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¿Com evoluciona la competitivitat de l’economia espanyola? Indica-

dors recents alerten sobre un retrocés important des de 1999. Això no

obstant, la convergència real amb Europa avança favorablement, se-

gons dades de producció, renda i ocupació. ¿No indica aquesta evolu-

ció guanys de competitivitat? ¿A què és deguda aquesta paradoxa?

A partir d’aquesta pregunta, un equip de prestigiosos economistes de

l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques), dirigits pel ca-

tedràtic de la Universitat de València i director de l’esmentat institut,

Francisco Pérez, ens ofereixen una reflexió àmplia, rigorosa i clara so-

bre un problema la complexitat del qual no sempre es recull en els de-

bats i publicacions recents.

El problema de la competitivitat de l’economia espanyola se sol abor-

dar, amb raó, com un problema de preus i costos; però la realitat és

més àmplia. Els autors ofereixen una síntesi de tots els seus compo-

nents. Distingeixen entre competitivitat agregada i exterior, i presenten

la incidència dels preus, els costos, la productivitat, l’especialització

productiva i geogràfica, i el paper de la demanda i dels canals de co-

mercialització, en l’evolució de la competitivitat. D’aquesta manera, es

poden plantejar els veritables reptes de l’economia espanyola per mi-

llorar les seves posicions: capacitat de competir en preus i costos, im-

pulsar l’especialització cap a productes amb un creixement i rendibili-

tat més grans, i treballar sobre els canals de distribució nacionals i in-

ternacionals.
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5

Presentació

L’Informe anual del Banc d’Espanya, publicat al juny del 2003, asse-
nyalava que els diferents índexs de competitivitat de l’economia espanyola
acumulen pèrdues des de 1999. Això no obstant, el procés de convergència
real amb Europa avança, segons es desprèn de l’evolució positiva d’indi-
cadors com la producció, la renda per càpita o la generació d’ocupació.

Aquesta paradoxa, real o aparent, és el punt de partida d’aquest
volum. Els autors, dirigits pel professor Francisco Pérez, catedràtic de
Fonaments d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i director de
l’Ivie (Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques), ens ofereixen un
estudi complet, rigorós i clar sobre un tema de gran interès i preocupació
per a molts agents econòmics per les seves conseqüències sobre l’ocupa-
ció, la renda i el creixement.

La competitivitat de l’economia espanyola és objecte d’abundants
debats i publicacions, que solen centrar-se en aspectes parcials, com l’evo-
lució dels costos i els preus. El present treball aporta un valor considera-
ble: aborda la competitivitat des de totes les perspectives i factors que hi
incideixen. Al llarg de l’estudi, els autors aprofundeixen en cadascun d’ells.
Distingeixen i relacionen la competitivitat agregada i l’exterior. S’aturen
en la influència del nivell de preus, la inflació (diferenciant els preus de les
manufactures i dels serveis), la productivitat, els costos laborals, de con-
sums intermedis, financers, els marges. Exposen la influència de l’especia-



lització productiva, tant sectorial com geogràfica, de la demanda mundial
i dels canals de comercialització. I, en l’últim capítol, resumeixen les prin-
cipals conclusions i plantegen els grans reptes de l’economia espanyola
per millorar la seva posició competitiva.

Els autors, membres de l’Ivie, han acreditat la seva autoritat inter-
nacional en nombrosos treballs, i en aquest volum aporten la seva expe-
riència i coneixements, de manera que estem segurs que serà una referèn-
cia de gran utilitat per a totes aquelles persones que vulguin disposar
d’una visió àmplia i completa sobre un tema tan important.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, març del 2004
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Introducció

Els advertiments sobre la pèrdua de competitivitat-preu i competiti-
vitat-cost de l’economia espanyola, reiterats per alguns analistes en els
darrers anys, són clars en l’últim informe anual del Banc d’Espanya, publi-
cat el juny del 2003. En aquest informe s’assenyala que, des de 1999, els
diferents índexs de competitivitat acumulen pèrdues: són més àmplies quan
es calculen prenent com a referència els preus de consum i menors en termes
de preus de manufactures o dels productes d’exportació, i, recentment, tam-
bé menors si la referència són els costos laborals unitaris de manufactures.
Aquests senyals de feblesa associats a la pèrdua de competitivitat exterior de
l’economia espanyola contrasten amb la impressió de fortalesa que produeix
el manteniment d’un diferencial positiu en el creixement de variables tan
importants com la producció, la renda per càpita i la creació d’ocupació. ¿No
són aquests resultats, i especialment l’avanç de la convergència real del nos-
tre nivell de renda amb l’europeu, indicadors favorables de la competitivitat
de la nostra economia?

