 39,9 
Catalunya 931,3 9n,9 46,6 5,0 41,4 42,4 
Comunitat Valenciana 529,6 615,8 86,2 16,2 40,3 44,5 
Extremadura 125,9 106,1 -19,8 -15,7 40,4 36,2 
Galícia 328,1 353,0 24,9 7,5 29,4 30,7 
Madrid 905,8 1.022,3 116,5 12,8 56,8 59,0 
Múrcia 118,8 136,9 18,1 15,2 40,9 43,8 
Navarra 67,8 73,9 6,1 8,9 38,0 41,1 
Pafs Basc 320,3 348,0 27,7 8,6 39,6 42,8 
Rioja 28,2 31,7 3,5 12,4 31,5 37,2 
Total Nacional 5.418,2 5.844,8 426,6 7,8 41,9 44,0 

NOTA A 09801 i B 11985 • Pob activa serveis l Pob activa total). 

Font: EPA Elaborací6 pròpia. 
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QUADRE 14 
POBLACIÓ OCUPADA ALS SERVEIS PER COMUNITATS AUTONÒMIQUES 

)
(EN MILES DE PERSONAS V PORCENTAJES) 

1980 1985 Diferència Variació (%) A B 

Andalusia 721,8 718,6 -3,2 -0,4 48,3 54,1 
Aragó 160,1 160,5 0,4 0,2 41,5 47,5 
Asturies 141,7 140,6 -1,1 -0,8 36,6 41,0 
Balears 126,5 131,8 5,3 4,1 54,3 57,1 
Canàries 263,5 263,0 -0,5 -0,1 58,7 64,3 
Cantàbria 66,3 64,4 -1,9 -2,8 38,8 41,4 
Castella-La Manxa 157,8 159,2 1,4 0,8- 36,0 39,8 
Castalla-Lleó 292,4 287,3 -5,1 1,7 37,9 44,1 
Catalunya 881,8 874,1 -7,7 -0,8 44,9 49,1 
Comunitat Valenciana 502,5 548,8 46,3 9,2 42,6 50,5 
Extremadura 113,6 93,8 -19,8 -17,4 43,2 44,3 
Galícia 318,8 322,0 3,2 1,0 30,1 32,2 
Madrid 861,8 923,0 61,2 7,1 62,3 68,5 
Múrcia 112,9 123,7 10,8 9,5 43,5 49,6 
Navarra 64,2 66,0 1,8 2,8 40,9 45,3 
País Basc 297,2 305,5 8,3 2,7 42,3 49,4 
Rioja 27,4 29,0 1,6 5,8 32.4 41,3 
Total Nacional 5.110,3 5.211,3 101,0 1,9 44,9 50,3 

NOTA A (1980) i 8 11985) · Pob ocupada serveis l Pob ocupada total. 

Font: Cuadrado Roura 1 Gonz.11er Moreno, 1987, a partir de l'Enquesta de Població Activa. 

l'ocupació en els últims anys. Un recent estudi sobre Franca atribueix el menor dinamisme creador 

de llocs de treball als Serveis, en relació amb els Estats Units, a uns increments de productivitat 

més elevats, juntament amb una més gran rigidesa salarial (Ecalle, 1987). 

Recentment, des de fa uns quatre o cinc anys, comença a observar-se en alguns països 

(Estats Units, S uissa, Japó, Canadà ... ) una ralentització del ritme de creixement dels Serveis, acom

panyada en alguns casos d'una inflexió positiva de l'ocupació a la resta de l'economia. Aquesta 

convergència fa pensar en la importància de la interrelació entre Serveis i Indústria, que serà ana

litzada més endavant. 

Un treball d'Olivier Ruyssen (1985) pot donar llum sobre el fenomen anterior. Ruyssen opi

na que en alguns segments del terciari pot esperar-se un fort creixement (formació, software, re

cerca ... ). Però a d'altres hi haurà dificultats per les raons següents: 

a) Certs serveis són molt cars a causa de la seva baixa productivitat. En conseqüència, les

famílies, abans de procurar-se determinats serveis, compren l'equip o la màquina per prestar-se 

el servei ells mateixos (la màquina de rentar, el vídeo) ... 

b) El canvi tecnològic amenaça també moltes ocupacions terciàries. L'ofimàtica, per exem

ple, revolucionarà el món dels administratius. 

c) El consum requereix temps, i aquest no pot ampliar-se indefinidament.

Leach i Wagstaff (1986) observen que amb una renda en augment, la gent compra més

béns en lloc de més serveis. Els empleats no volen reduir el seu temps de treball sinó augmentar 

els seus ingressos per comprar més béns. l avui la producció de més bens no requereix ja més 

personal. 

7. SERVEIS A LES EMPRESES l COMPETITIVITAT

Fins ara hem intentat situar i acotar el subsector dels Serveis a les empreses, tant a nivell 

internacional com a Catalunya, utilitzant les dades estadístiques disponibles i la documentació més 

recent, com, per exemple, l'informe FAST. Creiem que ha arribat el moment d'analitzar les rela

cions entre aquests Serveis a les empreses i la Competitivitat. 

La competitivitat d'una empresa o d'un país es mesura per l'augment de la seva quota en 

el mercat mundial. La competitivitat d'un país es basa en la competitivitat de les seves empreses 

exportadores. 

Encara que alguns consideren que la competitivitat es sinònim de costos unitaris baixos, 

creiem que no pot ser reduïda a una qüestió de costos, especialment dels costos de la mà d'obra. 

La competitivitat no és un concepte unidimensional. Segons Chesnais (1986), la competitivitat 

expressa en gran mesura «el dinamisme de les empreses del país, la seva capacitat d'invertir i d'in

novar, resultat a la vegada de l'esforç propi en R+ D i de l'adquisició i assimilació de tecnologies, 

però la competitivitat depèn també, de manera creixent, de factors d'ordre estructural: de l'eficà

cia global de l'economia nacional, de la capacitat d'adaptació del seu teixit industrial i de la quali-
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tat de la seva infrastructura tècnica». L'últim factor ens interessa particularment ja que aquesta
infrastructura està formada per entitats de Serveis a les empreses.

En un paràgraf anterior hem parlat de la profunda interrelació entre la Indústria i els Ser- )
veis. Els avenços tecnològics es concreten moltes vegades en nous béns que exigeixen nous ser-
veis, els quals faciliten la seva utilització. Pensem per un moment en l'evolució de la Informàtica; 
la construcció dels ordinadors ha originat l'aparició d'escoles d'informàtica, tallers de reparació
d'ordinadors, empreses de programació, botigues distribuïdores de material informàtic, centres
de càlcul...

Aquestes «serveis avancats» actuen com a «vehicles de les innovacions» o «inductors de
la modernització», tant a nivell del sistema industrial en conjunt com al de cada empresa, i perme
ten l'aprofitament de noves oportunitats i l'aconseguiment de guanys importants de productivitat
i competitivitat. Els serveis coneixen el know-how de les tecnologies innovadores. Existeix, doncs,
una relació molt estreta entre els «serveis avançats», les innovacions i la millora de les estructures
industrials en termes de productivitat i competitivitat (Formica, 1982). Aquest serveis són, per tant,
elements claus en la millora de la competitivitat.

La Indústria no pot funcionar eficaçment sense una xarxa d'empreses de serveis i vicever
sa. Necessita d'un conjunt ampli de serveis informàtics i de bancs de dades, de centres de difusió
de les noves tecnologies, de laboratoris per fer proves i anàlisis de materials, d'escoles de forma
ció, de consultors ... «Aquests serveis acceleren els impulsos innovadors endògens, adquirint i in
tegrant els elements innovadors generats a l'exterior necessaris pel desenvolupament competitiu
de les empreses» (NOMISMA, 1985). )

L'objectiu per a una regió consisteix a disposar d'una xarxa de serveis eficient. Aquests
serveis poden obeir a iniciatives diverses, privades o públiques, del govern central o dels autonò
mics. De vegades, aquestes iniciatives poden solapar-se i competir entre elles. Les autoritats cen
trals o autonòmiques no poden repartir les competències d'una manera estàtica o jeràrquica entre
els diferents organismes sinó que més aviat han de garantir la coherència del conjunt, respectant
les iniciatives privades i impulsant els serveis que no sorgeixen espontàniament.

QUADRE 15 
SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES. 

SERVEIS PER A LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES 

• Avaluació de projectes. Estudis de viabilitat (Business Plan} 

• Cursos sobre gestió d'empreses t«start-up courses�J. 

• Assistència tècnica (adquisició de tecnologia, informació tècnica). 
• Assistència financera (ajuts pels nous empresaris, «seed capital>! -capital llavor- o «pre venture capital»). 

• Incubadores o BIC (Business lnnovation Centre). 

• Parcs científics o tecnològics. 
SERVEIS AVANCATS PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES EXISTENTS 
• Area tecnològica 

- Centres o Instituts de R+ D. 
- Universitats. 
- Centres de demostració de noves tecnologies (CAD, Robòtica ... ). 
- Bases de dades d'informació tecnològica. 
- Laboratoris d' assais. 
- Normes tècniques. 
- Centres de Disseny. 
- Assessorament tecnològic (auditoria tecnològica, etc.). 
- Transferència de tecnologia (compra i venda de tecnologia, recerca de partners estrangers per aliances o joint ventures ... ). 

• Area comercial 
- Exportació (formació de consorcis sectorials, assessorament sobre els INCOTERMS, sobre mercats exteriors ... ). 
- Publicitat. 
- Informació i Marketing (estudis de mercat). 
- Recerca de distribuïdors a l'estranger. 

• Area financera 
- Auditoria. Comptabilitat i gestió financera. 
- Leasing. Factoring. 
- Capital de risc. 
- Assessorament fiscal. 

• Area administrativa. 
- Serveis jurídics. 
- Serveis logístics (tèlex, telefax ... ). 
- Serveis informàtics. 
- Serveis de traducció. 

• Area de personal. 
- Cursos de post-grau. Formació en general. 
- Selecció de personal. Borses dse transferència de personal. 
- Assessorament laboral. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ponències del seminari «Serveis a les petites empreses en cre¡xement>l Gènova, 1987. 
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La institució NOMISMA, de Bolonya, Itàlia, ha realitzat un treball sobre l'eficàcia de les so

cietats dedicades als serveis a les empreses, en què es constata la gran diversitat existent; agèn

cies de desenvolupament regional, centres de creació de noves empreses, societats financeres 

regionals, instituts sobre determinats sectors (tèxtil, ceràmica ... ), parcs científics ... El ventall és 

ampli, i abraça des d'entitats amb la finalitat genèrica de modernitzar tot el teixit industrial (socie

tats de desenvolupament regional) fins a les que atenen solament les necessitats concretes d'un 

sector (per exemple, el CITER, Centro informazioni tessile dell'Emilia Romagna, que subministra 

informacions sobre a) les tendències de la moda, b) la tecnologia tèxtil i c) l'evolució dels mercats). 

Com sempre, algunes d'aquestes institucions tenen exit mentre que d'altres fracassen. La 

raó principal de l'èxit és la prestació d'un servei que respongui específicament a les necessitats 

de reorganització dels cicles productius de les empreses locals. Hom constata també la conve

niència de la presència directa de les empreses en la gestió d'aquests organismes. En general s'ob

serva que les institucions que neixen amb caràcter genèric -per exemple, el foment del «desen

volupament tecnològic» - tendeixen a especialitzar-se en determinats serveis, mentre que les de 

caràcter específic evolucionen cap a l'oferta de nous serveis al sector d'origen o bé del mateix 

servei a un nombre més ampli de sectors. 

El passat setembre va tenir lloc a Gènova un seminari sobre «Serveis a les petites empreses 

en creixement» («Business services for the sma/1 growing firms»), organitzat per la secció dedica

da a l'estudi dels problemes de les PIMES de l'EFMD (European Foundation for Management De

velopment). Les ponències van passar revista a l'àmplia temàtica: consorcis d'exportació, centres 

de creació d'empreses, societats de capital de risc ... Al Quadre 15 hem resumit els serveis esmen

tats en les diverses ponències. Hem cregut convenient separar els serveis per la creació de noves 

empreses dels Serveis destinats a millorar el funcionament de les empreses existents. 

Notem que les llistes del Quadre anterior inclouen els Serveis, financers i els de formació. 

Per tant, es tracta d'una classificació àmplia, que ultrapassa els límits del subsector dels Serveis 

a les empreses, tal com s'havia acotat anteriorment. 

