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Informe sobre la competitivitat de l’economia
catalana
1. INTRODUCCIÓ
Des de fa uns anys ençà el procés de globalització econòmica sembla que s’ha accelerat
vertiginosament. La irrupció de noves tecnologies de la informació ha accelerat la mundialització de les relacions econòmiques internacionals i ha aprofundit l’expansió del mercat. Tot
i que la tendència a l’expansió del radi d’acció dels mercats ve de molt lluny, actualment l’aparició de nous països molt competitius en el pla internacional unit al fet que les empreses,
gràcies a les noves tecnologies, poden deslocalitzar-se i subcontractar sense necessitat de
perdre control sobre l’activitat ha plantejat un escenari cada cop més obert. Arran de tots
aquests canvis, els fluxos comercials no han parat de créixer acompanyats també pels
acords institucionals internacionals.
El panorama internacional cada cop més competitiu fa necessari, doncs, vetllar per la competitivitat de les economies. Fa uns anys, el Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya va publicar un informe en què s’analitzava la situació competitiva de l’economia
catalana.1 Aquesta anàlisi es va fer llavors comparant l’economia catalana amb l’economia
dels quatre motors d’Europa: Baden-Württemberg, Llombardia i Roine-Alps; així com també
amb dues de les comunitats autònomes més dinàmiques de l’Estat espanyol: el País Basc i
Madrid. Tret d’aquesta darrera, la resta d’economies tenen una forta especialització industrial. De fet, és precisament el sector industrial, juntament amb l’agricultura segurament, un
dels sectors que més pateixen, atesa la naturalesa transable dels seus productes, la intensificació dels intercanvis comercials internacionals.
Aquest informe, sense pretendre allargar cronològicament aquell estudi, sí que vol donar
continuïtat a l’anàlisi comparant, per a les mateixes economies, les variables que condicionen la competitivitat d’una economia, fent especial èmfasi en la productivitat. Aquest informe
no és, doncs, tan aprofundit com el que es va publicar l’any 2004. L’anàlisi que es presenta
consta de dues parts. A la primera part es duu a terme una anàlisi relativament exhaustiva
de l’evolució que ha mostrat l’economia catalana des de l’any 2000 fins a l’any 2006.
Aquesta anàlisi posa l’accent en totes aquelles qüestions més relacionades amb la competitivitat de l’economia. A la segona part es fa una anàlisi comparativa emprant les dades de
les tres regions motors d’Europa restants i també de les economies del País Basc i Madrid.

1 Novella Izquierdo, Joaquim (2004), La competitivitat de l’economia catalana, Barcelona: CTESC.
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2. ECONOMIA CATALANA I COMPETITIVITAT
2.1. EL CREIXEMENT ECONÒMIC CATALÀ
Els darrers sis anys, l’economia catalana ha crescut a ritmes cada cop més intensos que en
termes reals han superat, tret de l’any 2002, el 3% i que han assolit gairebé el 4% l’any 2006.
Una de les singularitats que ha acompanyat aquest creixement econòmic ha estat el fort
impacte immigratori que s’ha produït paral·lelament en el mateix període. El creixement de
la població catalana ha estat molt alt, fet que s’ha traduït en una incorporació intensa de
nous treballadors al mercat. El gràfic 1 mostra la descomposició del creixement del producte en termes de productivitat i de llocs de treball. Tal com esbossen les dades, el creixement
econòmic català ha estat clarament extensiu durant tot el període i especialment des de l’any
2003 al 2005, anys en què la contribució al creixement de la productivitat és negativa i el
creixement de l’ocupació explica en més del 100% l’augment del producte.
Gràfic 1. Creixement del PIB real i contribució de l’ocupació i la productivitat al seu
creixement
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE), INE. Tant
l’ocupació com la productivitat es donen en llocs de treball.
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Aquest creixement extensiu ha tingut, però, com a contrapartida favorable un increment
intens de l’ocupació, en què la dinàmica de creixement del producte respecte de l’ocupació
ha estat fins i tot menys intensa des del 2003 fins al 2005, anys en què cau la productivitat.
Aquest creixement netament extensiu ha permès, tanmateix, generar prou llocs de treball
per tal d’absorbir la nova població activa immigrada i fins i tot disminuir la taxa d’atur, que ha
passat del 10,1% l’any 2002 al 7% l’any 2005.
Gràfic 2. Dinàmica anual de la productivitat real aparent del treball i de l’ocupació a
C at al unya, 2000-2006
Unitats: taxes de creixement anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, INE. Tant l’ocupació com la productivitat es
donen en llocs de treball.

El creixement extensiu de l’economia catalana ha permès, per tant, absorbir l’augment de la
població en termes d’ocupació, per bé que s’han generat creixements del PIB real per càpita baixos, i els anys 2001 i 2002 pràcticament nuls.
D’altra banda, aquest creixement intens en termes reals ha estat impulsat principalment per
la demanda domèstica. Des del punt de vista de la demanda agregada, l’abaratiment del
diner que s’ha produït des del 2000 i fins al 2005 ha estat sens dubte un dels motius del dinamisme intens que ha mostrat la demanda interna catalana. L’altre factor que trobem al darrere és real i cal cercar-lo en l’arribada, molt intensa, de nova població.
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G r à f i c 3 . D i n à m i c a a n u a l d e l P I B r e a l , e l P I B p e r c à p i t a i l a p ob l a c i ó a C a t a l u n y a , 2 0 0 0 - 2 0 0 6
Unitats: taxes de creixement anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, INE i els censos del padró, INE.

Si observem el gràfic 4 podem apreciar que l’aportació al creixement que fa al PIB la demanda domèstica ha ascendit gradualment des del 2001 fins al 2005, any a partir del qual canvia l’evolució del preu del diner, que comença a pujar. L’aportació que fa la demanda interna sobre el creixement del producte és cada cop més elevada. Tot i això, i a banda del pes
més important del consum de les famílies, propera al 60% de la demanda domèstica, han
estat precisament tant la inversió bruta del sector privat com la despesa pública les dues partides que han mostrat una participació en la demanda cada vegada més gran.2 Aquest creixement tan dinàmic de la demanda interna ha anat acompanyat d’una contribució negativa
del sector exterior cada cop també més forta, i que només ha mostrat símptomes de correcció el darrer any 2006, any en què l’aportació de la demanda externa, tot i ser també negativa, va ser menor. Per a Catalunya, doncs, aquests darrers exercicis han representat anys
de creixement econòmic, però també de caiguda de la productivitat, de fortes pujades dels
preus i, a la vegada, anys també de creixement del dèficit comercial, element que ens pot
portar a pensar que la nostra competitivitat s’ha deteriorat.
2 En termes de demanda, el consum de les famílies baixa des del 61% al 58,6% de la demanda agregada entre l’any
2000 i el 2006. En el mateix període la FBCF i la despesa pública guanyen 1,5 i 0,9 punts percentuals sobre el seu
pes en la demanda agregada. En termes d’aportacions al creixement això es tradueix en una acceleració més lenta
de les aportacions del consum i una desacceleració més forta d’aquesta per als darrers anys. (Dades obtingudes
de l’Idescat.)
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Gràfic 4. A p o r t a c i ó d e l s c o m p o n e n t s d e l a d e m a n d a a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l d e
l’economia catalana, 2000-2006
Unitats: taxes de creixement i contribució al creixement del PIB.

Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions fetes per l’Idescat.

Atesa aquesta evolució, a continuació analitzem els principals factors de competitivitat de l’economia catalana començant pels preus dels nostres productes i acabant per la nostra
balança comercial.
2.2. ELS PREUS A CATALUNYA
La cara més evident de la competitivitat la donen els preus. En qualsevol mercat, un és més
competitiu, i per tant pot vendre més i millor, si el preu al qual ofereix els seus productes és
inferior al de la resta. L’evolució relativa dels preus esdevé, doncs, la cara més visible d’un
problema de manca de competitivitat. Tanmateix, però, cal tenir en compte que l’evolució del
preu no deixa de ser el reflex de certs factors que hi incideixen des de tot el sistema productiu, així com també des del conjunt d’interrelacions que s’estableixen entre els agents econòmics en el si de tota l’economia en general. Amb vista, per tant, a analitzar el fenomen
dels preus, sempre és més interessant depassar-ne l’evolució immediata i dur a terme una
anàlisi més profunda dels factors que s’hi amaguen al darrere.
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Gràfic 5. Evolució dels preus de consum de l’economia catalana, espanyola i de
l’eurozona. 2001-2006
Unitats: taxes de creixement anual.

Font: elaboració pròpia a partir de l’IPC, base 2006; INE per a Catalunya i Espanya, i IPCH, Eurostat,
per a l’eurozona.