En efecte, l’anàlisi de la competitivitat de l’economia espanyola en
els darrers anys s’enfronta a una doble paradoxa. D’una banda, tot i que la
taxa de creixement dels preus de l’economia espanyola és ara clarament més
baixa del que ha estat habitual en dècades passades, se segueix considerant
que la inflació és responsable de les pèrdues de competitivitat, ja que con-
tinua sent superior a la de la resta de les economies europees i de la major



part dels països més desenvolupats, la qual cosa suposa un senyal directe de
pèrdua d’avantatges en preus, si més no en els mercats de l’àrea de l’euro.
Aquesta preocupació per la marxa de la competitivitat exterior es veu accen-
tuada pel fet que, un cop adoptada la moneda única a finals de 1998, hem
renunciat a una política de tipus de canvi pròpia i, amb això, al que en el
passat va constituir un instrument poderós de recuperació de la competitivi-
tat perduda per la inflació: la depreciació o la devaluació de la moneda.

D’altra banda, la raonable satisfacció dels responsables de la política
econòmica espanyola perquè s’hagi aconseguit mantenir un ritme de creixe-
ment superior a l’europeu, que permet avançar en el procés de convergència
real, es veu matisada des de la perspectiva de la competitivitat macroeconò-
mica pel fet que prendre com a referència comparativa la Unió Europea (UE)
no és un repte gaire exigent en aquest últim període. El ritme de creixement
de la UE al llarg de tota la dècada dels noranta ha estat modest si es té en
compte que ha resultat inferior en un punt a l’aconseguit per l’economia dels
Estats Units, les taxes de creixement del qual són també lleugerament supe-
riors a les espanyoles en aquests anys. Per tant, els nostres bons resultats ho
són menys si ens comparem amb les àrees més dinàmiques de l’economia
mundial, especialment amb les economies de la conca del Pacífic.

Els interrogants sobre la competitivitat
espanyola

Aquest estudi analitza l’evolució de la competitivitat de l’economia
espanyola partint d’aquesta diversitat de percepcions, que no sempre són
incompatibles ja que es deuen, en part, a l’ús d’una expressió a la qual s’a-
tribueixen diferents significats. Aquesta pràctica converteix la competitivi-
tat en un terme equívoc –Krugman el qualifica d’esmunyedís– si no s’espe-
cifica a quina de les seves accepcions es fa referència. Per reduir aquest risc
és imprescindible fer, almenys, una distinció entre competitivitat agregada
i competitivitat exterior, dues accepcions que es fan servir molt sovint.
Segons la primera, freqüentment utilitzada per la Unió Europea i altres
organismes internacionals, la competitivitat sintetitza els resultats i les pers-
pectives d’una economia. En canvi, la segona és considerada el reflex, a es-
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cala dels països, de la capacitat de competir de les seves empreses en els
mercats internacionals. Tot i que les relacions entre els dos tipus de compe-
titivitat són múltiples, no volen dir el mateix; mentre que la primera accepció
és més general que la segona, la competitivitat exterior pot ser considera-
da, en bona mesura, un indicador avançat de l’evolució de la competitivitat
agregada.

Prenent com a referència la UE, els resultats de l’economia espanyo-
la en els darrers anys són millors en termes de competitivitat agregada que
des de la perspectiva de la competitivitat exterior. De fet, entre mitjans de la
dècada dels noranta i l’any 2002 la distància del PIB per càpita espanyol i el
mitjà de la UE s’ha reduït en 5 punts percentuals (ha passat del 79,2% al
84,5%). Això no obstant, la comparació resulta menys favorable per a Espa-
nya si la referència és l’economia dels Estats Units o la trajectòria de les eco-
nomies europees que més han destacat per la seva participació en les activi-
tats relacionades amb les noves tecnologies, amb les quals no hem convergit.

