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La C'omunitat Europea esta conipromesa actualment anib nits dels reptes flies iniportanis d'en4a de la

seva creacio.

Duna handa, i fruit Lie la voluntat expressada en 1'Acta Cntea Europea, la Coniunitat va realitzar, I'LL Lie

eerier de 1993, 1111 Mercat Interior unificat i sense obstacles de flies de 340 milions d'habitants, encara yue no

Lie manera plena. A files, aquest mercat es va ampliar el passat files de gener a cinc paisos europeus de

I'EFFA per constituir I'anomenat F,spai kconontic Europeu anih gairehe 380 milions d'hahitants.

I?I segon proces en el qual esta inunersa la Comunitat es la constttucib de la Unio I?uropea, integrada

per una unid p01itica i una unit economica i monetaria segons van acordar els Estats ntentbres el files de

desenihre de 1991 en el ('onsell Europeu de Maastricht, i la qua] es va posar ell marxa amh I'entrada en vigor

del Tractat de la t'nio Europea I' I de novenihre de 1993.

('atalunya porta ara file,, de vuit anys integrada en ayuesta nova Unio Europea en constant expansio i,

encara yue ayuest periode sigui reiativament curt per fer una avaluacio des d'una perspectiva historica, dona

una hase d'experiencia que perntet fer una aproximacio amb prou fonament sobre els resultats de la integracici

catalana ell la Walitat Coln Lill it aria.
Encara yue tot soviet s'analitza la pertinenca catalana a la Comunitat Europea des d'un punt de vista

economic, no hem d'ohlidar yue no es a causa de I'oportunitat dun moment determinat in de criteris

estrictanient economics. La rao de tons es molt mes profunda, es el retrobanient de Catalunya anih kill leis

sells signer d'identitat, I'europeisnte. Malgral ser una societal allunyada politicament, per raons ben conegudes,

d'una relacio normal anih les allies societats europees, la societat catalana va niantindre senipre el sell

europeisnte, niostrat ahasiantent amb els seas Iliganis economics. socials, culturals I artistics, sent, de senipre,

la societat de la Peninsula IhCrica mes relacionada i flies propera a la realitat europea. En consequencia. amb

la integracio if la ('onu11titat Europea, Catalunya es retroba amb els seus origens, es realitza ell fin (leis seus

signes d'identitat i poi dur a ternie 1111 projecte historic basal sohre una dohle dimensio: la de crear una

realitat autenticamcnt europea. desapareglits el', obstacles histories precedents, i actual- de Pont i Iligain entre

Ies realitats iheriyues i Ics de la recta (let Continent europeu tot articulant una area if la Mediterrania nord-

occidental.

Anth la integraci6 a lit Coniunitat Europea, I'economia catalana va cloure fill periode caracterit/at per

la recessio i en va iniciar fill altre for4a mes expansiu. Tres grans ambits hall conirihu"it a ter possible aquest

canvi de iendlencia. Fit printer Iloc, el protund proces de reestructuracio lint a ternie per I'econontia catalana

durant ell, den attys anteriorn. Lit segon Iloc, la niillora substancial de la conjuntura economica internacional

durant la scgona nieitat de la dccada deli vuitanta i , en tercer Iloc, la definitiva ohertura de I'econontia

catalana als niercats europeus.

Etc dos primers d'ayuests aspectes son comuns a una bona part (leis paisos europeus, mentre yue el

tercer incideix directanient sobre les economies espanyola i portuguesa.

Tot tent una rapida descripcio de la situacio actual de I'economia catalana, despres dell primers anys

d'integracio it la ('IT„ podrieni destacar yuatre grans trets:

En printer Iloc, la rapida acceleraciei del ritme de creixement economic, alnienys fins a lit dccada (leis

any,, noranta. El P113 ha crescut a Lill ritine Ileugerament superior at yue ha experintentat I'economia espanyola

i practicanient dos ter4os superior ul creixement anual de la mitjaria de I'econontia europea. Fit canivi els

resultats del 1993 apunten a una recessio superior a la de la recta de paisos del nostre entorn.



I{n segos Iloc. I cont a consegiiencia del major crei.xenteIt a,wIit. s'ha aconseguit Inscrtir '-'lobalment

el proccs Lie perdua de IIoes de trehall tins a1 1991, data en yue es capgira novament Ia tendencia.

Ian tercer Iloc, la inversi6 ha experimentat fins a I'any passat elevats rimnes Lie creixement, tans per la

via de la inversi6 autoctona com per la via de la inversi6 exterior.

Finalment i en quart Hoc. cal constatar la transformacio que ha experimental I'economia catalana pel

Line to a la seva creixent interrelaci0 amb ['exterior, i n1olt colic retament cap it Europa, be per mitja del

comer4, be niitjant ant les transferencies de capital i les inversions.

I)es del mateix moment de I'adhesio. les importations catalanes van experimentar elevats creixements

incentivals pel canvi de regim tiscal I per la s upressio de barreres aranzelaries. Despres de la integracio. el

ritnte de creixement catala d'intportacions i d'exportacions s'ha situat per darn lint de I'espanyol. coca Line

refor4a encara mes aqucIla tendencia. Tot i aixi, cal reconeixer en I'amhit de lee exportacions ens resuhats

deticitaris que Homes darrerament han conten4at a invertir en part la tendencia.