Un primer cop d’ull a l’evolució dels preus dels productes que consumim ens alerta immediatament del diferencial positiu sostingudament ininterromput que ha mostrat l’evolució de
l’IPC de l’economia catalana en relació amb la del conjunt d’Espanya o la del conjunt de la
zona euro. Tot i no ser el preu dels articles que hem produït, sí que ens alerta d’una pressió
relativament més alta dels preus sobre els salaris, un dels factors més determinants del preu
del producte produït.
En el mateix període, el deflactor del PIB, que ens mostra l’evolució dels preus de la producció conjunta de l’economia, ha mantingut taxes de creixement encara més intenses, superiors en tots els casos al 4% (vegeu el gràfic 6).
Aquest fort creixement del preu mitjà dels nostres productes s’explica per una aportació més
alta de les retribucions brutes del capital que no pas les del treball, i també per una aportació cada cop més intensa dels impostos sobre la producció, element que manifesta un comportament inflacionari cada cop més important de la fiscalitat indirecta a Catalunya.
Des d’un punt de vista estrictament productiu, els preus estan determinats per l’evolució,
entre d’altres, dels costos laborals unitaris. Els costos laborals unitaris (el percentatge de
despesa en retribucions del treball necessàries per tal de produir una unitat de producte en
valor) no han crescut en termes nominals (CLUN) al mateix ritme que la inflació, element que
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Gràfic 6. Evolució del deflactor del PIB i contribució de les rendes al seu creixement.
C a t al u ny a, 20 01 -2 005
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions de la CRE, INE (vegeu la nota metodològica 1).

Gràfic 7. Ta x e s d e c r e i x e m e n t d e l s p r e u s d e l s p r o d u c t e s , e l s c o s t o s l a b o r a l s , l a p r o d u c ti vi t a t r e a l i e ls co s to s l a b or a l s u n i ta r i s r e a l s a C a ta l u n ya , 2 0 0 0 - 2 0 0 6
Unitats: taxes de creixement anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades a la CRE, INE (no hi apareixen les dades dels
costos laborals ni dels CLUR per al darrer any a causa de la manca d’estimacions de la CRE).
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ens mostra una participació cada cop més baixa de les rendes del treball en el cost del producte final. De fet, els costos laborals unitaris reals (CLUR) han mostrat, des del 2000 fins
al 2005, caigudes sistemàtiques any rere any, i això al marge de l’evolució negativa de la
productivitat real des del 2002 fins al 2005, factor que encara dificulta més l’abaratiment en
termes reals del treball.
2.3. LA PRODUCTIVITAT
Tal com s’ha analitzat anteriorment, un dels factors que ha encarit el treball en termes de
producte ha estat, des de l’any 2002 fins al 2005, la caiguda de la productivitat real aparent
del treball. La productivitat aparent del treball és un factor de competitivitat de primer ordre,
atès que determina els costos laborals unitaris de la mateixa manera que ho fan les retribucions pagades. Una economia en què no pugin les retribucions però sí que baixi la productivitat aparent mitjana del treball pateix igualment un encariment del treball per unitat de producte. Per la mateixa raó, només és possible un augment de la remuneració del treball
sense encarir els costos laborals unitaris si es produeix un augment de la productivitat real
que en permeti l’estalvi per unitat de producte. Una evolució positiva de la productivitat és,
doncs, cabdal per millorar la competitivitat o bé per permetre un creixement de les remuneracions del treball sense que es produeixin pressions inflacionistes que alterin el potencial
competitiu de l’economia.
Gràfic 8. Creixements de la productivitat aparent del treball en termes reals de l’economia catalana, 2000-2006
Unitats: taxes de creixement anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions de la CRE, de l’INE (VAB/llocs de treball).
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Tal com es pot veure al gràfic 8, l’evolució de la productivitat real aparent del treball no ha
estat, en aquests termes, gaire satisfactòria en el decurs del període.
Les caigudes de la productivitat dels anys 2003, 2004 i 2005 s’han sumat a l’augment nominal de les remuneracions a l’hora de pressionar a l’alça els costos laborals unitaris, que malgrat tot han pujat menys que els preus dels productes, fet que ha permès una caiguda dels
costos laborals unitaris en termes reals en el decurs de tot el període.
Si analitzem la incidència sectorial de l’evolució de la productivitat, les xifres (gràfic 9), que
només ens permeten resseguir-ho fins al 2004, ens mostren un creixement cada cop més
moderat de la productivitat en el sector de la construcció i una davallada en els serveis (des
de l’any 2002). Cal destacar que en ambdós casos es tracta de sectors que han generat bona
part de l’ocupació i sobre els quals s’ha fonamentat el creixement durant bona part del període. Aquest dinamisme de sectors tradicionalment emmarcats dins del grup d’activitats poc productives no ens hauria de fer perdre de vista, però, l’atonia permanent al sector industrial, en
què la productivitat pràcticament no ha variat i, en alguns períodes, ha arribat fins i tot a caure.
De fet, aquesta atonia del sector industrial en termes de productivitat és encara més sorprenent quan s’observa que es produeix en un context de pèrdua d’ocupació. A les caigudes de
la productivitat real del sector industrial dels anys 2002 i 2004, cal sumar-hi la pèrdua relativa de llocs de treball del sector en tot el període, i la pèrdua en termes absoluts del 2002.
És precisament en aquest context que es comprenen les aportacions sistemàticament negatives del sector industrial al creixement de la productivitat. La descomposició matemàtica del
creixement de la productivitat, exposada al gràfic 11, recull un comportament sistemàticament negatiu de la indústria des del 2002 fins al 2004, i un únic any, el primer, en què la
indústria actua com a motor de creixement de la productivitat.
Per contra, les aportacions sistemàticament positives dels sectors serveis i construcció al
creixement de la ràtio s’interpreten, d’una banda, a partir del bon comportament de l’ocupació en ambdós sectors. Aquest augment de l’ocupació, matemàticament, ja pot compensar
un lleuger retrocés de la productivitat sectorial. D’altra banda, en el cas de la construcció, i
en el dels serveis només per als dos primers anys de la sèrie, el creixement persistent de la
productivitat, malgrat que mostra símptomes clars d’esgotament, també ha contribuït al creixement de la productivitat de l’economia.
En aquesta línia, el bon comportament del sector de la construcció no permet atribuir-li directament el poc dinamisme de la productivitat del conjunt de l’economia, atès que és l’únic sector que durant aquest període, segons les estimacions, augmenta l’ocupació i, al mateix
temps, també la productivitat.
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ponible per sectors 2004).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, de l’INE. Els càlculs han estat efectuats amb estimacions de llocs de treball (darrera dada dis-

Unitats: taxes de creixement anuals.

Gràfic 10. Creixement de l’ocupació per grans sectors d’activitat, 2000-2004

ponible per sectors 2004).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, de l’INE. Els càlculs han estat efectuats amb estimacions de llocs de treball (darrera dada dis-

Unitats: taxes de creixement anuals.

Gràfic 9. Creixement de la productivitat real per grans sectors d’activitat, 2000-2004
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dològica 2) (darrera dada disponible per sectors 2004).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, de l’INE. Els càlculs han estat efectuats amb estimacions de llocs de treball (vegeu la nota meto-

Unitats: percentatges.

Gràfic 11. A p o rt a c i ó al c r ei x em e nt d e l a p r o d u c t i v i t at r e a l d e l ’ ec o n o m i a c a t a l a n a pe r g r a n s s e ct o r s d ’ a c t i vi t a t , 2 0 0 0 - 2 0 0 4
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Gràfic 12. Ta x a a n u a l a c u m u l a t i v a d e c r e i x e m e n t d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l p e r b r a n q u e s
d’activitat i grans sectors. Catalunya, 2000-2004
Unitats: taxes de creixement anuals acumulatives.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, de l’INE (llocs de treball, darrera dada disponible per sectors 2004).
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ponible per sectors 2004).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, de l’INE. Els càlculs han estat efectuats amb estimacions de llocs de treball (darrera dada dis-

Unitats: taxes de creixement anuals.

Gràfic 13. Creixement de la productivitat real per branques d’activitat, 2000-2004

dològica 2) (darrera dada disponible per sectors 2004).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, de l’INE. Els càlculs han estat efectuats amb estimacions de llocs de treball (vegeu la nota meto-

Unitats: percentatges.