Identificar tendències clares en la competitivitat exterior també és
problemàtic, a causa de la combinació de la creixent obertura i integració de
totes les economies i les oscil·lacions de la conjuntura de l’economia mun-
dial, que afecten intensament el comerç internacional. En tot cas, si bé Es-
panya participa cada vegada més en els corrents del comerç internacional,
la dificultat de la nostra economia per mantenir la competitivitat exterior és
manifesta. Aquesta dificultat es reflecteix, sobretot, en l’avanç insuficient
de les nostres exportacions de béns en relació amb la tendència fortament
creixent de les importacions, que resulta tant de l’imparable procés d’inte-
gració europea com de l’avanç de la globalització. Un cop esgotats els efec-
tes positius de les últimes devaluacions de la pesseta, efectuades entre 1992
i 1995, des de 1998 fins ara –és a dir, des que es va fixar definitivament el
tipus de canvi de la pesseta amb l’euro– l’aportació del sector exterior al
PIB amb prou feines ha tingut signes positius i el saldo del compte amb la
resta del món, pel que fa a béns i serveis, és permanentment negatiu, ja que
el dèficit comercial i en altres serveis sobrepassa el superàvit de les activi-
tats turístiques. El marge d’explotació de les empreses del sector exportador
–els preus del qual han crescut clarament per sota dels de la producció inte-
rior– ha experimentat en els dos darrers anys una contracció sensible.
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Aquesta situació no es produeix de manera generalitzada en la resta
de les economies desenvolupades ni, concretament, en les economies euro-
pees de més grandària que, per les seves dimensions, característiques i grau
d’obertura externa –Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia–, són un referent
adequat per al cas espanyol. Així, doncs, és raonable preguntar-se a què són
degudes les dificultats espanyoles, i, en aquest sentit, les direccions que es
poden explorar per respondre aquesta qüestió són moltes. Com se suggereix
a continuació, la majoria d’elles es poden agrupar al voltant de dos grans
temes: preus i costos, d’una banda; especialització productiva i canals co-
mercials, de l’altra.

En relació amb el primer tema, l’enfocament que més sovint reben a
Espanya els debats sobre la competitivitat és que aquest és un problema de
preus. En aquest sentit, és important fer notar que, tot i que els empresaris
coneixen amb precisió si els seus preus són o no competitius en els mercats
interns o exteriors dels productes que fabriquen o comercialitzen, en termes
més generals o agregats és molt més difícil fer valoracions sobre la situació
dels nostres nivells de preus. Podríem dir que, sobre els nostres nivells de
preus relatius, en comparació amb altres països, en sabem més aviat poc.
Aquest no és un problema particular d’Espanya, ja que en general es deu a
les limitacions de la informació disponible i a la dificultat de comparar amb
precisió cistells de béns heterogenis per moltes raons (estructures de pro-
ducció i de consum diverses i canviants, diferències de qualitat, etc.). De fet,
també dins dels països se sap relativament poc sobre els nivells de preus
representatius de la situació dels diferents territoris, i Espanya, pel que fa a
les comunitats autònomes i províncies, no n’és cap excepció. Ateses aques-
tes dificultats, ens conformem en general a seguir els índexs d’evolució dels
preus i de la competitivitat, encara que no tinguem gaire coneixement sobre
els seus nivells.

Això no obstant, la interpretació de les pèrdues o els guanys de com-
petitivitat seria més precisa si disposéssim d’alguna aproximació als nivells
de preus de la nostra economia respecte a la resta del món. Per aquesta raó,
intentarem respondre la pregunta bàsica següent: ¿És el nivell de preus dels
productes espanyols superior o inferior, en general, al dels nostres competi-
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dors i quin és l’ordre de magnitud de les diferències? Així mateix, explora-
rem també les respostes a altres interrogants relacionats amb la competiti-
vitat de preus: ¿La nostra major inflació és un problema associat a forts
increments de costos? ¿Les millores de productivitat ajuden prou a contenir
els costos unitaris i a mantenir els marges? ¿Quins costos resulten més infla-
cionistes? ¿Són els costos laborals els principals responsables del nostre
diferencial d’inflació amb altres països? ¿Hi ha dins l’economia espanyola
un problema d’inflació dual, derivat de la major capacitat del sector menys
obert a l’exterior, format sobretot pels serveis, de protegir els seus marges i
traslladar els increments de costos als preus? ¿Aquesta situació repercuteix
sobre els sectors que produeixen per als mercats exteriors?

El segon tema, especialització i canals comercials, habitualment es
destaca menys, però és molt important. No s’ha d’acceptar sense una justi-
ficació adequada que la competitivitat espanyola depèn només, ni tan sols
principalment, del nostre nivell de costos o la nostra inflació. Al contrari, és
molt probable que algunes de les claus per explicar la trajectòria de la com-
petitivitat exterior es trobin en aquest altre àmbit i que es tracti d’aspectes
encara més rellevants de cara al futur. De fet, atès que els nivells de preus
dels països més avançats no són inferiors als nostres i els seus resultats
comercials són millors, possiblement una part de la nostra feblesa se situa
en l’àmbit de l’especialització.