A Catalunya podem trobar la majoria dels Serveis esmentats al Quadre. Sense pretensions 

d'exhaustivitat, podem citar les institucions següents: 

Serveis per a la creació de noves empreses 

- Estudis de viabilitat, business plan: Cambres de Comerç.

- Incubadores (BIC): Barcelona Activa S.A.

- Detecció d'oportunitats: Iniciatives S.A.

- Parcs científics: Parc Tecnològic del Vallès (en construcció), promogut pel Consorci de

la Zona Franca. 

Serveis avançats per millorar la competitivitat de les empreses existents 

- Universitats: Les tres universitats catalanes (UB, UAB i UPC).

- Instituts de R+ D: Centre Nacional de Microelectrònica (CSIC), Institut de Recerca i Tec-

nologia Agroalimentària (IRTA), Institut de Cibernètica (UPC), Institut Químic de Sarrià (IQS), Centre 

d'Intel·ligència Artificial (CSIC), Institut d'investigació tèxtil (UPC), altres Instituts de la Universi

tat i del CSIC ... 

- Coordinació de la R+ D, ajuts a la recerca: CIRIT (Comissió lnterdepartamental per la

recerca i la innovació tecnològica). 

- Centres de demostració de noves tecnologies: Centre de CAD (BCD, LUPC), Fundació

Progrés i Tècnica de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa. 

- Bases de dades d'informació tecnològica: Institut Químic de Sarrià, Escola d'Enginyers

Industrials de Terrassa, Institut Català de Tecnologia ... Existeixen a Catalunya uns 30 centres de 

documentació 

- Informació econòmica: Consorci de Documentació de Catalunya, Cambra de Comerç

i Indústria de Barcelona ... 

- Laboratoris d'assaigs: Laboratoris de la UPC, Laboratori General d'Assaigs (en cons

trucció) ... 

- Normes tècniques: Institut Català de Tecnologia (ITC).

- Disseny: Barcelona Centre de Disseny (BCD), Diverses empreses privades
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- Assessorament tecnològic: Assessors tecnològics del COTI, Centre d'Estudis i Assesso-
rament Metal·lúrgic (CEAM) ...

- Assessorament empresarial: Cl DEM (Centre d'Informació i desenvolupament empresarial). )
- Formació tècnica, cursos de post-grau: Universitats, JQS, ICT ...
- Formació empresarial, cursos de post-grau: Universitats, ESADE, IESE, EADA, ICT ...
- Exportació: Cambres de Comerç, Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COP-

CA), Associació Multisectorial d'Exportadors de Catalunya (AMEC) ...
- Capital de risc: Societat Catalana de Capital d e  Risc
- Auditoria, Leasing, Selecció de personal, Enginyeries, Propietat Industrial, Publicitat ... :

Diverses empreses privades.

La xarxa de serveis avancats existeix, doncs, i és bastant completa. Tanmateix, podem fer
les observacions següents, evidentment amb caràcter subjectiu:

a) Caràcter incipient de molts serveis.
Moltes institucions són noves (Societat Catalana de Capital Risc, Barcelona Activa, Centre

Nacional de Microelectrònica ... ) o estan encara en fase de construcció (Parc Tecnològic del Va
llès, Laboratori General d'Assaigs ... ). Caldrà esperar abans que la incidència d'aquests serveis es
deixi sentir.

b) Dispersió.
No aconsellaríem una concentració dels serveis en un sol organisme. Considerem molt im

portant que sorgeixin iniciatives dinàmiques de les diferents institucions privades, de baix a dalt.
Però fàcilment els serveis poden córrer perill d'atomització o disgregació, desaprofitant-se sinèr
gies positives. Per què, per exemple, el nou centre de CAO-CAM de la Mancomunitat Sabadell
Terrassa no ha estat situat a Ja zona universitària de Terrassa?. Podríem trobar altres casos sem
blants. Caldria una coordinació més gran, cosa difícil quan han de coexistir iniciatives estatals,
autonòmiques, municipals ... 

cl Insuficiències importants.
Referint-se a Ja política d'innovació espanyola, l'OCOE (1986) indica l'existència «d'insufi

ciències qualitatives i quatitatives en la infrastructura científica i tecnològica, com també en els
recursos financers necessaris per millorar-Ja». Aquestes insuficiències es manifesten principalment:

- A Ja Universitat, on s'ajunten els gravíssims problemes pressupostaris a una rigidesa or
ganitzativa que l'impedeix irrompre amb decisió en el camp de les noves tecnologies. «El potencial
de Ja universitat esta infrautilitzat» (OCDE, 1986). No obstant això, cal destacar l'esforç silenciós
que s'està fent en les tres universitats catalanes per tal d'obrir-se a l'exterior i treballar per les em
preses i altres entitats. En els darrers anys el nombre de convenis de col·laboració ha crescut de
manera espectacular i aviat caldrà revisar el tòpic del «tradicional divorci entre la Universitat i l'em
presa».

- Als centres de recerca del CSJC, als que poden aplicar-se les mateixes crítiques del pa
ràgraf anterior. Cal recordar un cop més la poca atenció i els escassos recursos que la societat
espanyola dedica a Ja recerca, molt per sota del que correspon al seu potencial industrial. A Cata
lunya es detecten mancances notables en centres de recerca bàsica i, sobretot, aplicada, en àrees
de futur com, per exemple, en Biotecnologia.

- Al sistema bancari, «insuficientment interessat en el desenvolupament industrial» (OCOE,
1986). Pràcticament no existeixen ni el capital de risc ni el capital-llavor (seed-capita/). El segon
mercat de Ja Borsa presenta encara unes limitacions evidents.

- Al COTI, que hauria de disposar de recursos més quantiosos (OCOE, 1986) per tal d'im
pulsar un nombre mes elevat de projectes, no solament en els sectors d'alta tecnologia sinó també
en els tradicionals. Per què no es transfereix el COTI a les Comunitats Autonòmiques, i es reserva
la gestió centralitzada per als projectes europeus?

- A Ja CIRIT, on malgrat una acció molt positiva en determinats camps (beques per estu
dis a l'estranger, per exemple) es fa palesa Ja manca de recursos i de competències del Govern
català en matèria de recerca.

S'observen també greus mancances pel que fa a Centres de demostració de noves tecno
logies, Incubadores per creació d'empreses, Laboratoris per tests i calibració, Formació professio
nal, Brokers tecnològics ...
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dl Escassa utilització 

Tenim la sensació, evidentment subjectiva, que l'empresa catalana no utilitza prou les insti

tucions que li ofereixen «serveis avançats». Això passa no solament pel que fa a la Universitat 

-cas ja comentat- sinó que creiem que pot estendre's a la majoria dels serveis, excepte, potser,

als assessors comptables i fiscals, tal com s'ha manifestat a les estadístiques de l'apartat 5.

Això pot ser degut al fet que no confia en què els serveis prestats satisfacin les seves ne

cessitats o tinguin prou qualitat o bé, senzillament, que desconegui l'existència d'aquests serveis. 

Amb motiu d'un estudi sobre la determinació de les despeses de R+ D a Catalunya (Escorsa, Solé, 

Pérez i Valls, 1987) vam constatar, a partir de les respostes de 188 empreses catalanes potencial

ment investigadores, que un 72,3 % d'elles desconeixia la CAYCIT, un 44, 1 % el CDTI, un 51, 1 %

el CSIC, un 46,3 % el CIDEM i un 54,8 % la CIRIT. Les institucions de serveis són, doncs, en 

general, poc conegudes pels empresaris. 

Estem d'acord amb Suris (1987) quan indica que «existeixen forats importants en els ser

veis de suport a la innovació. Encara que el nombre d'institucions relacionades amb el desenvolu

pament tecnològic han proliferat recentment, és aviat per jutjar la seva viabilitat. La demanda de 

serveis tecnològics és encara embrionària, però el futur es presenta molt prometedor. Caldria es

tructurar millor els serveis i augmentar la seva qualitat». Estem encara lluny de les regions euro

pees més avançades. 

Les activitats de Serveis estan perdent progressivament el seu caràcter auxiliar i passen a 

ocupar amb rapidesa el lloc central del sistema econòmic. Esperem haver contribuït a la compren

sió d'aquest important fenòmen. 
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1. CONCEPTUALITZACIÓ DEL SISTEMA AGROALIMENTARI

El concepte de Sistema Agroalimentari (SAA) és relativament nou i té el seu origen en els 
estudis pioners de l'agroindústria portats a terme per Davis i Golberg.1 Aquest concepte presen
ta avantatges respecte el trisectorial prímari-secundarí-terciarí (o agricultura-indústria-serveis) perquè 
permet l'anàlisi conjunta del sistema. 

Malassis2 presenta un esquema que aclareix els diferents camps d'estt\ que afecten l'agri
cultura i que està situada corn un subconjunt dins el conjunt sòcioeconòrnic. El subconjunt «agrí
cola» es refereix a les activitats que convergeixen per acomplir la funció alimentària. El subconjunt 
rural està definit per criteris de ruralitat i afecta les activitats del camp. Així doncs, l'activitat agrí
cola, que necessita terra, es desenvolupa al camp i és una de les principals activitats a les zones 
rurals, però no l'única. L'esquema de Malassis mostra que el subconjunt agrícola és a la vegada 
un subconjunt del subconjunt agroalimentari i del subconjunt rural. Des d'aquesta perspectiva, 
l'economia agroalimentària és una categoria històrica, ja que en la història del desenvolupament 
agroalimentari es poden distingir quatre grans períodes: 

1. La recol·lecció, la caça i la pesca;
2. Agrícola i domèstica;
3. D'abastament diversificat, i
4. Agroindustrial.

És, per tant, en aquesta quarta categoria històrica on resten situats els països industrialit
zats. En aquests, el sistema agroalimentari (SAAJ cornprén les activitats relacionades amb la pro
ducció i la distribució d'aliments. El SAA modifica el tradicional sistema d'anàlisi del sector agrari 
i l'integra en el conjunt d'activitats industrials i terciàries amb les quals està relacionat. 

Hi ha distints coeficients per palesar l'estat de desenvolupament del SAA. Aquests es po
den obtenir a partir de les relacions instersectorials de les taules input-output, o bé mitjançant coe
ficients que relacionen el valor afegit i l'ocupació en el Sistema i en l'agricultura. 

En el cas de Catalunya podem disposar dels coeficients obtinguts3 a partir de la Taula lnput

Output de 1967. Aquests resultats ens permeten palesar fins a quin punt el SAA estava desenvo
lupat a Catalunya en aquest període. Les compres de les indústries agroalimentàries (IAA) a l'agri
cultura, expressades en relació amb la producció bruta de la branca de les IAA, és del 48,3 % . 
És a dir, quasi la meitat de la producció de les IAA prové de consums intermedis de l'agricultura. 
En l'anàlisi dinàmica que Malassis fa pel cas francès, aquest coeficient té tendència a disminuir, 
essent a França, l'any 1966, molt semblant al de Catalunya l'any 1967 (els coeficients a França 
són 52,4 % l'any 1959, 49,5 % l'any 1966 i 46 % l'any 1970). D'altra banda l'agricultura ven a 
les IAA un 61,4 % dels seus béns intermedis, i les IAA compren a l'agricultura un 59 % dels seus 
inputs. Aquests coeficients palesen el grau d'integració de l'agricultura i les lAA, que, malgrat 
tenir un valor baix respecte a altres països industrialitzats, mostren en aquest període una depen
dència de la producció agrària de la transformació i distribució industrial. 

Un altre tipus de coeficients es poden obtenir relacionant el valor afegit o l'ocupació de 
les indústries alimentàries amb les de l'agricultura. En les darreres dècades s'observa a Catalunya 
un fort salt vers l'etapa agroindustrial (vegeu Quadre 1.1.J. 

QUADRE 1.1. 

INDICADORS DE L'ESTADI AGROINDUSTRIAL 

Any {VAB IA/VAB A)*100 (Ocupació JA/Ocupació A)•100 

1971 66.7 29.5 

1973 59.2 40.0 

1975 80.6 39.4 

19n 94.5 49.0 

1979 111.9 46.4 

1981 146.2 51.3 

1983 174.1 57.8 

Font: Elaboració pròpia a partir de Renta Nacional de España, Banco de Bilbao. 