Gràfic 14. A p o r t a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l d e l ’ e c o n o m i a c a t a l a n a p e r b r a n q u e s d ’ a c t i v i t a t , 2 0 0 0 - 2 0 0 4
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De fet, el sector de la construcció incrementa la seva productivitat real a una taxa anual acumulativa del 2,7% des de l’any 2000 fins al 2004. Aquesta taxa de creixement és més accelerada que la de la indústria, un modest 0,7%, i òbviament que la dels serveis i el sector energètic, tots dos amb decreixements de la productivitat en el conjunt del període. L’agricultura,
sotmesa als alts i baixos propis de l’activitat, acaba el període amb el guany més intens en
productivitat (el 3,1%).
La caiguda de la productivitat del sector serveis hauria estat més intensa si no hagués estat
pel bon comportament del sector de la intermediació financera, l’única de les activitats terciàries que no disminueix la productivitat en el còmput global del període. A la indústria, el
baix creixement acumulat s’explica pel discret dinamisme de la majoria de les activitats
industrials, en què destaca el creixement lleugerament més accelerat de les activitats productives de material de transport i transformació de minerals no metàl·lics, així com també
de les arts gràfiques, i la caiguda isolada de la indústria agroalimentària, amb un còmput global negatiu del període pel que fa a productivitat. Finalment, la caiguda de la productivitat del
sector energètic es produeix com a conseqüència de les activitats extractives, i no pas de
les de distribució.
Als gràfics 13 i 14 es pot observar el creixement de la productivitat de les distintes branques
d’activitat i la seva aportació al creixement de la productivitat total de l’economia. Només trobem dues activitats amb aportacions sistemàticament positives per als quatre anys, que són
la construcció i la intermediació financera. Ambdós són sectors que han experimentat una
intensa activitat durant el període. La resta d’activitats mostra un comportament irregular. Les
activitats industrials mostren alts i baixos en termes de productivitat i aportació; el període
més crític en termes de productivitat comprèn els anys 2002 i 2004 per a la majoria de sectors, si bé en termes d’aportació el comportament és molt poc dinàmic els darrers tres anys,
i és un comportament generalitzable a totes les activitats. La pitjor aportació al creixement de
la productivitat ve de la mà de l’activitat agroalimentària, que mostra aportacions persistentment negatives, si bé hi creix lleugeríssimament la productivitat algun any, fet que s’explicaria per la pèrdua d’ocupació relativa del sector, un comportament que xoca amb el dinamisme que havia mostrat anys enrere. Per contra, tot i mostrar una aportació positiva els anys
2001 i 2002, les caigudes de productivitat en el sector hoteler són sistemàtiques, a causa
d’un creixement més intens de l’ocupació en aquesta activitat que no pas el de la resta.
La complexitat matemàtica de la desagregació de les aportacions sectorials, susceptible de
ser explicada pels efectes de la productivitat i de l’ocupació relativa de cada sector, sens
dubte en fa complicada la interpretació. Una altra descomposició possible és la que fa referència precisament als dos efectes abans esmentats. A la taula 1, hi trobem les aportacions,
per grans sectors d’activitat, i la descomposició d’aquestes entre l’efecte propi del guany en
productivitat interna del sector (efecte intern) i el que es deriva de variacions en l’ocupació
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(canvi estructural). Aquest darrer, a la vegada, es distribueix entre un efecte estàtic, merament estructural, i un efecte dinàmic que combina els efectes residuals de les variacions
Taula 1. A n à l i s i S h i f t - S h a r e d e l e s a p o r t a c i o n s s e c t o r i a l s a l c r e i x e m e n t d e l a p r o d u c t i vitat real aparent del treball del conjunt de l’economia catalana. 2000-2004
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions de la CRE, INE (llocs de treball, darrera dada disponible per sectors 2004) (vegeu la nota metodològica 3).
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entre productivitat i ocupació sobre el creixement de la productivitat aparent del treball del
conjunt de l’economia.
Així, per exemple, observem que, per al primer any, l’efecte estàtic del canvi estructural resta
aportació per als sectors de l’agricultura, l’energia, la indústria i els serveis, i fa que l’aportació
al conjunt de l’economia en termes de productivitat acabi essent menor del que hagués estat
a causa de la pèrdua d’ocupació relativa d’aquests sectors. El cas de la indústria, per al primer any, és paradigmàtic, atès que l’aportació de l’efecte estàtic redueix l’aportació interna, i
és clar que el canvi estructural, la pèrdua de pes de la indústria, ha anat en contra del creixement de la productivitat. En conjunt, la suma dels efectes mostra una disminució de 0,13 punts
percentuals (p.p.) en el creixement de la productivitat fruit del canvi estructural en l’ocupació.
De fet, el fort creixement de l’ocupació en sectors de baixa productivitat ha estat sovint l’argument esbossat per tal de donar explicació al pobre comportament de la productivitat
aquests darrers anys. Tot i això, la descomposició matemàtica de la ràtio no permet, però,
ser taxatius en aquests termes, atès que el comportament de la indústria el primer any no
es repeteix, per al cas català, els altres anys del període, ja que el comportament de la productivitat interna del sector industrial mostra també una evolució extraordinàriament pobra.
D’aquesta manera, el canvi estructural es pot arribar a interpretar fins i tot com a positiu per
als darrers anys, atès que acaba compensant en part els efectes interns negatius.
Òbviament, la descomposició matemàtica que es presenta no permet copsar amb tota la
seva dimensió els efectes del canvi estructural, si bé ens permet mostrar el feble comportament del sector industrial català, amb aportacions internes i estructurals negatives, en contraposició amb el comportament del sector de la construcció, que ha augmentat en tot
moment la productivitat segons les estimacions fetes per l’INE.
2.4. EL SALDO COMERCIAL DE CATALUNYA AMB L’ESTRANGER
En darrera instància, la competitivitat d’una economia s’hauria de notar precisament en els
intercanvis amb l’exterior. En una situació de guanys de competitivitat, una economia hauria
de veure com, sense interferències de la demanda interna, les seves exportacions augmenten més que les seves importacions, o bé disminueixen menys. Al final s’hauria de notar perquè es produeix una evolució positiva de la balança comercial.
Al principi s’ha pogut observar com en el decurs dels darrers cinc anys el saldo exterior de
l’economia catalana, que incloïa també els intercanvis amb la resta d’Espanya, ha restat sistemàticament creixement al PIB. Aquest ha estat un dels desequilibris més destacables del
creixement econòmic dels darrers anys a Catalunya, i també en el conjunt d’Espanya.