Des de la perspectiva de les inversions estrangeres. Catalunya tambe 'ha situat at capdavant de Its

arees economiques de I'Estat espanyol receptores d'inversions Ioranes: no tan cols de I'Iistat espamol, Simi

ja Line Catalunya s'ha erigit com a base receptors d'inversions de paisos tercers que pretenende tots Europa,
accedir a quotes signiticatives del mercat europeu o d'inxersions de paisos europeus que pretenen controlar

des de ('atalunya una part important del met-cat europeu i mediterrani.

L'cvolUcI0 do I'cconumia catalana ens niosira, doncs. Line la sex a resposta a uns nivells d'obertura inc,,

elevats ha estat globalment positiva, com de let s'ha produit sempre 9ne I'economia catalana s'ha ohert a

I'exterior: el proces de reestructuracio experimentat fins a mitjans del decenni dels vnitanta, el clines expansiu

en cls ambits international i europeu i la base prodnetiva i cmpresarial han estat els principals factors que

e.xpliqucn aquesta cvolucio.

Amh tot, el desequilibri comercial existent, els problemes que presentee sectors fins fa pocs any's
expansius I Line ara es trohen en una situaci6 d'estancament, cone Cs el cas per exemple del sector turistic.
rtes le.s diticultats Line (IC non han aparegut en algunes arees de I'agricultura i de la industria ens mostren que
no tots cls reptes que planteja la pertinen^a a I'economia cone nitaria, mes exigent I compelitiva, estan
supc aIs. De tet, la crisi economica d'amhit europeu quc estem vivant en aquests moments. mes proInnda

que en d'altres Est :its de la Cni6 Europea, demostra que I'ajustament de la nostra econontia a la del conjunt
comunitari encara no ha estat completat plenament.

A mes, la realitvaci6 del Mercat Interior Europea del 1993 ha exigit, i encara ho fa, tin non estor4
(1'adaptaci0 a nivells mes elevats de competitivitat en el si de la Comunitat Europea i I'acceptaci6 de I'ohertura
a productes tanthe mes competitius provinents do paisos tercers.

l:n agnest sent II, Cl Mercat Interior 1'uropeu ofereix roves possibilitats i Cs avaluat com globalment

positiu per al conjoin de I'economia curopca: obviament, peril, aquesta avaluacio no significa ni un proces

unitorme lit CIS tnateixos nivells a totes les arccs de la Comunitat.

Is per a1v6 que cal que ens preguntem si el gran d'adaptaci0 (e I'econontia catalana es el convenient,

i en quires arees cal rctor4ar aquells aspcctes que permetin assegurar cl mare adequat als nix ells de competencia

comunitari s.

Els ambits que requereixen una atenci6 especial son els de la intormacib I la preparaci6 en relacio anth

la realitat conuutitaria, el del transport i les comunicacions i el de I'ensenyament superior i I'adaptaci6

tecnolbgica.

Is obvi que Catalunya to un gran Lie desenvolupament, una situacio economics i Lill posicionarilent

geogratic Line It pernet aspirar a tenir una posici6 capdavantcra en el si de la Comunitat Europea; tamhe Cs

cert, pero, que aqucsta posici6 no esta assegurada, aces que encara no ha assolit el gran de desenvolupament

caracteristic de Ies arees cconomicament mes avan4ades de la Comunitat. Catalunya presenta ens frets

('especial x ulnerabilitat yue ha de superar per la seva propia capacitat d'adaptacio I de resposta positiva als

nivells de competitivitat (]Lie es donen en el si de la Comunitat.

Per assolin aquests nivells de competitivitat, i comparant 1'economia catalana amh les sever principals

competidores, cal contptar amb facilitate de comunicacio i, en consequencia, amb les corresponents

intraestructures. ('al estar adaptat a la continua explosi6 de les telecomu ni('acions i als mecanismes que

permetin ser competitius en I'adopci6 de noves tecnologies i tenir Lill nivell ('ensenyament Line taci eIs

noshes titulats compel doins eficacos en ['ambit europeu davant I'apl icacio electiva del recone ixentent n1Utu

de titulat5 Lill iversitaris I de Ilibertat (I'establiment.
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Ara per ara. I'economia cataIana,'enIIonta al repte europeu de, d'una po,iciri lavorahle, havent nuntrat

i demostrat una capacitat de re,posta que s'ha produit cada vegada yue s'ha donat la puss hi I tat de projectar-

,e realment a I'esterior i havent a,sumit, tambe. que la via adequada per it la internacionalit,aci(i necessitria

era la pertinence a les ('unLill itat, F.uropees, pertinen4a retor4ada a mes per tin clar,entit (I identitat europea

per part de la ,ocietat catalana.

A mc, de I'expericncia glohalment positiva en aque,t, primers any, d' integraci6, cal ategir que Catalunya

compta amh tins actius destacahles cone son Ies sever empreses. els sews professionals i els seu, ciutadans,

en general, cum taut ht la posicio clau yue presenta en el conjunt de la Comm^irtt E?uropea en la pro eccio

d'aquesta ver, la Niediterrania. Pero aquestes po„ibilitats i aquestes potencialitats no son plen:unent una

realitat; perque ho siguin, caldra yue tots perseverem en la Iinia empresa i contptem amh ones bases avui dia

tan ,ol, emha,tade,.
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