D'una banda, el pes del VAB de les IAA va augmentar en relació amb el VAB generat per 
l'agricultura. D'altra banda l'ocupació de l'agricultura en termes relatius va disminuint respecte 
a les IAA, i sense que sigui espectacular és important. 
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Es pot dir a partir d'això, com diu Malassis pel cas francès, que les IAA es converteixen
cada vegada més en els principals productors de béns alimentaris, mentre que l'agricultura es con-
verteix en productora de primeres matèries o productes mig elaborats. )En aquests context la producció agrària ja no determina el mercat o la demanda alimentà
ria, e.om tradicionalment ha passat, sinó que és el Complex Agroalimentari (CAA) que determina
l'oferta agrària. Aquesta situació, a Espanya, es reforça amb la integració a l'agricultura europea,
ja que en perdre l'agricultura la situació de proteccionisme anterior a l'adhesió, les IAA localitza
des a Catalunya i Espanya gaudeixen d'un mercat molt més ampli per a la seva demanda d'inputs. 

Aquesta demanda d'inputs a escala comunitària determina especialitzacions productives en la majoria
de casos i fins i tot les escales de producció a l'agricultura. L'agroindústria, a més, transforma
totalment l'estructura de la demanda de productes alimentaris. Ha de tenir-se en compte que en
els països amb un «terciari» desenvolupat, l'elasticitat renda de la demanda de serveis d'alimenta
ció és més gran que la dels aliments i, per tant, en augmentar la renda, disminueix la participació
de l'agricultura en la despesa del consum total d'aliments. Això no vol dir que, per aquesta raó,
disminueixi la renda de l'agricultor, sinó que l'augment en les despeses en serveis d'alimentació
incorporen necessàriament més valor afegit i eleven el cost del producte que repercuteix en el preu
final. Així es van produint un conjunt de processos nous en la cadena alimentària que canvien
el concepte de producte agrícola pel de producte alimentari, amb més valor afegit industrial i de
serveis per unitat de producte. Alguns d'aquests processos nous van des de les conserves (que
és el més antic), fins als congelats, els serveis de restaurant, els grans magatzems, la utilizació
domèstica dels congeladors i els forns microones, entre altres. 4

L'aparició de l'estadi agroindustrial és, doncs, un canvi prou important perquè sigui tingut
en compte a l'hora d'analitzar els impactes de la integració a l'agricultura comunitària. Malgrat
això, en avaluar la competitivitat del sistema, cal distingir entre la competitivitat dels inputs agraris
i la competitivitat dels outputs agraris. Aquesta distinció és important per a l'anàlisi, ja que el des
envolupament del sector agrari dependrà de la competitivitat de la seva producció (inputs de la
IAAJ, i a la vegada el desenvolupament de les IAA dependrà de la competitivitat de la seva pro
ducció. Però el desenvolupament del sector agrari també dependrà fins a un cert punt de la com
petitivitat de les IAA, ja que aquestes cercaran en les seves decisiones de localització una oferta
agrària competitiva.

És per raó de la interacció que hi ha entre l'agricultura productora d'inputs per la IAA i aques
tes IAA que es fa difícil analitzar la competitivitat d'una sense fer-ho de l'altra. En el que segueix,
l'anàlisi del complex es fa a partir de l'anàlisi de la demanda i l'oferta agroalimentària.

2. LA DEMANDA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS

2.1. Estructura i evolució de la demanda 

L'anàlisi de la competitivitat del SAA l'hem començada per un breu plantejament de la si
tuació de la demanda alimentària a Catalunya i Espanya comparant-la amb tres països de la Comu
nitat, Alemanya, França i Regne Unit.5

La despesa en productes alimentaris a Catalunya i Espanya és d'un 28,5 % de la despesa
total, mentre que a Alemanya, França i Regne Unit és de 14,8 %, 22 %, i 18,2 % respectivament.
En el cas d'Espanya, doncs, una part important de la despesa va a l'alimentació; malgrat això,
el valor de la despesa en termes absoluts és inferior, perquè és inferior el valor total de la despesa.

L'evolució de la despesa alimentària a Catalunya presenta unes característiques que l'apro
pen a les pautes de consum dels altres països. En les darreres dècades (1964-1981) ha disminuït
la proporció de la despesa dedicada a cereals i pa, i a olis i greixos, mentre que ha augmentat
la proporció de la despesa dedicada a carn, peix i productes lactis i ous. Considerant que, dins
unes pautes generals, cada país té les seves pròpies especificitats, l'estructura del consum de pro
ductes alimentaris a Catalunya i a Espanya és molt semblant a la d'aquests països, excepte pel
que fa a la despesa molt superior dedicada al consum de peix i quelcom menys a fruites i hortalis
ses, i inferior pel que fa el consum de patates. Aquesta evolució de l'estructura del consum, i la
seva adequació al model europeu, fa que s'esfondri una de les barreres d'entrada més eficaces
per a la penetració de les importacions o de la xarxa de les IAA, com és la barrera de les pautes
de consum que determinen la demanda. D'altra banda, però, des del punt de vista de les exporta
cions, l'existència d'unes pautes de consum similars pot millorar l'eficiència de les escales de pro
ducció via especialització, condició exigida per la dinàmica de la «producció massiva-consum mas-
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siu>>, la qual cosa afavoreix el potencial de les exportacions, si la demanda externa té unes 

característiques similars a les de la demanda interna. 

2.2. Despesa alimentària comparada per productes 

La comparació de la despesa per productes ens permet alguna precisió més gran sobre l'es

tructura del consum que hem fet anteriorment. 

En el grup de «pa i cereals», que és una part petita del pressupost, però no pas insignificant 

comparada amb altres grups d'alimentació, cal destacar l'elevat consum de farina (a més de pa) 

a Alemanya i Regne Unit (aquest darrer país inclou la pasta de sopa) i això tant en termes relatius 

com absoluts, superant la despesa de Catalunya i Espanya. La pastisseria també és elevada a França, 

Regne Unit i Catalunya. 

El grup de la c<carn» és força interessant per les seves implicacions agroindustrials i perquè 

és la principal aportació de proteïnes.6 És sorprenent que mentre que en el cas del pa i cereals

la part de pressupost despesada és molt semblant a tots els països, pel que fa a la carn hi ha dife

rències sensibles. Així, tenim que a Espanya i a Catalunya la proporció de la despesa total dedica

da a carn és la més elevada de totes, àdhuc a França. És tan elevada la despesa per aquest con

cepte que en termes absoluts supera el valor en EC Us d'Alemanya i el Regne Unit i només és 

superada per França. Tanmateix, el tipus de carn consumida també és diferent. A Alemanya el 

consum es decanta per la carn de porc i la xarcuteria (63 % de la despesa en carn), a França pel 

bou, les aus i xarcuteria (63 %), en el Regne Unit el consum es decanta pel bou i la xarcuteria 

(60 %). A Espanya i Catalunya el consum està dirigit vers la carn de vedella i la xarcuteria (40-

42 %) i en menor mesura cap a les aus i el porc (30 %). Cal observar que a Catalunya i Espanya 

és del grup de països on la despesa en ECUs en aus i carn de porc és més elevada, especialment 

a Catalunya on se superen els 260 ECUs. Si hi afegim la xarcuteria aquests valors resten més com

parables a França i Alemanya. Aquest biaix en el consum de carn, i especialment en aquella que 

prové de ramaderia engreixada amb pinso, determina molt el tipus d'indústria agroalimentària. 

ESTRUCTURA l EVOLUCIÓ DE LA DESPESA ALIMENTÀRIA A CATALUNYA 

A preus corrents 
1964 1973-76 1980-81 

Prod. Alimentaris 94,7 81,1 93,5 
Cereals, pa i pastes 20,6 15,1 10,7 
Carn 24,7 24,7 30,5 
Peix 9,0 7,1 11,6 
Produc. lactis i ous 11,0 11, 1 12,7 
Olis i greixos 6,9 5,3 4,5 
Fruita 6,7 5,6 9,2 
Patates, verdura, hort. 10,5 7,6 9,0 
Altres prod. aliment. 5,3 4,6 5,4 

Begudes l inclòs vi) 5,3 18,9 6,5 

Prod. Alimentaris i Beg. 100,0 100,0 100,0 

Font: EJaboraci6 pròpia a partir de <<Encuesta de Presupuestos Familiares». INE. 

DESPESA ANUAL MITJANA PER FAMÍLIA EN ECU's. 1981 

Alemania França R. Unit Espanya Catalunya 

Despesa 14394,3 13076,7 12160,3 8563,9 9225,3 
% en alimentació 114.8) 122.0) (18.2) 128.5) (28.51 
10000 Alim. Beg. tab. 2614,0 3338,5 3170,2 2732,7 2815,3 
11000 Alimentació 2125,9 100,0 2872,8 100,0 2209,3 100,0 2438,9 100,0 2633,6 100,0 
11010 Pa i cereals 333,9 15,7 374,0 13,0 312,5 14,1 282,6 11,6 300,7 11,4 
11020 Carn 701,0 33,0 1094,5 38,1 683,4 30,9 751,1 30,8 857,9 32,6 
11030 Peix 48,9 2,3 132,1 4,6 88,8 4,0 278,3 11,4 325,6 12,4 
11040 Lactis-ous 292,2 13,7 379,2 13,2 358,7 16,8 358,5 14,7 359,8 13,6 
11050 Olis-Greixos 109,4 5,1 136,0 4,7 105,8 4,8 135,3 5,5 126,4 4,8 
11060 Fruites-Verd 295,1 13,9 489,1 17,0 300,3 13,6 396,5 16,3 463,1 17,6 
11070 Patates 34,5 1,6 39,2 1,4 85,1 3,9 53,1 2,2 48,0 1,8 
11080 Sucre 24,5 1,2 26,1 0,9 35,2 1,6 24,0 1,0 19,4 0,7 

1 
11090 Cafè, te ... 142,5 6,7 92,8 3,2 85,1 3,9 67,6 2,8 67,3 2,6 
11100 Altres 143,9 6,8 109,8 3,8 184,4 8,3 71,9 2,9 66,4 2,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de Family Budgets, EUROSTAT. Les dades d'Espanya i Catalunya són del periode 1980-81. 
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DESPESA PER PRODUCTES. PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL DEL PRESSUPOST 

Alemanya França R. Unit Espanya Catalunya 

Pa i cereals 

11011 Arròs 0,04 0,08 0,04 0,19 0,18 
11012 Farina 0,43 0,05 0,60 0,07 0,05 

11013 Pa 1,12 1,37 1,04 1,79 1,55 
11014 Pastisseria 0,64 1,18 0,89 1,03 1,20 

11015 Pasta sopa 0,09 0,15 (in. 110121 0,14 0,19 

11016 Altres (in. 110121 0,03 (in. 110121 0,08 0,09 
2,32 2,86 2,57 3,30 3,26 

Despesa en carn 

11021 Bou 0,72 2,50 1,53 0,50 0,18 

11022 Vaca, vedella 0,07 0,73 (in. 11021) 1,86 2,02 

11023 Porc 1,10 0,79 0,52 1,26 1,30 

11024 Xai 0,02 0,51 0,62 0,89 1,03 

11025 Aus 0,27 1,03 0,62 1,37 1,53 

11026 Xarcuteria 1,98 1,64 1,54 2,05 2,01 

11027 Carns proces 0,30 0,48 (in. 110261 0,27 0,38 
11028 Altres carns 0,41 0,69 0,46 0,57 0,85 

4,87 8,37 5,29 8,77 9,30 

Peix 

11030 Peix 0,34 1,01 0,73 3,25 3,53 

Productes lactis-ous 

11041 Llet n/cons. 0,47 0,70 1,64 2,05 1,73 

11042 Llet conser. 0,12 0,06 0,29 0,28 0,23 

11043 Altres lact. 0,34 0,53 (in. 11042) 0,42 0,43 

11044 Formatge 0,70 1,31 0,54 0,79 0,75 

11045 Ous 0,40 0,40 0,48 0,88 0,75 

2,03 2,90 2,95 4,42 3,89 

Olis i greixos 

11051 Mantega 0,43 0,64 0,50 0,07 0,08 

11052 Margarina 0,22 0,07 0,21 0,04 0,03 

11053 Olis comes. 0,06 0,33 0,04 1,46 1,26 

11054 Altres greix 0,04 (in. 11052) 0,12 0,01 0,00 

0,76 1,04 0,87 1,58 1,37 

Fruites i verdures 

11061 Fruita fres. 0,78 1,39 0,64 2,31 2,43 

11062 Fruits secs 0,09 0,07 O, 14 0,10 0,11 

11063 F. con., sucs 0,10 0,05 0,23 0,22 0,26 

11064 Verdura 0,52 1,73 0,77 1,35 1,64 

11065 Lleg. secs 0,01 0,07 0,02 0,44 0,32 

11066 Verd. cong. 0,36 0,05 0,19 0,04 0,09 

11067 Vers. prosc. 0,18 0,37 0.49 0,18 0,17 

2,05 3,74 2,48 4,63 5,02 

Patates 

11070 Patates 0,24 0,30 0,70 0,62 0,52 

Sucre 

11080 Sucre 0,17 0,20 0,29 0,28 0,21 

Cafè, te i cacau 

11090 Cafè, te ... 0,99 0,71 0,70 0,78 0,73 

Altres inclòs conserves i confiteria 

11102 Xocolata 0,36 0,24 0,64 0,36 0,29 

Resta 0,63 0,60 0,63 0,48 0,43 

0,99 0,84 1,27 0,84 0,72 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Font: Elaboraciò propía a partir de Famlly Budgets; EUROSTAT. 
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En el grup de productes «lactis i ous», la despesa absoluta i relativa a Catalunya i Espanya 

és tan important com a la resta de països. Cal destacar, en aquest cas, l'elevada despesa en ous 
i la baixa despesa en formatges; també es remarcable l'elevat valor de Ja despesa en llet no con

servada.7 

En el capítol dels greixos les diferències són absolutes. La preferència pel consum de man

tega i margarina a Alemanya i Regne Unit, de mantega i olis vegetals a França, és totalment dife
rent de Ja d'olis vegetals a Espanya i Catalunya. 