22

Informe sobre la competitivitat de l’economia
catalana
Atesa la major disponibilitat de dades referents al comerç amb l’estranger, a continuació analitzarem precisament aquesta part del desequilibri exterior català: el dèficit cada cop més
gran en els intercanvis comercials amb l’estranger.
Al gràfic 15, que mostra l’evolució de les exportacions i importacions en valor, s’observa
també l’evolució del dèficit comercial amb l’estranger en relació amb el PIB. D’ençà del 2002,
moment en què el dèficit és més reduït (el 10%), aquest no ha parat de créixer fins arribar
al 14,2% del producte.
Entre els factors que expliquen aquest desajustament de l’economia catalana trobem, primerament, la conjuntura monetària derivada de les condicions establertes pel Banc Central
Europeu (BCE). Des de l’arribada de l’euro s’ha produït un progressiu enfortiment de la
moneda que ha restat competitivitat i ha frenat les exportacions de l’eurozona i, òbviament,
també de Catalunya. D’altra banda, la laxitud de les condicions creditícies derivades del baix
preu del diner ha generat un creixement de la demanda que no ha facilitat la contenció de
les importacions. Al marge d’aquests factors, també caldria considerar, en línia amb l’objecte d’aquest informe, les repercussions que un creixement dels preus diferencialment tan elevat com el que ha patit l’economia catalana hagi pogut tenir sobre la capacitat competitiva
dels productes catalans a l’estranger.
Gràfic 15. Evolució de les exportacions, les importacions i el saldo comercial sobre el
PIB. Catal unya, 2000-2006
Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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Gràfic 16. Evolució de les exportacions i les importacions sobre el PIB i del grau
d’obertura. Catalunya, 2000-2006
Unitats: percentatge sobre el PIB.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Per tant, per entendre el fenomen cal tenir en compte tots dos factors, atès que al marge
dels factors canviari i monetari, que lògicament hi han incidit, no es pot obviar el fet que l’evolució de les balances bilaterals amb altres països de l’eurozona, sotmesos a la mateixa
laxitud monetària, no ha estat precisament positiva. A banda de França i Portugal, país amb
el qual la balança s’ha decantat des de l’any 2002 al nostre favor, la relació amb altres països, com ara Alemanya i Itàlia, s’ha saldat amb augments del dèficit de les balances bilaterals de 2.365 i 1.202 milions d’euros,3 respectivament. Aquest fet sembla indicar també una
certa pèrdua de competitivitat en relació amb altres països de l’eurozona, element que porta
a entreveure que al factor canviari caldria sumar-hi, tal com hem assenyalat, un segon factor explicatiu de caràcter més estructural com és l’evolució de la productivitat.
Per entendre millor la magnitud del deteriorament de la competitivitat de l’economia catalana, en els gràfics s’exposa la composició del dèficit per branques d’activitat (gràfic 18) i l’aportació a la variació del dèficit en els diversos anys expressats (gràfic 17).
3 Informació calculada a partir de les dades que ofereix l’Idescat.
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Gràfic 17. Contribució a la variació del dèficit comercial segons les branques d’activitat.
C a t al u ny a, 2 006 -2 000
Unitats: percentatges sobre la variació del dèficit.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. (“Altres” inclou també els no classificats.)
Nota: Els valors inferiors a 3% no apareixen en aquest gràfic.
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El gràfic 17 expressa la variació del dèficit sectorial en relació amb la variació del dèficit total
per a diferents períodes; d’aquesta manera, un creixement del dèficit del sector revertirà en
un valor més alt de la contribució que aquest sector fa al creixement del dèficit total d’aquell
període. Per tal que aquesta contribució sigui negativa, el dèficit sectorial hauria de disminuir (o augmentar el superàvit) i evolucionar de manera contrària a l’evolució del dèficit del
conjunt de l’economia.
Els diversos períodes analitzats mostren que en els terminis més llargs només els sectors
químic i d’alimentació i begudes han millorat el seu desequilibri. Per això apareixen permanentment amb aportacions negatives. És interessant veure com el sector de l’alimentació,
que tan pobrament havia contribuït a la progressió de la productivitat de l’economia catalana, està precisament entre aquells que mostren una millora del dèficit. Comportaments com
aquests ens podrien fer pensar en el fet que el deteriorament competitiu podria tenir un fort
component conjuntural susceptible de ser corregit a partir d’un creixement més moderat de
la demanda interna. En aquesta línia, un sector de baixa elasticitat renda sempre hauria
rebut menys pressió sobre la seva demanda en un context de laxitud monetària com el que
s’ha viscut. D’altra banda, també cal tenir en compte que el sector agroalimentari està sotmès a fortes barreres no aranzelàries, element que distorsiona la relació entre competitivitat
i dèficit comercial.
El darrer període, del 2005 al 2006, ha mostrat tal com es veia una frenada del deteriorament del dèficit comercial català amb l’estranger. Aquesta millora s’ha produït, com s’observa al quadre, gràcies al bon comportament dels sectors de l’automoció, l’agricultura, i
altres, que s’han sumat a una tímida remuntada en el sector químic i de maquinària d’oficina i òptica.
De fet, observem que les millores impliquen en tots els casos una disminució del dèficit i mai
un superàvit més gran. Al gràfic 18 podem observar com l’únic sector que va mantenir superàvit amb l’estranger fins a l’any 2003 fou el de l’automoció, un sector que ha anat deteriorant la seva taxa de cobertura fins passar del superàvit al dèficit en el període 2003-2004. Si
afegim al fenomen el fet que era l’únic sector en el qual les exportacions superaven les
importacions, cal celebrar la millora del comportament d’aquest sector el darrer exercici.
Finalment, observem que els productes que més han deteriorat la balança comercial catalana han estat aquells relacionats amb les activitats del tèxtil, del metall i dels productes energètics, aquests darrers sobretot a partir del 2002. De fet, la factura energètica ha estat segur
un dels elements que pot haver generat tensions no directament atribuïbles a la nostra capacitat competitiva, atès l’encariment progressiu que ha mostrat durant tot el període. També cal
dir que l’enfortiment de l’euro, lluny d’empitjorar la factura energètica, ha actuat favorablement
en el seu abaratiment durant aquest mateix període. Pel que fa al tèxtil, activitat més aviat
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Gràfic 18. Contribució al dèficit comercial de cada any per branques d’activitat.
C at al unya, 2001-2006
Unitats: percentatges sobre el dèficit total.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
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intensiva de treball, s’ha de relacionar amb l’aparició de països amb salaris més baixos i altament competitius en aquest sector que han dificultat per enèsima vegada la continuïtat de
l’activitat catalana, tradicionalment tan important. Més endavant vincularem aquest fenomen
amb el deteriorament dels intercanvis amb aquests nous països emergents. El metall, d’altra
Gràfic 19. Ta x a d e c o b e r t u r a d e l c o m e r ç c a t a l à a m b l ’ e s t r a n g e r p e r b r a n q u e s d ’ a c t i v i tat, i percentatge de cada categoria sobre el total d’exportacions i d’importacions.
Catalunya, 2006
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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banda, és un sector sotmès a intenses economies d’escala, cosa que permet, atès el context
de globalització econòmica actual, aprofundir en un procés de fusions i d’abaratiment de costos en què Catalunya, per estructura i teixit industrial, tampoc té fàcil entrar a competir-hi.
Si analitzem la situació comercial actual, per a l’any 2006, al marge dels articles no classificats han estat els productes alimentaris, d’automoció, químics i electrònics els que han mostrat una taxa de cobertura més alta, superior en tots aquests casos al 70%. Aquests mateixos sectors sumen el 73% del valor de les exportacions catalanes a l’estranger, i un pes
menys important de les importacions.
Els sectors més potents internacionalment, per volum de negoci, de l’economia catalana han
estat l’any 2006 el sector de l’automoció i el sector químic, per bé que, tal com dèiem, el primer ha patit una erosió considerable de la seva situació en passar d’una taxa de cobertura
superior al 100% abans de l’any 2003 a una situació de dèficit comercial, en què les exporGràfic 20. Ta x a d e c o b e r t u r a i p e r c e n t a t g e s o b r e l e s e x p o r t a c i o n s i l e s i m p o r t a c i o n s
de productes industrials segons el contingut tecnològic dels béns. Catalunya, 2006
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
* Total productes industrials.
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tacions han acabat per sota de les importacions. El sector químic, tal com s’ha analitzat amb
anterioritat, ha mantingut una millora contínua de la seva taxa de cobertura en el decurs de
tot el període.
El contingut tecnològic dels productes sintetitza l’esforç en capital físic i sobretot humà que
trobem al darrere del seu procés de producció. Per a l’any 2006 i amb les mateixes dades
amb què s’ha elaborat el gràfic 20, tot sembla indicar que la taxa de cobertura dels sectors
d’alta i mitjana-alta tecnologia, amb el 72%, és més elevada que la dels sectors de mitjanabaixa i baixa tecnologia, en què la taxa assoleix només el 61%.
Pel que fa a les exportacions catalanes, més del 50% són de contingut tecnològic mitjà-alt.
Tanmateix, també és important la quota d’exportacions que manté el grup de productes de
nivell tecnològic baix, que fins i tot es mostra lleugerament superior al seu pes entre les
importacions.
Gràfic 21. Contribució al dèficit del saldo comercial amb l’estranger segons el contingut tecnològic de les mercaderies. Catalunya, 2000-2006
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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No obstant això, en el decurs del període analitzat, com es pot veure al gràfic 21, la contribució al dèficit comercial dels productes d’alt contingut tecnològic ha disminuït, mentre que
ha augmentat la dels productes de baix contingut tecnològic, element que focalitza el deteriorament progressiu del dèficit en els intercanvis d’aquells productes de menys valor afegit.
Malgrat tot, aquest procés es produeix encara de manera tímida i poc evident.
Deixant de banda el contingut tecnològic i centrant-nos en la destinació econòmica dels
béns, les dades del gràfic 22 mostren, des del 2002, un deteriorament de la contribució relativa dels béns de consum al saldo comercial que es corregeix modestament l’any 2006.
Aquest comportament, com hem assenyalat, aniria segurament vinculat a la forta progressió
de la demanda de les llars, atribuïble a factors monetaris i també estrictament demogràfics,
que sembla, d’acord amb les dades, que també s’hauria corregit lleugerament el darrer any,
atès que la contribució al dèficit, tot i que és positiva, ha estat lleugerament menor. Aquesta
evolució concorda amb el retraïment del consum de les famílies que mostràvem anteriorment. D’altra banda, el bon comportament del saldo comercial de béns de capital, que es
perfila des del 2004 però sobretot l’any 2006, deixa entreveure un comportament més bo de
Gràfic 22. Contribució al dèficit del saldo comercial amb l’estranger segons la destinació econòmica de les mercaderies. Catalunya, 2000-2006
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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l’activitat productora de béns d’equipament en els darrers dos anys. L’economia catalana, tot
i els augments importants de demanda domèstica d’aquest tipus de béns, ha estat capaç de
satisfer-la sense necessitat d’augmentar-ne el dèficit comercial per sobre de la mitjana.
Gràfic 23. Percentatge de les exportacions i les importacions, i aportació al dèficit
comercial per països i àrees geogràfiques. Catalunya, 2006
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
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L’evolució que mostren les transaccions internacionals de béns intermedis a Catalunya perfila també un bon comportament inicial que s’estronca a partir del 2004, probablement influït
per l’evolució del preu del cru, que en euros passa de créixer a una taxa anual acumulativa
del 5,9% (període en què el tipus de canvi de l’euro evoluciona molt favorablement a les
importacions) entre el 2002 i el 2004, al 30,3% entre el 2004 i el 2006.4 Tot plegat ens fa
pensar que la contribució de la demanda interna i de la factura energètica han estat probablement força intenses, element que podria fer sospitar una possible correcció conjuntural
de bona part del desequilibri.
Finalment, el gràfic 23 permet visualitzar la magnitud de les exportacions i les importacions
del comerç català segons les àrees geogràfiques. El gràfic també inclou la Xina, que gràcies al seu dinamisme econòmic ha anat guanyant mercats a Europa, i l’any 2006 era l’origen del 6,3% de les nostres importacions i la destinació de només el 0,9% de les nostres
exportacions.
Al gràfic 24 podem observar les contribucions del comerç bilateral entre diverses àrees geogràfiques i Catalunya a la variació del dèficit comercial en diversos períodes. De fet, la contribució més important al deteriorament del saldo comercial català per zones geogràfiques
recau sobre els intercanvis amb la Unió Europea i l’agregat residual “resta del món”.
El comerç amb la resta del món té un impacte important tant en termes absoluts com relatius, atesa la magnitud del desequilibri que en poc temps ha generat l’activitat comercial amb
aquests països que, com la Xina (disgregada expressament per tal d’exemplificar el procés),
mostren una contribució creixent el darrer any. Aquests països emergents han ampliat el seu
potencial exportador gràcies a una economia dinàmica i altament competitiva.
D’aquesta manera, el comerç amb la resta del món genera ja l’any 2006 la meitat del nostre
dèficit, característica que permet visualitzar el procés de globalització dels intercanvis en què
ens trobem immersos. Al marge, però, del dèficit que s’ha generat l’any 2006 amb el comerç
amb l’agregat resta del món i la Xina, també cal subratllar la importància del dèficit assolit amb
la Unió Europea, que, com dèiem, s’ha produït també amb països de dins de l’eurozona.
Tornant al gràfic 24 de contribucions, observem primerament que la contribució de la UE al
creixement del dèficit s’ha mantingut constant, per sobre del 40% per a tots els períodes des
del 2000 fins al 2006, i només el darrer any ha mostrat símptomes de frenada, atès que per
un període curt apareix amb molta més intensitat l’efecte de la Xina i la resta del món.
L’única àrea amb la qual manteníem un intercanvi comercial amb superàvit era l’Amèrica del
Sud i Central, que, tal com es mostra al gràfic 25, s’ha anat erosionant fins al 2005, per bé
4 Calculat a partir de les dades del web http://www.OPEC.org.
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que ha millorat lleugeríssimament el 2006, de la mateixa manera que el comerç amb
l’Amèrica del Nord, que també ha millorat la seva contribució al darrer any.
Recapitulant, a la variació negativa del saldo comercial, hi ha contribuït de manera molt
intensa la irrupció de nous països altament competitius. Tanmateix, les relacions comercials
Gràfic 24. Contribució al creixement del dèficit comercial català per zones geogràfiques i la Xina. Diversos períodes del 2000 al 2006
Unitats: percentatges sobre la variació total del dèficit.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
Nota: Els valors inferiors a 3% no apareixen en aquest gràfic.
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amb la Unió Europea tampoc no han contribuït a una evolució favorable del saldo comercial,
atès que ha mostrat uns desajustaments de magnitud molt similar en termes absoluts als
desajustaments comercials amb el conjunt de països inclosos dins la categoria de la “resta
del món”. Aquest dèficit s’ha produït també en els intercanvis amb alguns països de l’eurozona. Aquest darrer element ens hauria de fer reflexionar sobre la situació de la nostra capaGràfic 25. Contribució al dèficit comercial de cada any dels desequilibris comercials
per àrees geogràfiques i la Xina. Catalunya, 2000-2006
Unitats: percentatges sobre el dèficit total.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
Nota: Els valors inferiors a 3% no apareixen en aquest gràfic.
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citat competitiva ja que pren més importància en la mesura que aquests tipus d’intercanvis
representen, de moment, la major part dels nostres intercanvis comercials.
Per productes, hem vist que l’evolució dels intercanvis segurament es pot explicar en bona
part a causa de l’evolució de la factura energètica i de la irrupció de països que competeixen amb productes que incorporen molt treball, barat en aquests indrets.
Segons la destinació econòmica dels béns, es percep una certa contribució del component
de béns de consum a la correcció del dèficit, relacionada amb la moderació de la demanda
interna el darrer any. Malgrat tot plegat, també hem trobat elements que no permeten ser del
tot optimistes. En el decurs dels darrers anys la progressió dels intercanvis de productes d’alt
contingut tecnològic no ha mostrat una trajectòria prou unívoca cap a la millora dels resultats dels seus intercanvis. Tampoc no es pot veure una sortida clara als desajustaments
estructurals que s’amaguen darrere el creixement del dèficit català; desajustaments que
recauen sobre els sectors tèxtil, del metall i energètic, i que de moment no s’han compensat
amb altres sectors clarament exportadors.
En qualsevol cas, i amb l’optimisme relatiu que ens pot donar la certa correcció que hi ha
hagut l’any 2006 en el comportament del sector exterior, els resultats comercials de
Catalunya són una qüestió que cal tenir present amb vista al futur, atès que la política de
creixement de la població no es podrà mantenir indefinidament, la qual cosa obligarà tard o
d’hora a modificar estructuralment l’estratègia productiva i l’estratègia competitiva de l’economia catalana, una assignatura que, sobre la base de les dades analitzades, sembla que
hem deixat de moment per a més endavant.
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3. COMPETITIVITAT I CREIXEMENT DE L’ECONOMIA
CATALANA. UNA ANÀLISI COMPARATIVA EN EL MARC
DE LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA, MADRID I EL PAÍS BASC
La millora dels nivells de competitivitat d’una economia està directament associada a l’increment de l’eficiència del seu sistema productiu i al fet que aquesta circumstància no entri en
conflicte ni amb el creixement del benestar de la població ni amb l’estabilitat dels preus.
Com es pot observar en el gràfic 26, en el període 2000-2005, Catalunya presenta la major
taxa de creixement anual acumulativa del producte real de l’anomenat grup dels quatre
motors, mentre que en termes per càpita el creixement supera el de regions com ara BadenWürttemberg i Llombardia.
Com a aproximació a l’evolució que experimenten els nivells de benestar de la població (gràfic 27), destaca, però, l’evolució discreta del PIB per càpita a Catalunya en paritats de poder
de compra —PPC— (base 100), en relació amb el conjunt d’àrees analitzades: de fet, en
PPC, l’any 2005 (gràfic 27) el PIB per càpita a Catalunya només és superior al de RoineAlps, constatació que és igualment vàlida per al conjunt del període analitzat.
Gràfic 26. Taxa de creixement anual acumulatiu 2000-2005. Quatre motors, País Basc
i Madrid
Unitats: taxes de creixement anual acumulatiu.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat.
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Gràfic 27. PIB per càpita en PPC. 2001-2006. Quatre motors, País Basc i Madrid
Unitats: nombres índex Catalunya = 100.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat.

Gràfic 28. PIB per càpita del 2005 en PPC. Quatre motors, País Basc i Madrid
Unitats: milers d’euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat.
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Precisament, el factor que permet conciliar la millora dels estàndards i els nivells de vida de
la població amb el manteniment d’una trajectòria d’estabilitat de preus és la productivitat.
D’aquí la importància de la seva anàlisi per determinar l’evolució de la capacitat competitiva
de l’economia, segons l’hem definida prèviament. En aquest context, i després de revisar en
l’epígraf següent les diferències bàsiques i més elementals que s’estableixen entre els
patrons de creixement de les regions que configuren els quatre motors, s’analitza el binomi
productivitat-competitivitat i, posteriorment, la relació entre competitivitat i dèficit exterior.
3.1. PAUTES DE CREIXEMENT REGIONAL
En termes anuals acumulatius, entre els anys 2000 i 2005, Catalunya mostra un diferencial
Gràfic 29. Productivitat real, ocupació i PIB real. 2000-2005. Quatre motors, País Basc
i Madrid
Unitats: taxes de creixement anuals acumulatives.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat.
Per als càlculs s’han emprat les dades INE en llocs de treball; la resta, en treballadors.
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de creixement del PIB real significatiu en relació amb Roine-Alps, Llombardia i BadenWürttemberg (gràfic 29). No obstant això, excepte en el cas de la regió italiana, el patró de
creixement d’aquestes altres regions, tal com s’infereix del gràfic 29, és de caràcter marcadament més intensiu que el corresponent a Catalunya, especialment en el cas de BadenWürttemberg, amb contribucions de la productivitat real al creixement del PIB real que superen amb escreix les contribucions de l’ocupació. A Catalunya, els guanys de productivitat real,
també en termes anuals acumulatius, així com l’aportació al creixement, han estat significativament baixos, fet que ha delimitat un model de creixement de caràcter clarament extensiu i
que manté, des d’aquest punt de vista, una similitud estreta amb el de les economies basca
i madrilenya. El cas d’aquesta darrera regió és fins i tot més simptomàtic, atès que, per al conjunt del període considerat, el creixement anual acumulatiu de la productivitat real és negatiu.
En l’annex 1 es presenten, de forma més detallada, els gràfics que recullen l’aportació de la
productivitat real i de l’ocupació al creixement anual del PIB real per a cadascuna de les
regions que s’analitzen des de l’any 2000 fins al 2006. Les diferències en matèria de composició del creixement assoleixen el màxim exponent precisament en relació amb BadenWürttemberg. L’any 2006, ambdues regions presenten un creixement real del PIB similar (el
Gràfic 30. A p o r t a c i ó d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l i l ’ o c u p a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l .
2000-2005. Quat re motors, País Basc i Madrid
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat.
Per als càlculs s’han emprat les dades INE en llocs de treball; la resta, en treballadors.
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3,5% i el 3,8% a Baden-Württemberg i a Catalunya, respectivament), però en el cas alemany
el 80% d’aquest és imputable als guanys de productivitat, mentre que a Catalunya la seva
aportació es redueix al 28% (vegeu l’annex 1).
3.2. COMPETITIVITAT I PRODUCTIVITAT
L’anàlisi de la capacitat competitiva (competitivitat preu) de regions integrades en un espai
amb una política monetària comuna es pot aproximar mitjançant els diferencials d’inflació
acumulada de les regions en qüestió. Majors diferencials d’inflació restarien competitivitat i
viceversa. Aquest plantejament denota, doncs, la rellevància d’analitzar els factors que expliquen l’evolució de la inflació.
Disposem de dues vies bàsiques d’aproximació a la qüestió.