Per últim, cal assenyalar l'elevada despesa a Catalunya i Espanya de fruites fresques i ver

dures, que mostra clarament que el país productor és un país consumidor. 

La comparació de l'estructura del consum com la que hem portat a terme ens permet apuntar 
algunes conclusions que poden tenir importància en l'evolució de la indústria agroalimentària. En 

primer lloc, a partir de l'evolució del consum alimentari es podria apuntar un cert apropament al 

seu nivell de saturació. En el futur els canvis que caldria esperar són moviments de substitució 

en funció de les variacions de la renda i els preus relatius,ª i de Ja demanda en el seu conjunt, 

per la variació de la població. La variació en els preus relatius pot jugar un paper important en 

els canvis en les pautes de consum, sobretot en aquells grups de productes on ja hi ha una certa 

propensió a seguir les pautes externes. Aquests productes són, principalment, els cereals, el por

quí i aviram, principalment, i els lactis i formatges. Aquest fet no és trivial, ja que, corn veurem, 

aquests productes representen una part molt important de la producció agrària a Catalunya i tam

bé a Espanya i la seva competitivitat corn a outputs del sector agrari és força discutible. D'altra 

banda, Ja població, el mercat potencial, crea expectativres en Ja demanda que sens dubte estan 

darrere d'algunes decisions d'inversió estrangera. 

3. L'OFERTA AGROALIMENTÀRIA

3.1. La producció agrària 

L'agricultura a Catalunya manté una posició relativa respecte als altres sectors, com la que 

tenen els països industrialitzats d'Europa. Un 6,5 % de població activa agrària i una aportació del 
2,5 % al Valor Afegit Brut (VAB), donen aparença d'una producció agrària exigua. Darrere, però, 

d'aquestes aportacions relatives hi ha una importància quantitativa i qualitativa. La ramaderia ocupa 
un lloc destacat en el sector agrari de Catalunya, que representa més d'un 60 % de la Producció 

Final Agrària (PFA). Aquest fet determina en gran manera les relacions de l'agricultura amb l'agroin

dústria, ja que, d'una banda, hi ha una forta relació «cap amunt» amb les indústries que subminis

tren inputs a l'agricultura (les despeses de fora del sector representen un 60 % de la PFA), i, d'al

tra banda, la relació «cap avall» amb les indústries alimentàries està molt determinada per 

l'especialització productiva càrnica, on l'aportació de la producció de carn a Ja PFA supera el 50 %, 

nivell comparable a Irlanda i superior a la resta de països europeus.9

L'estructura de la producció (en valor de Ja PFA) a Catalunya es reparteix entre productes 

mediterranis i productes ternperats.10 Els productes mediterranis (vi, fruites, hortalisses i oli) ab

sorbeixen un 25 % de la PFA, i els temperats (cereals, carn, llet i ous) un 67 %. Està clar que, 

en el grup dels temperats, la producció ramadera utilitza poca terra i per tant, en termes de Super

fície Agrària Útil (SAU), és tan important el grup de mediterranis com el de temperats. Des del 

punt de vista del seu destí, els productes temperats exigeixen un nivell superior de transformació 

que els vincula molt més amb Ja indústria agroalimentària. En canvi, els mediterranis, excepte el 

vi i l'oli, tenen un nivell de transformació menor. 

Aquesta estructura de la producció agrària pot tenir impactes forts com a conseqüència 

de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat. En el primer any ja s'han produït canvis significatius pel 
que fa als productes temperats. En l'augment en les importacions de cereals per la producció de 

pinsos, de garrins per l'engreix de porcs i de Ja llet que ha passat de tenir una producció deficitària 

a una producció excedentària sotmesa al regims de «quotes» comunitàries. També es pot asse

nyalar, en el cas de l'aviram, la pèrdua de competitivitat dels productors de Catalunya que en el 

seu moment van ser els més avançats en la introducció d'un model de producció de carn a gran 

escala, i que actualment estan superats pels d'altres regions espanyoles i europees. 

En general, els productes mediterranis estan sotmesos a períodes transitoris, Ja qual cosa 

fa que no es puguin copsar totalment els efectes de l'adhesió. Aquest és el cas de Ja fruita i de 

les hortalisses i també de l'oli. La fruita, actualment en Ja primera fase del període transitori (fins 

al 31 de desembre de 1990), ha d'assolir l'adaptació dels instruments de l'Organització Comuna 
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de Mercat (OCM). L'existència d'un període transitori permet pensar en la possibilitat d'una adap

tació estructural al llarg d'aquest període i per tant de superació dels efectes negatius. 

3.2. La producció agroalimentària 
La producció agroalimentària està determinada pel vector que ja hem assenyalat de 

producció-consum en massa, al qual cal afegir la distribució en massa per la importància creixent 
que està adquirint al nostre país. En els darrers anys la dinàmica de la indústria agroalimentària 

ha canviat sensiblement. Els factors que poden apuntar-se per explicar el nou vector de «producció

distribució-consum en massa» que caracteritza les societats industrials, són: 1) L'adaptació de l' agri

cultura a l'agroindústria, que ha fet inviable l'explotació agrària i la indústria alimentària tradicio

nal. En el nou procés, l'explotació agrària s'ha adaptat a les necessitats de producció massiva de 

la indústria i el procés d'integració vertical del sector càrnic n'és un exemple. 2) El canvi en les 

pautes de consum alimentari en augmentar la renda. D'una banda se substitueix la font de proteï
nes vegetals per les proteïnes animals, i, de l'altra, augmenten les calories subministrades pels 

lípids vegetals i es redueix el consum dels glúcids dels midons dels cereals, llegums i tubercles, 

mentre augmenta la alimentació de glucosa i sacarosa a través del sucre i dels productes dolços.11 

Lògicament aquest canvi en les pautes de consum, determinat o no per la mateixa agroindústria, 

exigeix unes condicions de producció diferents a les tradicionals. 3) Un darrer factor que determi

na el canvi és la penetració del capital estranger i la concentració de capital en la indústria alimen
tària. Aquest element va associat tant al factor productiu com al distributiu, la producció en mas

sa exigeix unes escales de producció que permetin la rebaixa dels costos de producció, però a 
la vegada el consum en massa exigeix una distribució en massa que només és possible mitjançant 

una concentració de «marques comercials» en el mercat i aprofitant unes xarxes de distribució 

per diversos productes de vegades força diversificats. 

El vector de producció-distribució-consum en massa només té una solució, la de les grans 

empreses transnacionals, que estan situades en tots els nivells del procés. Les fortes inversions 

en capital estranger aquests darrers anys a Catalunya i Espanya, responen a aquesta lògica con

centradora, i Ja seva implantació ha d'explicar-se com a conseqüència de la convergència de dife
rents elements, on en primer lloc cal destacar la integració d'Espanya a la CE i per tant la caiguda 

del proteccionisme en un sector que es considerava altament protegit enfront de l'exterior12 i tam

bé la manca d'una base prou sòlida per evitar aquesta penetració. És palès que aquells subsectors 

de la indústria alimentària que tenien una posició competitiva i exportadora han resistit la penetra

ció. En canvi, aquella indústria capdavantera d'un subsector dèbil i protegit no ha resistit la pene

tració del capital estranger, que ha partit sempre d'unes bases prèviament establertes. Al mateix 

temps, però, que el capital estranger ha cercat uns mercats potencials, ha aportat un nou esque

ma d'organització de la producció-distribució i àdhuc del consum. 

En aquesta dinàmica resten en la indústria agroalimentària un conjunt de petites i mitjanes 
empreses que pel fet de no tenir una part important de la quota de mercat no tenen interès per 

al capital forà. En aquest cas la subsistència és més difícil. La situació actual és d'un sistema dual

de producció-distribució. D'una banda, les grans empreses agroalimentàries, amb una elevada con
centració de capital, en gran part estranger, amb nova tecnologia de producció i amb un espai 

propi de distribució. D'altra banda, les empreses que han restat fora del vector producció-distribució

consum en massa, i que han de cercar el seu propi espai productiu i de distribució. Aquestes em
preses poden trobar el seu espai de producció i distribució en aquells productes de consum d'una 

elevada elasticitat renda on encara no s'han assolit saturacions en el consum. Productes que, a 

més, incorporen una part important de valor afegit, on es competeix més per la qualitat que pel 

preu. Aquest tipus de producció on la petita empresa té un cert avantatge comparatiu per la seva 

capacitat de resistència i renovació, necessita un sistema de distribució propi, no necessàriament 

individualitzat, sinó amb algun tipus d'acció col·lectiva comercial. Aquesta és una estratègia cen

tral per penetrar en el mercat i cobrir la demanda d'aquells segments de consumidors que no en

tren totalment en els sistemes de producció i distribució massiva. 

3.3. Ocupació i localització de la indústria agroalimentària. Empresa tradicional 

i grans empreses 

La indústria alimentària a Catalunya ha gaudit d'una forta dinàmica en les darreres dèca

des. Si la comparem amb la situació de començament de segle les transformacions han estat pro

fundes, i sovint la base de la indústria agroalimentària tradicional ha servit per bastir-hi la nova 
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indústria. Edouard Escarrà, 13 situava el 1900 la indústria alimentària catalana en tercer lloc de tota 

la indústria. En aquella època les indústries més importants eren les de farina i fleca, seguides de 

les conserves i xocolata. 

En el Cens Industrial de 1978 es palesa l'atomització de la indústria alimentària, amb un 
total de 6.868 establiments i 62.089 persones ocupades. Les indústries de fleca i pastisseria conti

nuen ocupant un lloc preeminent, seguides de les càrniques, les vinateres i la molineria. El nombre 

d'establiments i les persones ocupades palesen una baixa relació de treball per establiment (9 per

sones), de les més baixes a la indústria manufacturera. Al costat de les indústries més tradicionals 

hi trobem les grans empreses amb seu a Catalunya, en què a més hi ha una forta participació de 

capital estranger (vegeu l'annex amb les 50 primeres empreses agroalimentàries amb seu a Cata

lunya). Es pot parlar així d'una distribució dual de la indústria agroalimentària. D'una banda, les 

petites i mitjanes indústries, amb pocs treballadors per establiment, localitzades a Catalunya però 

amb poca concentració geogràfica, situades generalment prop dels llocs de producció d'inputs 

agraris, i amb processos productius poc complexos. D'altra banda, les grans empreses, que po

den tenir o no la seu a Catalunya, situades prop dels centres de consum i per tant concentrades 

a l'entorn de Barcelona, que tenen processos de producció i distribució més complexos i que for

men grups entre empreses i són l'expressió més clara del sistema agroalimentari. 

Les inversions en la indústria alimentària, 14 presenten importants oscil·lacions en els deu 

anys assenyalats. La inversió en la indústria alimentària no és la més important del conjunt de la 

indústria manufacturera, en canvi sí que se situa entre les primeres pel que fa a inversions estran

geres. 

QUADRE 3.4. 

INVERSIONS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTARIA. PREUS 1970 

Milers de pessetes 

Noves Valor/L. Treball Ampliacions Valor/L. Treball 

1975 174549,1 847,3 193767,5 3125,3 
1976 108883,7 494,9 243204,2 721,7 

1977 232996,8 578.2 123204,2 1271,7 

1978 317643,4 474,8 815101,4 1604,5 

1979 261915,0 2030,3 354139,6 567,5 
1980 44493,9 239,2 119518,9 480,0 
1981 165374,2 475,2 297252,4 5125,0 
1982 212772,3 414,7 237214,5 622,6 
1983 543653,5 787,9 374983,0 916,8 

1984 162887,7 279,4 189054,2 1167,0 

Font: E P COCIN 

4. EL COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

4.1. Avantatges comparatius 

Determinar la competitivitat de la producció agroalimentària i observar els seus efectes arran 

del primer any de l'adhesió implica utilitzar algun tipus d'indicador que permeti determinar amb 

una certa fiabilitat si més no els principals canvis produïts. En aquest sentit ens hem inclinat per 

un «índex d'Avantatge Comparatiu Revelat» (ACR), que hem obtingut comparant els valors de 

les exportacions i les importacions de 1985 i 1986.15 Després de calcular els índexs per totes les 

partides dels capítols del comerç exterior agroalimentari, hem escollit aquelles que representen 

una proporció més important del comerç exterior total (el conjunt total es presenta a l'annex). 

El concepte d'ACR -utilitzat per Bela Balassa el 1965, i per C. Blasco16 per al cas de les fruites 

i hortalisses espanyoles-, està basat en el supòsit que les importacions d'un país palesen els sec
tors en què la producció interior és relativament no competitiva, mentre que les exportacions as

senyalen els productes amb avantatges comparatius. 17 Les ACR les determinem pel conjunt de 

les importacions-exportacions de Catalunya amb la resta del món; per tant, la competitivitat reve

lada és la d'aquest àmbit. La raó de fer-ho així és perquè ens permetrà observar millor els efectes 

de creació i desviació de comerç. En qualsevol cas, s'analitzen els canvis més importants en rela

ció amb els països de la Comunitat. 

Presentar la competitivitat dels productes agraris, que moltes vegades són inputs de les 

IAA, separats dels productes agroindustrials no és fàcil perquè les partides de les exportacions

importacions poden agrupar els dos tipus de productes. El criteri seguit ha estat diferenciar entre: 
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productes transformats (malgrat que aquesta transformació pugui ser dèbil), aquests serien els 

productes agroindustrials; i productes sense transformar, és a dir, els productes agraris que en 

alguns casos són inputs de les agroindústries. Les partides que s'han seleccionat són prou signifi

catives, ja que representen un 82 % de les importacions i un 91 % de les exportacions de produc

tes agroalimentaris. 

En primer lloc, en l'evolució 1985-1986 cal assenyalar que l'any 1985 el valor de les importa

cions de productes agroalimentaris «sense transformar» ha representat un 71 % de les importa

cions mentre que les de productes «transformats» han estat del 29 % . Pel que fa a les exporta

cions, els productes «sense transformam han representat un 25 % i els <<transformats» un 75 % . 

Aquestes proporcions l'any 1986 han canviat una mica, ja que ha disminuït el percentatge de les 

importacions «sense transformam (67 %) i per tant ha augmentat el percentatge del valor de les 

importacions de productes transformats (33 %). Les exportacions en canvi han seguit un sentit 

invers, ha augmentat la proporció de productes «sense transformam (34 % ) i per tant ha disminuït 

la proporció de les exportacions de productes «transformats». Aquest canvi en l'evolució 1985-

1986 no és suficient per deduir-ne una tendència i per tant hauria d'aprofundir-se l'estudi en l'evo

lució dels anys passats. De confirmar-se en el futur aquesta inversió dels intercanvis (o una certa 

tendència), podria parlarse d'una pèrdua de competitivitat dels productes agroindustrials i un cert 

guany en els productes agraris. Ha de tenir-se en compte que en tot cas hauria de confirmar-se 

si aquesta pèrdua-guany de competitivitat respon a una situació estructural determinada pels im

pactes de l'adhesió a la Comunitat, o és a causa de l'evolució del tipus de canvi l'any 1986, o bé 

a totes dues coses. Tot seguit, a partir de l'index ACR i del registre del comerç exterior, s'intenta 

esbrinar quelcom més sobre els canvis en els fluxos comercials, sense que això pugui substituir 

l'anàlisi de tendència, ni l'anàlisi de les estructures de producció. 

A partir d'ací indicarem l'índex d'avantatge comparatiu revelat entre parèntesi, on el signe 

(+) ens indica producte competitiu i el signe(-) producte no competitiu. 

En el grup de productes agraris «sense transformam podem assenyalar alguns canvis força 

importants. El més espectacular es refereix a les importacions de porquí viu, per valor de 5,5 mil 

milions, un 55 % de les quals provenen de Holanda, un 23 % d'Alemanya i un 15 % de França. 

Aquest és un cas força clar d'importacions per manca de competitivitat en un sector que fins abans 

de l'adhesió estava protegit. Les importacions d'animals d'engreix que l'any 1986 han vingut dels 

països comunitaris han substituït les compres d'altres regions d'Espanya. 

Molt vinculats a la producció de pinsos i per tant als canvis en els preus relatius dels seus 

components com a conseqüència de l'adhesió, és la situació del comerç de cereals i oleaginoses. 

Els cereals, blat i ordi, han perdut competitivitat, mentre que el blat de moro l'ha mantingut. Això 

és a causa que el blat i l'ordi han augmentat sensiblement les importacions, mentre que han dismi

nuït (blat) o mantingut (ordi) les exportacions. El blat de moro ha disminuït les importacions que 

en part han estat substituïdes per les importacions de blat i ordi. Les importacions de blat i ordi 

han provingut principalment del Regne Unit seguit de França. Les importacions de blat de moro 

han experimentat alhora una davallada i una substitució, han disminuït sensiblement les importa

cions dels EUA i han augmentat les de França, sense que aquest augment hagi compensat fa re

ducció. 

Les oleaginoses han experimentat un augment considerable de les importacions (índex 

-2346.87) en quantitat (més de 400 mil tones) malgrat que han augmentat poc en pessetes (influït

pel tipus de canvi favorable). Les quantitats importades de blat, ordi i oleaginoses compensen la

reducció del blat de moro. Un 70 % de les importacions d'oleaginoses provenen dels EUA (d'aquesta 

procedència ha augmentat).

Per últim, dins els productes agraris sense transformar hi ha una sèrie de partides a consi

derar pel volum d'exportacions i per fa seva competitivitat, aquestes son les fruites, hortalisses 

i flors. Entre aquests productes amb un bon índex ( +413.59) i una proporció considerable del va

lor de les exportacions, tenim els fruits secs. La resta, des de la perspectiva de l'índex, gaudeixen 

d'una bona competitivitat. 

En el grup de productes «transformats», és a dir, que ja formen part dels productes agroin

dustrials amb un grau més o menys elevat de transformació, es poden posar en relleu alguns fets. 

La pèrdua de competitivitat de la llet i el formatge, dels greixos animals i industrials, de la xocola

ta, de la polpa de remolatxa i dels tortons de pinyola. En canvi han guanyat competitivitat la carn 

d'aus i els ous, les farines de llegums, Ja confiteria, i es manté la dels olis vegetals, sucs de fruita, 

vi i vermut. 
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AVANTATGES COMPARATIUS REVELATS DEL COMERÇ AGROALIMENTARI 

) ACR 1985 
% Tot. Import % Tot. Export 

1986 1986 
ACR1986 

Productes «sense transformam 

01.02 Boví -859, 18 -780,22 0,61 0,10 
01.03 Porqui -3406,35 2,64 0,00 

01.04 Oví 717,58 -27,14 0,22 0,55 
01.05 Aviram -126,63 16,75 0,21 0,62 
06.02 Plantes -134,62 -227,45 0,56 0,69 
06.03 Flors 242,72 423,93 0,03 0,33 
07.01 Hortalisses 293,60 162,65 0,29 1,44 
07.02 Hort. no/fres. -492,86 -688,87 0,48 0,11 
07.04 Hort. deshi. -45,40 -18,49 0,18 0,47 
07.05 Llegums secs -699,32 -918,11 0,73 0,08 
07.06 Tubercles -1918,80 1,70 0,00 

08.02 Agris 1385,99 0,00 2,04 
08.05 Fruits secs 282,28 413,59 1,39 17,15 
08.06 Pomes, peres 389,82 506,25 0,15 2,58 
08.07 Fruites d'os 408,46 141,25 0,07 0,31 
08.08 Baies fres. 608,53 671,34 0,02 0,70 
09.01 Cafè -833,10 -1051,56 11.41 0,73 
09.02 Te -1103,26 -1367,87 0,71 0,01 
10.Ql Blat -637,78 -1960,85 4,89 0,01 
10.03 Ordi -138,05 -1989,60 2,95 0,01 
10.05 Blat de moro -1335,98 -1240,28 6,62 0,21 
11.04 Fari. Llegum 850,70 1072,22 0,00 0,57 
12.01 Oleaginoses -1523,47 -2346,87 16,54 0,01 
12.10 Naps, remot. 2019,54 48,29 0,55 1,81 
18.01 Cacau -2429, 13 2,63 0,00 

55,59 30,55 

Productes «Transformats» 
02.01 Carns 272,38 -302,79 1,34 1,26 
02.02 Carn d'aus 274,55 563,19 0,06 1,18 
04.01 Llet fresca -538,09 -1329,26 1,57 0,04 
04.02 Llet conserv. -387,55 -555,10 0,56 0,21 
04.04 Formatge -759,36 -1093,08 2,26 0,12 
04.05 Ous -165,48 146,15 0,10 0,45 
05.04 Menuts -216,29 -266,11 0,65 0,70 
13.03 Extrac. veget. 82,88 90,22 0,80 3,07 
15.02 Llard -1596,96 2,41 0,00 
15.06 Greix animal -1009,20 -2817,15 0,69 0,00 
15.07 Olis vegetals 386,16 382,33 1,59 17,43 
15.10 Greix industr -301,35 -602,16 1,82 0,58 
17.04 Confiteria -380,98 533,64 0,26 4,91 
18.03 Pasta cacau -480,21 -701,64 0,46 0,20 
18.04 Mantega cacau 1041,09 3314,08 0,00 1,72 
18.06 Xocolata -23,16 -105,62 0,53 1,02 
20.07 Sucs fruita 278,52 221,n 0,16 1,01 
21.02 Extrac. cafè 853,08 785,31 0,06 2,86 
21.05 Sopa prepar. 799,34 56,57 0,49 1,67 
21.07 Alim. prepar. -135,67 -60,03 0,65 1,45 
22.03 Cerveses -82,01 -87,70 0,48 0,97 
22.05 Vi 754, 10 799,30 0,28 13,74 
22.06 Vermut 1602,20 1069,36 0,01 0,88 
22.09 Alcohol etil. -209,12 -522,64 1,71 0,73 
23.03 Polpa remolat 1014,31 -402,46 0,56 0,37 
23.04 Tort. pinyola -72,17 -431,00 6,34 3,76 
23.07 Prepar. farrat -146,52 -446,91 0,63 0,36 

26,44 60,65 

Font; Elaboració pròpia a partir de Catalunya Exporta¡ COCIN. 

Dos casos interessants són els dels augments de les exportacions de la carn d'aviram i els 

ous, que augmenten l'índex d'avantatge comparatiu, malgrat que en gran part es tracten d'expor

tacions fora de la Comunitat (nord d'Àfrica). En el cas de les farines de llegums i altres (11.04.1 O 

i 11.04.90), les exportacions han augmentat un 46 % i principalment a França, Alemanya i Regne 

Unit. En confiteria, les exportacions han augmentat força, en un mercat molt heterogeni de països 

de la Comunitat i també de la resta del món. 