• Primera aproximació
Una primera explicació de l’evolució de la inflació rau en la relació observada entre l’evolució de la demanda (interna) i la de l’output potencial5 de l’economia: creixements de la
demanda interna superiors a la variació del PIB potencial generarien pressions inflacionistes
que, ceteris paribus, erosionarien la capacitat competitiva de l’economia.
Tal com es pot apreciar en la taula 2, en el cas de Catalunya, entre els anys 2001 i 2006, la
demanda interna ha experimentat variacions sistemàticament i significativament superiors a
les del producte potencial.
En aquest escenari, la inflació a Catalunya, mesurada a través del deflactor del PIB, és notablement superior a la de regions com ara Llombardia, Roine-Alps i, especialment, BadenTaula 2. PIB, PIB potencial i demanda interna en termes reals. Catalunya, 2000-2006
Unitats: taxes de creixement anual.

Font: PIB, demanda interna, Idescat. PIB potencial: Jorba, J. (2007), «Estimació de l’output potencial de
l’economia catalana (1980-2007)», Papers de Treball, 6/2007, Generalitat de Catalunya.
5 L’output potencial es defineix com l’output que es podria produir si tots els inputs de l’economia fossin utilitzats
al 100% de la seva capacitat i això fos compatible amb el manteniment d’un nivell d’inflació estable, és a dir, sense
que impliqués la generació de pressions inflacionistes.
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Württemberg6 per al conjunt del període considerat. En els gràfics 31 i 32 es pot apreciar
nítidament aquesta circumstància, en termes de creixements anuals i anuals acumulatius,
respectivament.
L’evolució de les taxes anuals d’inflació mostra uns creixements de preus cada cop més desaccelerats a mesura que avança el període per a totes les regions, tret de la de Roine-Alps.
Aquesta evolució s’accentua el darrer any per a les regions de les quals disposem de dades,
atès que el 2006 la inflació ha estat lleugerament més baixa en el cas de Catalunya (el
3,7%), Madrid (el 3,4%) i el País Basc (el 3,6%), i fins i tot lleugerament negativa per a
Baden-Württemberg (el -0,1%). Si agafem les taxes de creixement anual acumulatiu de la
inflació des del 2000 fins al 2005, observem que les regions europees han estat menys inflacionàries que les espanyoles, i que només Roine-Alps i Baden-Württemberg han mostrat un
comportament dels preus per sota de l’objectiu europeu del 2%.
Tal com es posa de manifest en els gràfics de l’annex 2, en totes les regions analitzades la
contribució de la remuneració de les persones ocupades al deflactor del PIB presenta un
comportament a la baixa, si més no des de l’any 2003, i és especialment significatiu a
Baden-Württemberg a causa probablement de les dificultats per les quals ha travessat els
darrers anys. Tant a Baden-Württemberg com a Llombardia, la contribució dels impostos
Gràfic 31. Inflació: deflactor del PIB. Quatre motors, País Basc i Madrid
Unitats: taxes de creixement anuals.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat.
6 Malauradament, no disposem d’estimacions de l’output potencial per a aquestes regions.
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sobre la producció és inferior que a Catalunya.
Davant d’un excés de demanda sobre l’output potencial, com és, com s’ha vist, el cas català, el creixement de la productivitat incidiria en la contenció de la inflació en la mesura que
permetria el creixement de l’output potencial. Òbviament, caldria procurar, però, en primer
lloc, que el creixement de la productivitat no impliqués una reducció del creixement de l’ocupació i/o, en segon lloc, que l’excés de demanda esmentat no derivés en un augment de la
pressió dels costos laborals. De l’evolució de l’ocupació i de la productivitat real mostrada
prèviament (gràfic 29), s’infereix que, de fet, a Catalunya, en contraposició amb el que succeeix a regions com Baden-Württemberg o Roine-Alps, la desacceleració del creixement de
la productivitat ha estat compatible amb la intensificació del creixement potencial a curt termini, que s’ha produït, doncs, a l’albir d’uns registres de creixement de l’ocupació que han
superat amb escreix les desacceleracions experimentades per la variació de la productivitat
real, especialment entre els anys 2002 i 2005.
Des d’aquest punt de vista, Llombardia segueix un patró més afí amb Catalunya, i ambdues
presenten, com es pot apreciar al gràfic 32, creixements anuals acumulatius del deflactor del
PIB significativament superiors als de Baden-Württemberg o Roine-Alps, si bé també és cert
Gràfic 32. Taxa de creixement anual acumulativa del deflactor del PIB. 2000-2005.
Quatre motors, País Basc i Madrid
Unitats: taxes de creixement anuals acumulatives.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat.
(La ratlla marca l’objectiu del 2%.)

43

que el creixement del producte real a Catalunya ha estat, en el conjunt del període considerat, superior al d’aquestes regions.
Tal com veurem en l’epígraf següent, aquestes diferències en les pautes de creixement, i la
deriva que en conseqüència pren la inflació, es reflecteixen en el comportament dels seus
sectors exteriors, és a dir, en la competitivitat exterior d’aquestes regions.

• Segona aproximació
Una segona explicació de la inflació rau en la diferència observada entre les evolucions dels
costos laborals nominals i de la productivitat, és a dir, en l’evolució dels costos laborals unitaris. Analitzant els diferencials que es produeixen en els ritmes de creixement d’aquestes
variables entre les regions analitzades podem obtenir una explicació de les variacions de la
inflació de cadascuna de les regions i, en conseqüència, una proxy al comportament de la
competitivitat de les seves economies.
Com es pot observar en el gràfic 33, entre els anys 2000 i 2005 els costos laborals han experimentat un creixement anual acumulatiu del 2,8% a Catalunya, inferior, no obstant això, al
creixement del deflactor del PIB. Aquesta circumstància, unida al fet que la productivitat real
ha experimentat una variació pràcticament nul·la, ha implicat que el creixement anual acumulatiu dels costos laborals unitaris reals hagi estat negatiu. Aquest patró es reprodueix amb
una similitud notable a la resta de regions espanyoles considerades en l’anàlisi. En canvi, a
Baden-Württemberg i a Llombardia el creixement dels costos laborals i del deflactor del PIB
són pràcticament paral·lels, però la diferència entre ambdues regions es troba en el fet que
mentre que en el cas alemany la productivitat real ha evolucionat de manera positiva, i ha
estat el factor determinant de la reducció dels costos laborals unitaris reals, en el cas italià
ha succeït justament el contrari, en un context en què, cal recordar-ho, ambdues àrees han
experimentat una expansió del producte real molt similar (el 0,7% i el 0,8% anual acumulatiu, respectivament).
El cas de Llombardia esdevé, doncs, en aquests termes fins i tot més intens que d’altres des
del moment que és l’única economia de les sis en què, tot i que creixen de manera molt
paral·lela els preus i les remuneracions, aquestes darreres ho fan fins i tot lleugerament per
sobre dels primers. Aquesta dada es reflecteix també en els gràfics de l’annex 2, atès que
s’hi pot observar que és també l’única economia en què cada any fins al 2004 les aportacions al creixement dels preus de la remuneració de les persones assalariades han estat
superiors a les de l’excedent brut.
En definitiva, fent una lectura en clau de les implicacions que aquesta situació té sobre la
competitivitat, cal destacar, doncs, que a Catalunya l’avanç de la productivitat no ha estat, ni
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i Madrid es donen en llocs de treball i aquesta dada és la que s’ha emprat en el càlcul; per a les altres regions s’ha calculat en treballadors.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a Deustat, Istat, Insee, INE i Eurostat. Les dades regionals de l’INE per a Catalunya, el País Basc

Unitats: taxes de creixement anuals acumulatives.