En el capítol de les pèrdues de competitivitat, ha de recordar-se el dels productes lactis. 18 

Les importacions de llet conservada i no conservada des de França han estat importants. En el 

formatge les importacions han provingut de diversos països de la Comunitat i d'altres europeus, 

malgrat que França ha estat dels primers. Pel que fa a la xocolata, l'increment de les importacions 

prové de països comunitaris i palesa els efectes de l'adhesió. 
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En resum, d'aquesta anàlisi dels fluxos de comerç exterior es pot deduir que: 1) les pèrdues 

de competitivitat es deuen principalment als efectes de l'adhesió; 2) els productes «no transfor

mats» i «mediterranis»19 suporten millor els efectes de l'adhesió i mantenen la competitivitat, men

tre que tots els del vector carn-pinso es veuen profundament afectats; 3) els productes transfor

mats «mediterranis» (vi, vermut, sucs) suporten millor els efectes de l'adhesió que els altres productes 

agroindustrials; 4) els increments de les importacions i de les exportacions han provingut per regla 

general dels països de la Comunitat amb més renda, han restat fora d'aquests grans fluxos països 

com Itàlia, Grècia i Portugal i en menor mesura Dinamarca. 

4.2. Principals impactes de l'adhesió 

Hi ha mètodes diferents per avaluar els impactes de l'adhesió, un d'ells és l'anàlisi de be

nestar que en termes de l'excedent del consumidor i del productor permet quantificar alhora les 

conseqüències del desmantellament aranzelari i de les polítiques de suport de l'agricultura vía 

preus.20 En el nostre cas seguirem els efectes de creació i desviació de comerç analitzats per Vi

ner,21 en el sentit que les unions duaneres produeixen dos tipus d'efectes contradictoris des del 

punt de vista del benestar: en fa mesura que suprimeixen les barreres aranzelàries entre dos països 

membres, produeixen un efecte anomenat de creació de comerç, que contribueix a una assigna

ció dels recursos més eficient i per tant augmenta el benestar econòmic. Però si es manté l'aranzel 

enfront de tercers països, provoquen un efecte de desviació de comerç, que va en contra de l'aug

ment de benestar econòmic. El resultat final és una combinació de tots dos efectes i el saldo final 

dependrà de la importància de cadascun d'ells. Per tant, la creació de comerç desplaça la deman

da cap al país de la unió que té uns menors costos de producció. La desviació de comerç desplaça 

la demanda des d'un país de fora de la unió amb menors costos de producció, cap a un país de 

la unió amb costos de producció més grans. Com veurem, aquests dos efectes han començat 

a tenir lloc a Catalunya com a conseqüència de l'adhesió a la Comunitat. De fet només els intro

duirem, ja que Ja seva avaluació en termes de benestar excedeix els objectius de Ja ponència, però 

el sentit d'aquests efectes han de ser considerats tot i que només sigui com un primer apunt per 

comprovar els límits de la competitivitat i de la localització del sistema agroalimentari a Catalunya. 

L'evolució del comerç exterior agroalimentari a Espanya els anys 1985 i 1986 ens situa en 

un context més general per percebre els efectes sectorials. A grans trets s'observa en el grup d'ali

mentació, begudes i tabac, un fort augment del valor de les importacions des de la Comunitat 

i un lleuger augment del valor de les exportacions d'Espanya cap a la Comunitat. D'altra banda, 

el valor de les importacions i de les exportacions d'Espanya disminueix respecte a l'àrea extra

comunitària. A grans trets, doncs, hi ha hagut una substitució de les importacions i exportacions 

agroalimentàries de fora de la Comunitat per importacions i exportacions cap a la Comunitat (ve

geu gràfics adjunts). Aquesta evolució per si sola no ens permet deduir sí s'han donat efectes de 

creació i desviació de comerç. 

2,60 

ll.'-0 

2,20 

2,00 

e 1,60 

ii 
1.60 

i i 
1,iO 

� o 1,20 

"" t! 
. '-' 1,00 

o.en 

O,tll'J 

º·'º 

o,80 

º·ºº 

EVOLUCIO DEL COMERÇ:ESPANYA-CE 

1118{ 1Q86 

DH'Oii'f:.\CiòN9 
lZ2'J liliment...ció 

11186 lQSi 

RllE>Oli'l'ACiòNS 
ES::S'J bcgudceJ i t.ab&o 

P14-12 

11186 11186 

) 



2,i 

8,8 

l,8 

1,6 
:,, 

iji 1.4 

ii 1.2 

" o 

"� 
•

'"' 

ò,8 

0,11 

O,! 

o.e 

(J 

QUADRE 4.1. 

EVOLUCIO DEL COMERÇ 
l!SPANYA-Rl!S'l'A DJ!L XON 

1118! 11186 

IMPORTACIONS 
lZ:ZJ ,ilirmm.tació 

11186 lll!l·l 

Rl1PoR'l'AClONS 
� begudes i labao 

1986 

EVOLUCIÓ DEL COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI 

milions d'ECUs 

1984 1985 1986 1984 

Importacions CE 

Alimentació 432 540 1280 2095 

Begudes i tabac 78 77 148 219 

ímportacions fora CE 

Alimentació 1891 1927 1753 1177 

Begudes i tabac 330 296 205 210 

Font: «Externa! Trade:», EUROSTAT. 

1986 

1985 1986 

Exportacions CE 

2004 2276 

264 270 

Exportacions fora CE 

1287 1075 

221 212 

L'anàlisi de les partides d'importacions i d'exportacions ens permet explicar quelcom més 

sobre els efectes. 

Hi ha un efecte de creació de comerç en el porquí, determinat per l'elasticitat preu de la 

demanda i el sistema de transició clàssic, que ha orientat les importacions de porquí d'engreix 

vers altres regions, concretament des de regions espanyoles vers regions comunitàries. L'efecte 

és de creació de comerç perquè ha reduit els costos de producció. Haurà d'esbrinar-se si com 

a conseqüència d'això la demanda ha augmentat. 

En el grup dels cereals ha tingut lloc una desviació del comerç. El blat de moro importat 

a preus inferiors que el comunitari ha estat substituït pel comunitari de preu superior i per altres 

cereals (blat i ordi) de preus també superiors. Malgrat tot, aquest extrem és força discutible. Ju

lian Arévalo22 manté la tesi que l'efecte alcista que s'hauria hagut de produir amb l'entrada d'Es

panya a la CE, es va produir dos anys abans de l'ingrés i que per tant no se n'ha derivat una alça 

de preus dels pinsos. D'altra banda, creu que la substitució del blat de moro per altres cereals 

no ve determinada per l'ingrés a la CE, sinó per la política de producció de blat de moro i de substi

tució per altres cereals portada a terme a Espanya en els darrers anys. En el mateix tema, Jordi 

Carbonell23 opina que hia ha hagut un fort augment de les importacions de blat i ordi procedents 

de França i Regne Unit, que han substituït les importacions que abans de l'adhesió venien dels 

països americans, fonamentalment dels Estats Units. 

Per últim apuntar l'efecte creació de comerç en els productes lactis. Sense que els efectes 

de l'adhesió s'hagin sentit plenament, ha tingut lloc un augment de les importacions que han subs

tituït la producció d'Espanya, d'un cost superior. 

En definitiva, per poder donar una avaluació rigorosa del conjunt dels efectes creació i des

viació de comerç, cal analitzar en detall el conjunt de sectors on s'han produït els efectes, per 

estimar-ne els resultats. Com hem vist en el cas dels cereals, això és controvertit, ja que prèvia

ment cal deduir si els augments de preus responen a l'adhesió o a altres causes, cosa que faria 

variar-ne el resultat. 
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5. CONCLUSIONS

Les conclusions a què s'arriba en la ponència les dividim en dos apartats: les que afecten 

el costat de la demanda i les del costat de l'oferta. En tractar la competitivitat del sector agroali

mentari es podria pensar que les conclusions sobre l'oferta són les úniques rellevants en termes 

de competitivitat. Atès que el sistema agroalimentari gira entorn del vector producció-distribució

consum, la demanda determina o configura una part molt important del sistema i és per això que 

no pot deixar-se de banda. 

Respecte a la demanda, les conclusions són les següents: 

Suprimida la protecció aranzelària enfront de la Comunitat Europea, l'única barrera d'en

trada que resta és la de les pautes de consum. Aquesta barrera és pràcticament inexistent, tota 

vegada que les pautes de consum a Catalunya són molt semblants a les dels països europeus, 

que són capdavanters en el nivell de renda i que en definitiva determinen la producció, el consum 

intern i extern de productes alimentaris. Relacionat amb això cal esmentar el cert sostre assolit 

en el consum alimentari. Els canvis que cal esperar vindran determinats per les variacions en la 

renda i els preus relatius, i de la demanda en el seu conjunt per la taxa de creixement de la pobla

ció. En aquest sentit el mercat potencial que és Espanya i Catalunya genera expectatives que es

peronen les inversions estrangeres en el sector. 

Pel que fa al costat de l'oferta diferenciem entre el sector agrari i les Indústries Agro

alimentàries. 

En l'agricultura, la ramaderia ocupa un lloc destacat i això determina en gran part les rela

cions de l'agricultura amb l'agroindústria. Tanmateix, la relació entre la producció agrària i la agro

industrial és diferent si es tracta de productes agraris mediterranis, que comporten un nivell de 

transformació industrial més baix, que si es tracta de productes de zones temperades amb un ni

vell de transformació més elevat. En aquest sentit, els impactes negatius de l'adhesió a causa d'una 

menor competitivitat ja s'han fet sentir més en els productes de zones temperades (carn d'aviram 

i porquí, llet, cereals) que no pas en els productes de zones mediterrànies. 

Pel que fa a l'oferta de la indústria agroalimentària, està molt determinada pel vector de 

producció-distribució-consum en massa. Això determina una concentració dual: d'una banda Ja 

gran empresa amb una participació elevada de capital estranger i, de l'altra, una petita empresa 

especialitzada en productes de qualitat que busca crear el seu propi espai de producció i distribu

ció. La resta d'empreses mitjanes es troben en una situació més compromesa si no poden resituar-se 

en aquesta nova dinàmica, dins un grup o un altre. 

En aquest aspecte, la dualitat del sistema s'imposa com una lògica de l'estratègia de tots 

dos grups d'empreses. La inversió estrangera respon a una situació derivada d'una estructura em

presarial feble, i en el context d'una economia de mercat no representa un problema especial corn 

de vegades es dóna a entendre. Així, els inversors estrangers cobreixen un flanc abandonat pels 

inversors del país. El control del sector no té més importància que la que pugui tenir en altres sec

tors. En qualsevol cas, la tendència a igualar les pautes de consum es pot accelerar com a conse

qüència de la concentració de l'oferta alimentària en grans empreses amb capital estranger. 

Pel que fa a l'actuació pública, a la pràctica es pot induir algun tipus d'acció col·lectiva 

comercial, com per exemple del tipus «denominacions de qualitat», «promotores de productes», 

creació de nous espais de distribució, que permetin un reforçament de la indústria agroalimentària 

de Catalunya, perquè sigui compatible amb la del sistema agroindustrial. 

Per últim, pel que fa al comerç exterior agroalimentari, assenyalar que l'any 1986 en termes 

relatius han disminuït les importacions de productes agroalimentaris «sense transformar» i han aug

mentat les de productes agroalimentaris «transformats»; en canvi, les exportacions han seguit un 

camí invers. Aquest fenomen, en cas de persistir, pot ser l'expressió d'una pèrdua de competitivi

tat dels productes agroindustrials i d'un cert guany de competitivitat en els productes agraris. Aquest 

caràcter general es manté per a determinats productes, com ho revelen els índexs d'avantatge 

comparatiu utilitzats. A partir d'ací es poden deduir alguns dels efectes de creació i desviació de 

comerç que han tingut lloc com a conseqüència de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat. 
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DESPESA PER PRODUCTES. EN ECU's. 1981 

Alemanya % França % R. Unit % Espanya % Catalunya % 

Pa i cereals 

11011 Arròs 5,7 1,7 10,4 2,8 4,8 1,5 16,3 5,8 16,6 5,5 
11012 Farina 61,9 18,5 6,5 1,7 72,9 23,3 6,0 2,1 4,6 1,5 
11013 Pa 161,2 48,3 179,6 48,0 126,4 40,4 153,3 54,2 143,0 47,6 
11014 Pastisseria 92,2 27,6 154,3 41,3 108,4 34,7 88,2 31,2 110,7 36,8 
11015 Pasta sopa 12,9 3,9 19,3 5,2 (inclòs a 110121 12,0 4,2 17,5 5,8 
11016 Altres !inclòs a 11012) 3,9 1,0 n.d. 6,8 2,4 8,3 2,8 

33,9 100,0 374,0 100,0 312,5 100,0 282,6 100,0 300,7 100,0 

Despesa en carn 

11021 Bou 103,6 14,8 327,2 29,9 186,0 28,9 42,9 5,7 16,7 1,9 
11022 Vaca, vedella 10,2 1,5 95,4 8,7 !inclòs a 11021 l 159,3 21,2 186,3 21,7 
11023 Porc 158,3 22,6 103,3 9,4 63,4 9,9 107,9 14,4 119,9 14,0 
11024 Xai 2,9 0,4 66,7 6,1 75,4 11,7 76,2 10,1 95,0 11,1 
11025 Aus 38,8 5,5 134,3 12,3 75,4 11,7 117,3 15,6 141,1 16.4 
11026 Xarcuteria 285,0 40,7 214,7 19,6 187,2 29,1 175,5 23,4 185.4 21,6 
11027 Carns proces 43,2 6,2 62,7 5,7 (inclòs a 11026) 23,2 3,1 35,1 4,1 
11028 Altres carns 59,0 8,4 90,2 8,2 56,0 8,7 48,8 6,5 78,4 9,1 

701,0 100,0 1094,5 100,0 643,4 100,0 751,1 100,0 857,9 100,0 

Peix 

11030 Peix 48,9 132,1 88,8 278,3 325,6 

Productes lactis·ous 

11041 Llet n/cons. 67,2 23,0 91,5 24, 1 199,4 55,6 175,5 46.4 160,0 44,6 
11042 Llet conser. 17,3 5,9 7,9 2,1 35,4 9,9 24,1 6,4 21,2 5,9 
11043 Altres lact. 48,9 16,7 69,3 18,3 0,0 36,0 9,5 39,6 11,0 
11044 Formatge 101,2 34,6 158,2 41,7 65,6 18,3 67,6 17,9 69,0 19,2 
11045 Ous 57,6 19,7 52,3 13,8 58,3 16,3 75,3 19,9 69,0 19,2 

292,2 100,0 379,2 100,0 358,7 100,0 378,5 100,0 358,8 100,0 

Olis i greixos 

11051 Mantega 62,2 56,9 83,7 61,5 60,8 57,5 6,0 4,4 7,4 5,9 
11052 Margarina 31,9 29,2 9,2 6,8 25,5 24,1 3,4 2,5 2,8 2,2 
11053 Olis comes. 9,1 8,3 43,1 31,7 4,9 4,6 125,0 92.4 116,2 91,9 
11054 Altres greix 6,2 5,7 !inclòs a 110521 14,6 13,8 0,9 0,7 º·º 0,0 

109,4 100,0 136,0 100,0 105,8 100,0 135,3 100,0 126,4 100,0 

Fruites i verdures 

11061 Fruita fres. 112,3 38,1 181,7 37,1 77,8 25,8 197,4 49,8 224,2 48,4 
11062 Fruits secs 13,4 4,5 9,4 1,9 17,0 5,6 8,5 2,1 10,1 2.2 
11063 F. con., sucs 14,7 5,0 7,0 1,4 27,9 9,3 18,8 4,7 24,0 5,2 
11064 Verdura 74,8 25,3 226,2 46,2 93,6 31,1 115,3 29,1 151,3 32,7 
1165 Lleg. secs 1,9 0,6 9,4 1,9 2,6 0,9 37,7 9,5 29,5 6,4 
11066 Verd. cong. 51,8 17,6 7,0 1,4 23,1 7,7 3,4 0,9 8,3 1,8 
11067 Vers. prosc. 26,2 8,9 48,4 9,9 59,3 19,7 15,4 3,9 15,7 3,4 

295,1 100,0 489,1 100,0 301,3 100,0 396,5 100,0 463,1 100,0 

Patates 

11070 Patates 34,5 39,2 85,1 53,1 48 

Sucre 

11080 Sucre 24,5 26,1 35,2 24 19,4 

Cafè, te i cacau 

11090 Cafè, te ... 142,5 92,8 85,1 67,2 67,3 

Altres inclòs conserves i confiteria 

11102 Xocolata 52,3 36,6 31,4 28,6 77,8 50,4 30,8 42,8 26,7 40,2 
Resta 90,7 63,4 78.4 71.4 76,6 49,6 41, 1 57,2 39,7 59,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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50 PRIMERES INDÚSTRIES AGROALIMENTARIES AMB SEU A CATALUNYA. 1985 

Nom 
Ingressos 

% Plantilla % 
Capital 

Grups 
Producció 

) milions estrang. % principal 

1 Nesdé AEPA 75978 11,42 3958 12,26 100 Nestlé (Suïssa) Diversos 

2 Cia Continental Hispànica 38793 5,83 67 0,21 100 Continental Grain lmp.-Exp. cereals 
3 Agropecuaria Guissona 37885 5,69 836 2,59 Pinsos i carn 

4 Danone 34000 5,11 4D16 12,44 5 BNS (França} Lactis 
5 Cía. lndustrias Agrlcolas 30945 4,65 1600 4,96 Sucre i alcohol 

6 Gallina Blanca Purina 21500 3,23 570 1,n 50 Ralston Purina (USA} Pinsos 
7 Coop. Prov. Avícola Ganadera 20495 3,08 483 1,50 Pinsos i carn 

8 CPC España 19069 2,87 1015 3,15 100 CPC Internacional íNC Diversos 

9 Nutrexpa 18107 2,72 693 2,15 Prod. cacau 

10 Freixenet 17098 2,57 651 2,02 Cava 

11 Piensos Heng 165n 2,49 345 1,07 91 Cargill INC (USA} Pinsos 

12 Delasa 15980 2,4D 1165 3,61 99,7 Nestlé Gelats-Plats prep. 
13 SA Damm 15400 2,31 1200 3,72 18 Oetker (Alemania} Cerveses 

14 Bimba 15205 2,29 2394 7,42 100 Campbell Taggart INC (USA} Forn-Pastisseria 

15 Starlux 15143 2,28 687 2, 13 100 Findim Inv. (Suïssa} SHE Ot} Diversos 

16 Explasa 14960 2,25 350 1,08 Carn 

17 llercesa 13147 1,98 288 0,89 50 Grupo Porta Excorxador 

18 Cooperativa Avlcola Reus 12850 1,93 315 0,98 Pinsos i carn 

19 Producc. Agropecuarias Fabra 12456 1,87 790 2,45 Pinsos i carn 

20 Codorniu 11262 1,69 386 1,20 Cava 

21 Cobega l Coca-Cola} 11000 1,65 1100 3,41 Coca-Cola, S.A. Begudes refres. 
22 L' Agudana 10855 1,63 221 0,68 Embotits 

23 Martini & Rossí 10500 1,58 330 1,02 100 Martini Vermut 

24 Granja Castelló 10500 1,58 262 0,81 Lac tics 
25 Grupo Espona 9500 1,43 800 2,48 Grupo Espona Pastes 
26 Gallina Blanca 8512 1,28 868 2,69 50 Borden SA (USA} Diversos 

27 Letona 8476 1,27 449 1,39 Lactics 
28 Centro Làcteo Balcells 8388 1,26 380 1,18 Lac tics 

29 Borges 8320 1,25 170 0,53 Fruits secs 
30 Cafés Marcilla 7599 1,14 174 0,54 100 Douwe Egberts (P.B.} Café 

31 Vall Companys 7500 1,13 400 ª,24 Pinsos 
32 SA Chupa Chups 7200 1,08 350 1,08 Caramels 
33 Levantina Agñcola Indusi. 7000 1,05 235 0,73 85,9 SA Roqueta Freres (Fr} Glucoses 

34 Transcatalana de Comercio 7000 1,05 26 0,08 Transafrica Import. cereals 
35 lndustrias Pont 6784 1,02 151 0,47 Olis 
36 Productes Pepsíco 6500 0,98 1000 3,1 100 Pepsico Ca. IUSA) Snacks 
37 Panificio Rivera Costafreda 6000 0,90 450 1,39 50 J. Lyons (Panrico, SA-Donut} Fleca-Pastisseria 

38 Unión Agraria Cooperativa 5829 0,88 206 0,64 F. secs, pinsos, oli 
39 Nabisco Brands España 5700 0,86 450 1,39 97 Nabisco Brands (USA} Diversos 

4D Panrico 5675 0,85 329 1,02 50 J. Lyons Ca. Ltd. (R.U.) Fleca 
41 Cinzano 5406 0,81 191 0,59 100 Cinzano Vermuts 
42 Aceites Bau 5394 0,81 26 0,08 Faiges Refinat d'olis 
43 lndus. i Comercial Agropec. 5100 o,n 45 0,14 Bertran de Caralt Carn de pollastre 
44 Frigoríficos del Ter 5000 0,75 170 0,53 Pinsos�Escorxador 

45 Font Vella 4956 0,74 431 1,34 54,3 Grupo BSN (Fr} Aigua embotell. 
46 Matadero Industrial lérida 4900 0,74 315 0,98 Porta Carn d'aus 
47 Prac 4832 0,73 264 0,82 100 Seg m Perisem S uisse l Fr} Licors 
48 Purlom 4823 0,72 297 0,92 Excorxador-Embut. 
49 Nederland 4662 0,70 47 0,15 Cacau en gra 
50 Solls lndustrias Alimentac. 4632 0,70 326 1,01 100 Nestlé Diversos 

665393 100 32272 100 

Font: «Fomento de la Producción» i ALIMAAKET. 
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COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI: AVANTATGES COMPARATIUS REVELATS 