Gràfic 33. Ta x e s d e c r e i x e m e n t a n u a l a c u m u l a t i u d e l s c o s t o s l a b o r a l s , d e f l a c t o r d e l P I B , p r o d u c t i v i t a t r e a l i c o s t o s l a b o r a l s u n i taris reals (2000-2005). Quatre motors, País Basc i Madrid
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Gràfic 34. Ta x a d ’ a t u r. 2001-2006. Quatre motors, País Basc i Madrid
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

molt menys, un factor determinant de la reducció observada en els costos laborals unitaris
reals, com tampoc ho ha estat a Llombardia; en canvi, sí que ho ha estat a BadenWürttemberg.
Malgrat això, tal com ho havíem avançat, pràcticament totes les trajectòries de creixement
acaben tenint contrapartides. En el cas de Baden-Württemberg, com es pot apreciar en el
gràfic 34, aquestes contrapartides han adoptat la forma d’increment de la taxa d’atur, des de
prop del 4% de la població activa l’any 2001 fins al 7,1% el 2006, gairebé els mateixos valors
en què se situa Catalunya, on s’ha reduït en pràcticament 2 punts percentuals en el mateix
període.
3.3. COMPETITIVITAT I DÈFICIT EXTERIOR
Per definició, el dèficit exterior és el resultat d’un creixement de la demanda interna que
excedeix el creixement del PIB. Aquesta circumstància denota la incapacitat de l’estructura
productiva de l’àrea en qüestió per absorbir la pressió que genera la demanda interna.
Pressió que, a més de significar una major necessitat dels mercats exteriors, en cas que
empenyés el creixement de l’economia a valors superiors al seu creixement potencial, acabaria generant diferencials d’inflació positius en relació amb les economies que presentessin un major equilibri entre els creixements efectius i potencials del producte. S’assistiria,
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Gràfic 35. Saldo comercial en relació amb el PIB i grau d’obertura de les economies
de les regions l’any 2005
Unitats: percentatges sobre el PIB.

Font: elaboració pròpia a partir de la taula 1 de l’annex 3.

Gràfic 36. Va r i a c i ó d e l s a l d o c o m e r c i a l e n r e l a c i ó a m b e l P I B i d e l g r a u d ’ o b e r t u r a e n
punts percentuals. 2004-2006
Unitats: taxa de creixement.

Font: elaboració pròpia a partir de la taula 1 de l’annex 3.
(*) Les variacions només s’han calculat entre l’any 2004 i el 2005.
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d’aquesta manera, a l’erosió de la capacitat competitiva relativa en les economies amb més
tensions inflacionistes. Al seu torn, aquesta situació, establint una relació causa-efecte circular, afectaria negativament l’evolució del dèficit exterior, i incidiria, per tant, en la proporció
que representa el creixement de la demanda interna sobre el creixement del PIB. En principi, aquests efectes es produiran amb més intensitat i, per tant, tindran més implicacions en
termes de competitivitat en la mesura que els graus d’obertura de les economies implicades
siguin més elevats.
Com es pot observar en la taula 1 de l’annex 3, el sector exterior en regions com Catalunya
o Llombardia manté una trajectòria clarament deficitària (i ascendent en proporció del PIB,
en el primer cas). Aquesta circumstància no es produeix en regions que presentaven, si més
no fins l’any 2005, graus d’obertura similars, com Baden-Württemberg, la qual, en canvi, com
s’ha comprovat en l’epígraf anterior, mostra majors creixements de la productivitat i menors
tensions inflacionistes, malgrat que també és cert que el seu creixement real del PIB, a
excepció de l’any 2006, ha estat significativament inferior.
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4. CONCLUSIONS
LES PAUTES DE CREIXEMENT DE L’ECONOMIA CATALANA
A Catalunya, des de l’any 2000 fins al 2006, el creixement del PIB real ha estat del 3,1%
anual acumulatiu. Durant el mateix període el PIB per càpita ha crescut a una taxa anual acumulativa del 0,8%, atès el fort augment demogràfic, que ha estat del 2,2% anual acumulatiu.
Els guanys de productivitat real assolits en els darrers anys, així com la seva aportació al
creixement, han estat significativament baixos. Això ha delimitat un model de creixement de
caràcter clarament extensiu, és a dir, basat en un increment intens de l’ocupació. Aquest
augment de l’ocupació ha estat suficient per absorbir la nova població activa immigrant i fins
i tot per disminuir la taxa d’atur, que ha passat del 10,1% l’any 2002 al 7,0% l’any 2006. En
aquest context, el motor del creixement ha estat la demanda interna. Els baixos tipus d’interès, així com també l’augment de població, han fet que des de l’any 2001 fins al 2005 l’aportació de la demanda domèstica hagi estat cada cop més gran, mentre que el desequilibri
exterior s’ha intensificat i només ha mostrat símptomes de correcció l’any 2006.
La demanda interna ha experimentat creixements superiors als de la capacitat potencial de
producció, que seria aquella producció màxima que es pot assolir amb els factors productius
i la tecnologia disponibles. Això ha generat un augment dels preus superior a Catalunya que
a la resta de l’Estat i, sobretot, que a la resta d’Europa. Aquest creixement diferencial dels
preus ha acabat restant competitivitat a la nostra economia.
L’aportació a l’augment dels preus que han fet les retribucions del treball i del capital ha estat
cada cop més baixa, mentre que la dels impostos sobre la producció ha estat cada cop més
alta. Aquest comportament de les retribucions ha permès, tot i els descensos puntuals de
productivitat entre els anys 2002 i 2005, disminuir els costos laborals unitaris en termes
reals.
Aquesta concurrència de forta demanda, baix creixement de la productivitat i creixement de
preus fins i tot superiors als de les remuneracions s’ha traduït en un deteriorament del saldo
comercial. El saldo comercial, que és el valor de les exportacions menys les importacions,
ha presentat un dèficit comercial que ha passat de representar el 10% del PIB l’any 2002 al
14,2% l’any 2006.
Des del punt de vista de la destinació econòmica, els béns de consum han fet augmentar
cada cop més el dèficit comercial, mentre que els béns intermedis només hi han contribuït a
partir del 2003, en gran part a causa de l’evolució del preu del cru. Els béns de capital han
fet una aportació cada cop més reduïda al dèficit.
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Per àrees geogràfiques, el deteriorament dels intercanvis amb la UE explica el 45% del dèficit comercial. Tot i que els intercanvis amb països com la Xina generen un dèficit cada cop
més gran, és cert que el comerç amb la UE també el genera: amb països com Alemanya,
aquest dèficit és important.
Per sectors d’activitat econòmica, per al conjunt del període analitzat, només la indústria química ha millorat el seu saldo comercial. La resta de sectors, incloent-hi l’automoció, han ajudat a augmentar el dèficit comercial amb l’estranger. De fet, el gruix de les exportacions catalanes s’explica majoritàriament pels productes de contingut tecnològic mitjà-alt (el 50,2%).
Tanmateix, només els productes de contingut tecnològic alt han contribuït a la correcció del
dèficit comercial amb l’estranger, tot i que de manera insuficient per compensar la contribució negativa de la resta de productes.
EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT DEL TREBALL
La productivitat va pujar fins l’any 2002 i després va baixar fins al 2005. Fins l’any 2004 els
únics sectors que van reduir la seva productivitat van ser els serveis i l’energia (-0,5% i
-1,6%, respectivament). Construcció i agricultura van augmentar-la (2,7% i 3,1%, respectivament) i la indústria també, tot i que més moderadament (0,7%).
Destaca l’aportació negativa que fins l’any 2004 ha fet la indústria al creixement de la productivitat del conjunt de l’economia, ben al contrari que la construcció o els serveis.
COMPARACIÓ AMB ELS QUATRE MOTORS, MADRID I EL PAÍS BASC
El creixement del PIB a Catalunya ha estat intens en relació amb el de Baden-Württemberg,
Roine-Alps i Llombardia. El creixement del PIB per càpita ha estat baix, inferior al del País
Basc, però similar al de Baden-Württemberg i Roine-Alps, i superior al de Madrid o
Llombardia.
Les pautes de creixement extensiu de l’economia catalana s’han reproduït a Madrid, el País
Basc i Llombardia. En aquestes regions el creixement econòmic s’explica, gairebé totalment,
com a conseqüència de l’augment de l’ocupació. En canvi, a Baden-Württemberg i RoineAlps, el creixement pren un caire més intensiu (aportació més alta de la productivitat).
Per alleugerir les tensions inflacionistes que genera un augment del PIB per sobre de la
capacitat potencial de producció que té l’economia, tal com ha succeït a Catalunya, s’ha de
fer créixer aquesta capacitat potencial. Per fer créixer la producció potencial es pot augmentar la productivitat i/o l’ocupació. Catalunya ha seguit aquesta segona via. Les economies
que no ho han fet, com Roine-Alps i Baden-Württemberg, han estat també les que han mos-
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trat un creixement menys inflacionista, sense superar l’objectiu del 2% d’inflació anual.
Tanmateix, el creixement intensiu que han mostrat ambdues regions no s’ha traduït en creixements de la producció tan alts com a Catalunya. Malgrat això, com s’ha assenyalat anteriorment, l’evolució del seu PIB per càpita ha estat similar a la de Catalunya. Com a contrapartida, ambdues economies són les úniques que han vist créixer lleugerament la seva taxa
d’atur, una variable que ha tendit en general a convergir per a totes les regions analitzades.
Els costos laborals unitaris reals han disminuït en totes les economies al llarg del període,
tret de la de Llombardia. Tanmateix, però, en el cas de Baden-Württemberg aquesta disminució s’ha produït sobretot a causa de l’augment de la productivitat.
Aquest creixement més inflacionista de l’economia catalana ha tingut conseqüències en els
nivells de competitivitat de les empreses. De fet, quan analitzem les darreres dades d’intercanvis comercials de les regions considerades, el deteriorament de la balança comercial
amb l’estranger que s’ha produït a Catalunya no es reprodueix a la resta de regions, que
mostren variacions molt menors, i saldos positius tant a Baden-Württemberg com a RoineAlps.
Per tant, a Catalunya ha tingut lloc una erosió de la capacitat competitiva que no s’ha produït en altres regions europees. En el decurs dels darrers cinc anys analitzats, el saldo exterior de l’economia catalana, incloent-hi els intercanvis amb la resta d’Espanya, ha restat sistemàticament creixement al PIB. Aquest ha estat un dels desequilibris més destacables del
creixement econòmic dels darrers anys a Catalunya, i també per al conjunt d’Espanya.
Tot i que a partir de l’any 2006 es constata una certa moderació del creixement de la demanda interna, no es percep una sortida clara als desajustaments estructurals que s’amaguen al
darrere del creixement del dèficit comercial català. Aquests desajustaments recauen especialment sobre els sectors tèxtil, del metall i energètic, i de moment no s’han compensat amb
altres sectors clarament exportadors. L’evolució dels preus de l’economia catalana tampoc
ha ajudat, de moment, a millorar la competitivitat dels nostres productes.
En aquest escenari, l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i
la competitivitat de l’economia catalana i el seguiment de la seva aplicació prenen una significació cabdal.
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5. ANNEX 1
PAUTES DE CREIXEMENT REGIONAL