ACR1985 ACR 1986 
% Tot. Import % Tot. Export % Tot. Import % Tot. Export 

1986 1986 1985 1985 

01.01 177,04 262,05 0,01 0,10 0,01 0,06 

01.02 -859,18 -780,22 0,61 0,10 0,66 0,01 

01.03 -3406,35 2,64 0,00 0,01 0,00 

01.04 717,58 -27,14 0,22 0,55 0,00 0,25 

01.05 -126,63 16,75 0,21 0,62 0,23 0,23 

01.06 -358,70 -417,23 0,03 0,02 0,05 o.o,

02.01 272,38 -302,79 1,34 1,26 0,13 1,00 

02.02 274,55 563,19 0,06 1.18 0,06 0,49 

02.03 -822,23 1622,03 0,00 0,01 0,00 0,00 

02.04 875,80 0,00 0,33 0,00 0,18 

02.05 670,81 -643,95 0,02 0,00 0,00 0,00 

02.06 449,29 0,01 0,18 0,00 0,14 

03.01 -239,33 -228,97 1,75 2,15 2,08 1,13 

03.02 -1014,92 -1351,70 1,04 0,02 1,05 0,01 

03.03 -192,68 -956,38 6,94 0,62 2,63 1,82 

04.01 -538,09 -1329,26 1,57 0,04 0,21 0,02 

04.02 -387,55 -555,0 0,56 0,21 0,35 0,09 

04.03 -740,61 0,09 0,02 0,00 0,00 

04.04 -759,36 -1093,08 2,26 0,12 2,21 0,08 

04.05 -165,48 146,15 0,10 0,45 0,13 0,11 

04.06 24,71 164,21 0,03 0,16 0,05 0,12 

04.07 222,62 -106,71 0,01 0,01 0,00 0,01 

95.01 0,00 0,00 0,00 0,00 

05.02 -393,35 -466,13 0,07 0,04 0,07 0,02 

05.03 -172,06 -642,04 0,00 0,00 0,01 0,00 

05.04 -216,29 -266,11 0,65 0,70 0,89 0,55 

05.07 -471,97 -732,03 0,01 0,00 0,01 0,00 

05.08 77,21 59,40 0,02 0,07 0,03 0,08 

05.09 -313,33 -170,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

05.12 -193,70 102,78 0,03 0,14 0,10 0,07 

05.13 -1025,96 -1190,25 0,02 0,00 0,01 0,00 

05.15 229,03 303,77 0,05 0,37 0,04 0,26 

06.01 -1136,60 -1459,86 0,19 0,00 0,22 0,00 

06.02 -134,62 -227,45 0,56 0,69 0,61 0,58 

06.03 242,72 423,93 0,03 0,33 0,02 0,13 

06.04 186,76 194,23 0,03 0,17 0,03 0,13 

07.01 293,60 162,65 0,29 1,44 0,16 1,39 

07.02 -492,86 -688,87 0,48 0,11 0,49 O,o7 

07.03 1634,59 -288,87 0,01 0,01 0,00 0,02 

07.04 -45,40 -18,49 0,18 0,47 0,18 0,27 

07.05 -699,32 -918,11 0,73 0,08 0,75 0,04 

07.06 -1918,80 1,70 0,00 0,00 0,00 

08.01 -1237,08 -1256,88 0,23 0,01 0,29 0,00 

08.02 1385,99 0,00 2,04 0,00 0,92 

08.03 -1167,16 -1479,22 0,05 0,00 0,09 0,00 

08.04 -32,93 -150,34 0,07 0,11 0,09 0,14 

08.05 282,28 413,59 1,39 17,15 1,43 12,00 

08.06 389,82 506,25 0,15 2,58 0,16 2,38 

08.07 408,46 141,25 0,07 0,31 0,02 0,38 

08.08 608,53 671,34 0,02 0,70 0,01 0,61 

08.09 1321,95 751,59 0,00 0,11 0,00 0,04 

08.10 -218,22 217,01 0,01 0,07 0,01 0,00 

08.11 854,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

08.12 -985,98 -1077,09 0,16 0,01 O, 18 0,00 

08.13 400,09 1591,16 0,00 0,01 0,00 0,01 

09.01 -833,10 -1051,56 11,41 0,73 9,65 0,23 

09.02 -1103,26 -1367,87 0,71 0,01 0,12 0,00 

09.03 -1582,88 -1685,07 0,00 0,00 0,01 0,00 

09.04 -858,63 -716,67 0,20 0,04 0,19 0,00 

09.05 -1173,44 -2171,41 0,03 0,00 0,03 0,00 

09.06 -991,03 -1514,65 0,01 0,00 0,01 0,00 

09.07 -1464,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

09.08 -486,58 -1370,07 0,01 0,00 0,01 0,00 

09.09 -258,87 -60,59 0,01 0,02 0,01 0,00 

10.01 -637,78 -1960,85 4,89 0,01 1,18 0,08 

10.02 854,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.03 -138,05 -1989,60 2,95 0,01 0,00 0,00 

10.04 97,71 -1093,07 0,04 0,00 0,00 0,00 

10.05 -1335,98 -1240,28 6,62 0,21 25,28 0,04 

10.06 1285,17 249,09 0,03 0,17 0,00 0,66 

10.07 -668,69 -1343,93 0,30 O,Dl 0,07 0,00 

11.01 1070,39 202,70 0,00 0,01 0,00 0,02 

11.02 -700,94 0,04 0,01 0,00 0,01 

11.04 850,70 1072,22 0,00 0,57 0,00 0,34 

11.05 -665,72 -1026,28 0,10 0,01 0,12 0,01 

11.07 -392,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.08 257,61 -200,25 0,10 0,13 0,00 0,03 

11.09 923,73 0,00 0,04 0,00 0,03 

12.oi -1523,47 -2346,87 15,54 0,01 18,71 0,01 

12.02 -1785,04 0,03 0,00 0,04 0,00 

12.03 -205,38 -306,33 0,36 0,34 0,33 0,22 
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COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI: AVANTATGES COMPARATIUS REVELATS 

ACR 1985 ACR1986 
% Tot. Import % Tot. Export % Tot. Import % Tot. Export 

1986 1986 1985 1985 

12.06 -378,81 -1225,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
12.07 -516,40 -879,87 0,45 0,05 0,48 0,06 
12.08 -240,67 -382,61 0,24 0, 17 0,15 0,08 
12.09 -67,19 416, 18 0,00 0,01 0,00 0,00 
12.10 2019,54 48,29 0,55 1,81 0,00 0,75 
13.02 -969,17 -1021,85 0,15 0,01 0,15 0,00 
13.03 82,88 90,22 o.so 3,07 0,84 2.47 
14.01 -130,22 -92,48 0,06 0, 11 0,10 0,09 
14.02 0,00 0,00 0,00 0,00 
14.03 -1983,55 0,01 0,00 0,01 0,00 
14.05 -501,56 -517,30 0,14 0,06 0,11 0,02 
15.01 -1327,62 0,22 0,01 0,00 0,16 
15.02 -1596,96 2,41 0,00 2,33 0,00 
15.03 484.41 1080,43 0,00 0,08 0,00 0,08 
15.04 20,16 -2219,79 0,07 0,00 0,02 0,04 
15.05 -439,44 -214,24 0,03 0,03 0,02 0,00 
15.06 -1009,20 -2817,15 0,69 0,00 0,01 0,00 
15.07 386,16 382,33 1,59 17,43 2,22 32,06 
15.08 -512,39 -860,02 0,07 0,01 0,02 0,00 
15.10 -301,35 -602,16 1,82 0,58 1,97 o.n

15.11 -388,52 -565,16 0,19 0,07 0,30 o.os 

15.12 549,72 -402,30 0,01 0,01 0,00 0,02 
15.13 1212,88 169,13 0,00 0,02 0,00 0,01 
15.15 -704,97 0,01 0,00 0,01 0,00 
15.16 -1048,76 -1358,59 0,03 0,00 0,03 0,00 

) 15.17 880,38 834,n 0,00 0,02 0,00 0,04 
16.01 1099,78 257,00 0,04 0,25 0,00 0,19 
16.02 563,46 108,13 0,11 0,44 0,01 0,44 
16.03 -2030,71 0,12 0,00 0,11 0,00 
16.04 -383,48 -747,22 0,37 0,07 0,21 0,05 
16.05 -489,87 -753,44 0,58 0,11 0.47 0,07 
17.01 -950,09 -1301,45 0,23 0,01 0,27 0,00 
17.02 -406,99 -551,16 0,26 0,10 0,23 0,05 
17.03 38,n -3033,07 0,22 0,00 0,00 0,00 
17.04 -380,98 533,64 0,26 4,91 0,14 0,04 

18.01 -2429,13 2,63 0,00 4,08 0,00 
18.02 -797,23 -1059,76 0,08 0,00 0,16 0,00 
18.03 -480,21 -701,64 0,46 0,20 0,10 0,02 
18.04 1041,09 3314,08 0,00 1,72 0,01 2,84 
18.05 -402,79 -254,74 0,04 0,04 0,03 0.01 
18.06 -23,16 -105,62 0,53 1,02 0,42 0,71 
19.02 116,34 79,29 0,04 0, 16 0,03 0,11 
19.03 291,64 -452, 16 0,07 0,04 0,00 0,03 
19.04 531,09 424,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
19.05 475,85 1003,02 0,00 0,05 0,00 0,04 
20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 
20.04 -139,16 -66,28 0,00 0,01 0,00 0,00 
20.05 -111,76 -630,23 0,03 0,01 0,01 0,01 
20.06 -273,08 -576,12 0,46 0,16 0,57 0,26 
20.07 278,52 227,77 0,16 1,01 0,20 1,67 
21.02 853,08 785,31 0,06 2,86 0,01 2,38 
21.03 -1212,16 -1414,89 0,02 0,00 0,01 0,00 
21.04 -379,06 -835,85 0,19 0,03 0,12 0,03 
21.05 799,34 56,57 0,49 1,67 0,01 1,29 
21.06 -922,08 -1298,26 0,35 0,01 0,40 0,01 
21.07 -135,67 -60,03 0,65 1.45 0,53 0,50 
22.01 -464,65 -632,04 0,20 0,06 0,22 0,04 
22.02 348,28 263,60 0,06 0,46 0,03 0,32 
22.03 -82,01 -87,70 0,48 0,97 0,46 0,57 
22.04 0,00 0,00 0,00 0,01 
22.05 754, 10 799,30 0,28 13,74 0,11 10,57 
22.06 1602,20 1069,36 0,01 0,28 0,00 0,59 
22.07 -452,94 -1748,69 0,01 0,00 0,00 0,00 
22.08 376,29 -88,28 0,13 0,27 O.Dl 0,20 
22.09 -209,12 -522,64 1,71 0,73 0,89 0,57 
22.10 531,62 21,78 0,00 0,01 0,00 0,00 
23.01 -471,93 -324,58 0,29 0,25 0,53 0,09 
23.02 -528,65 -1248,59 0,02 0,00 0,00 0,00 
23.03 1014,31 -402,46 0,56 0,37 0,00 0,43 
23.04 -72,17 -431,00 6,34 3,76 8,66 11,31 
23.05 -1310,31 0,17 0,00 0,20 0,00 
23.06 -417,15 -193,04 0,03 0,04 0,06 0,01 
23.07 -146,52 -446,91 0,63 0,36 0,32 0,28 

Font: Elaboració pròpia a partir de Catalunya Exporta, COCIN. 

P14-18 



LA COMPETITIVITAT DEL SISTEMA AGROALIMENTARI CATALÀ. CONCLUSIONS 

) Suprimida la protecció aranzelària enfront de la Comunitat Europea, l'única barrera d'en

trada que resta és la de les pautes de consum. Aquesta barrera és pràcticament inexistent, tota 

vegada que les pautes de consum a Catalunya són molt semblants a les dels països europeus que 

són capdavanters en el nivell de renda i que en definitiva determinen la producció, el consum in

tern i extern de productes alimentaris. Relacionat amb això cal esmentar el cert sostre assolit en 

el consum alimentari. Els canvis que cal esperar vindran determinats per les variacions en la renda 

i els preus relatius, i de la demanda en el seu conjunt per la taxa de creixement de la població. 

En aquest sentit el mercat potencial que és Espanya i Catalunya genera expectatives que espero

nen les inversions estrangeres en el sector. 

En l'agricultura, la ramaderia ocupa un lloc destacat i això determina en gran part les rela

cions de l'agricultura amb l'agroindústria. Tanmateix la relació entre la producció agrària i la agroin

dustrial és diferent si es tracta de productes agraris mediterranis, que comporten un nivell de trans

formació industrial més baix, que si es tracta de productes de zones temperades amb un nivell 

de transformació més elevat. En aquest sentit els impactes negatius de l'adhesió a causa d'una 

menor competitivitat ja s'han fet sentir més en els productes de zones temperades (carn d'aviram 

i porquí, llet, cereals) que no pas en els productes de zones mediterrànies. 

Pel que fa a l'oferta de la indústria agroalimentària, està molt determinada pel vector de 

producció-distribució-consum en massa. Això determina una concentració dual, d'una banda la 

gran empresa amb una participació elevada de capital estranger i, de l'altra, una petita empresa 

especialitzada en productes de qualitat que busca crear el seu propi espai de producció i distribu

ció. la resta d'empreses mitjanes es troben en una situació més compromesa si no poden resituar-se 

en aquesta nova dinàmica, dins un grup o un altre. 

En aquest sentit, la dualitat del sistema s'imposa com una lògica de l'estratègia de tots dos 

grups d'empreses. La inversió estrangera respon a una situació derivada d'una estructura empre

sarial feble, i en el context d'una economia de mercat no representa un problema especial com 

de vegades es dóna a entendre. Així, els inversors estrangers cobreixen un flanc abandonat pels 

inversors del país. El control del sector no té més importància que la que pugui tenir en altres sec

tors. En qualsevol cas, la tendència a igualar les pautes de consum es pot accelerar com a conse

qüència de la concentració de l'oferta alimentària en grans empreses amb capital estranger. 

Pel que fa a l'actuació pública, a la pràctica es pot induir algun tipus d'acció col·lectiva 

comercial, com per exemple del tipus «denominacions de qualitat», «P,romotores de productes», 

creació de nous espais de distribució, que permetin un reforçament de la indústria agroalimentària 

de Catalunya, perque sigui compatible amb la del sistema agroindustrial. 

Per últim pel que fa al comerç exterior agroalimentari, assenyalar que l'any 1986 en termes 

relatius han disminuït les importacions de productes agroalimentaris ((sense transformar» i han aug

mentat les de productes agroalimentaris «transformats», en canvi les exportacions han seguit un 

camí invers. Aquest fenòmen, en cas de persistir, pot ser l'expressió d'una pèrdua de competitivi

tat dels productes agroindustrials i d'un cert guany de competitivitat en els productes agraris. Aquest 

caràcter general es manté per a determinats productes, com ho revelen els índexs d'avantatge 

comparatiu utilitzats. A partir d'ací es poden deduir alguns dels efectes de creació i desviació de 

comerç que han tingut lloc com a conseqüència de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat. 
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