A. 1 . 1 . A p o r t a c i ó d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l i l ’ o c u p a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l i c r e i x e ment real del PIB. Baden-Württemberg
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Deustat.
Per als càlculs s’han emprat les dades en treballadors.
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A. 1 . 2 . A p o r t a c i ó d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l i l ’ o c u p a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l i c r e i x e ment real del PIB. Catalunya
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE.
Per als càlculs s’han emprat les dades en llocs de treball.
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A. 1 . 3 . A p o r t a c i ó d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l i l ’ o c u p a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l i c r e i x e ment real del PIB. Llombardia
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Istat.
Per als càlculs s’han emprat les dades en treballadors.
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A. 1 . 4 . A p o r t a c i ó d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l i l ’ o c u p a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l i c r e i x e ment real del PIB. Madrid
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE.
Per als càlculs s’han emprat les dades en llocs de treball.
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A. 1 . 5 . A p o r t a c i ó d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l i l ’ o c u p a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l i c r e i x e ment real del PIB. País Basc
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE.
Per als càlculs s’han emprat les dades en llocs de treball.
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A. 1 . 6 . A p o r t a c i ó d e l a p r o d u c t i v i t a t r e a l i l ’ o c u p a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l P I B r e a l i c r e i x e ment real del PIB. Roine-Alps
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Insee.
Per als càlculs s’han emprat les dades en treballadors.
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6. ANNEX 2
A. 2 . 1 . A p o r t a c i ó d e l e s r e n d e s a l a i n f l a c i ó d e l P I B . B a d e n - W ü r t t e m b e r g
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Deustat.
Per als càlculs s’han emprat les dades en treballadors (vegeu també la nota metodològica 1).
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A. 2 . 2 . A p o r t a c i ó d e l e s r e n d e s a l a i n f l a c i ó d e l P I B . C a t a l u n y a
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE.
Per als càlculs s’han emprat les dades en llocs de treball (vegeu també la nota metodològica 1).

A. 2 . 3 . A p o r t a c i ó d e l e s r e n d e s a l a i n f l a c i ó d e l P I B . L l o m b a r d i a
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’Istat.
Per als càlculs s’han emprat les dades en treballadors (vegeu també la nota metodològica 1).
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A. 2 . 4 . A p o r t a c i ó d e l e s r e n d e s a l a i n f l a c i ó d e l P I B . M a d r i d
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE i Eurostat.
Per als càlculs s’han emprat les dades en llocs de treball (vegeu també la nota metodològica 1).

A. 2 . 5 . A p o r t a c i ó d e l e s r e n d e s a l a i n f l a c i ó d e l P I B . P a í s B a s c
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE.
Per als càlculs s’han emprat les dades en llocs de treball (vegeu també la nota metodològica 1).
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commerce extérieur (Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi), Idescat, Eustat i Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Font: elaboració pròpia a partir de Commercio estero regionale (Istat), Statische Ämter des Bundes und der Länder (Deustat), les chiffres du

Unitats: milions d’euros i percentatges.

Taula A. 3. Panor àm i ca de l ’ ev ol uc i ó d e l a ba lança c o mer ci al. Q u atre motors , P aís Bas c i Ma d ri d
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8. ANNEX METODOLÒGIC
1. Per elaborar aquesta anàlisi s’ha seguit la metodologia desenvolupada en l’informe tècnic titulat L’evolució de la inflació a Catalunya i a Espanya 1994-2004, publicat per la
Direcció General de Programació Econòmica del Departament d’Economia de la
Generalitat de Catalunya el febrer de l’any 2005. A les dades de l’EBE s’ha restat aquella part imputada com a rendes mixtes del treball. Aquest exercici s’ha fet emprant com a
remuneració del treball autònom la mitjana de les remuneracions de les persones assalariades.
2. La descomposició matemàtica que s’ha efectuat sobre la ràtio de productivitat per tal de
descompondre les aportacions sectorials al creixement d’aquesta ha estat la següent:

D’aquesta manera, en termes de creixement cada aportació és el resultat de l’expressió
matemàtica següent:

on:
és la productivitat total de l’economia,

és la productivitat del sector i

és l’ocupació relativa del sector sobre el total.

Aquesta descomposició només és possible d’un any per l’altre, atès que l’estimació del
producte que tenim ha estat efectuada, tal com indiquen les directrius estadístiques europees per a la metodologia de base 2000, a partir de l’ús de deflactors encadenats, element que genera problemes d’additivitat a les sèries quan aquestes inclouen un període
superior a l’any.
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3. Els efectes combinats entre variació de la productivitat sectorial i variació de l’ocupació
relativa de cada sector que generen les aportacions sobre el creixement total de la productivitat es poden descompondre a la vegada a partir d’una anàlisi Shift-Share. Aquesta
anàlisi descompon el creixement de la productivitat agregada de l’economia a partir de
l’expressió següent, que no és res més que una expressió alternativa a la descomposició
feta anteriorment:

On, en termes de contribució al creixement agregat de la productivitat, el primer terme és
la contribució de la productivitat interna del sector, el segon és la contribució del canvi
estructural en l’ocupació (anomenat efecte estructural estàtic) i el darrer és l’efecte combinat de variació en termes de productivitat i ocupació relativa (anomenat efecte estructural dinàmic).
Aquest tipus d’anàlisi, però, no deixa de ser una descomposició estrictament matemàtica
del creixement de la ràtio de productivitat. Cal advertir al lector que els efectes que s’analitzen amb aquesta descomposició són efectes directes i, per tant, no incloem a l’anàlisi els efectes que es podrien introduir a partir d’anàlisis de canvi estructural en termes
de realitats contrafactuals comparades.
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