Les preguntes que ens plantegem en relació amb aquest segon tema
són variades: ¿Fins a quin punt és rellevant actualment, per competir amb
avantatge, el desenvolupament d’una adequada diferenciació de productes?
¿Quin abast té l’especialització productiva en activitats de més o menys
contingut tecnològic, de qualitat alta o baixa, de demanda fortament expan-
siva, feblement creixent o en retrocés? ¿És la nostra intensa orientació co-
mercial cap als mercats europeus la més adequada? ¿Quina és la nostra po-
sició en altres àrees econòmiques de fort creixement, com la majoria dels
mercats asiàtics? ¿Quina està sent la nostra participació en els mercats inter-
nacionals de productes en expansió lligats a les noves tecnologies? ¿Quina
relació hi ha entre especialització productiva i competitivitat macroeconò-
mica?
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Estructura de l’estudi

El Servei d’Estudis de ”la Caixa” va considerar fa un any que seria
interessant conèixer millor quina és la situació de la nostra competitivitat,
identificar-ne les febleses i fortaleses, i facilitar l’adopció de mesures per
millorar-la. Amb aquesta intenció, va convidar l’Institut Valencià d’Investi-
gacions Econòmiques (Ivie) a desenvolupar un projecte d’investigació sobre
les relacions entre inflació, productivitat i competitivitat en el cas espanyol.
El resultat del nostre treball s’ha concretat en aquest document, estructurat
amb l’aspiració de respondre de manera ordenada la llarga llista de pregun-
tes recollides en el punt anterior. Un cop acceptat el compromís, l’Ivie ha
desenvolupat aquesta investigació amb absoluta independència intel·lectual,
de manera que les opinions que aquí s’expressen són exclusivament les dels
autors de l’estudi.

Com és habitual en les seves activitats, per a la realització d’aquest
estudi l’Ivie ha combinat les aportacions d’un nombrós grup d’especialistes
universitaris i tècnics de l’Institut. En aquest cas, l’equip investigador, diri-
git per Francisco Pérez, ha estat format per membres del grup de la Univer-
sitat de València que desenvolupa el projecte SEC2002-03375 del Pla
Nacional d’Investigació, que aborda temes relacionats amb el d’aquest pro-
jecte, i ha comptat amb la col·laboració d’investigadors del Centre d’Études
Prospectives et d’Informations Internationales, CEPII, de París, una institu-
ció amb una àmplia trajectòria en la realització d’estudis de competitivitat
exterior de les economies.

Partint de diferents esquemes d’anàlisi i d’un volum molt considera-
ble d’informació estadística, s’han estudiat a fons els diversos aspectes de
la competitivitat, i s’han elaborat cinc documents diferents sobre els aspec-
tes següents: les diverses accepcions de la competitivitat (Francisco Pérez i
Juan Carlos Robledo); la competitivitat en preus (Ezequiel Uriel, Francisco
Goerlich, Pilar Chorén i Ángel Soler); la productivitat, els costos i els mar-
ges (Matilde Mas, Lorenzo Serrano i Juan Carlos Robledo); les ràtios de
valors unitaris, la productivitat i els costos laborals de les manufactures
(Juliette Milgram i Deniz Ünal-Kesenci); i l’especialització productiva
(Francisco Pérez, Pilar Chorén i Juan Carlos Robledo). Els continguts d’a-
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quests cinc documents s’han sintetitzat en aquesta monografia, que ha estat
redactada amb un estil una mica menys tècnic que els documents originals
i estructurada en quatre capítols.(1) L’edició de la monografia ha estat a
càrrec de Susana Sabater.

Els continguts de cadascun dels capítols són els següents:

El primer capítol parteix de la distinció esmentada anteriorment
entre competitivitat agregada i competitivitat exterior, i ofereix una panorà-
mica de l’evolució de l’economia espanyola des d’aquestes dues perspecti-
ves. S’analitza la competitivitat de l’economia espanyola a partir de la seva
capacitat de créixer i del seu comportament en els mercats internacionals, i
es realitza una primera aproximació als factors determinants de la competi-
tivitat.

El segon capítol aprofundeix en diversos aspectes rellevants de la
competitivitat en preus. Les tres qüestions principals considerades són: la
necessitat de prendre en consideració tant el nivell de preus com les seves
taxes de variació; la importància de la selecció dels índexs de preus més
adequats a l’hora d’avaluar la competitivitat exterior; i la rellevància que
actualment tenen altres variables diferents dels preus per explicar l’evolució
de la competitivitat. Per abordar els dos primers temes es distingeix entre els
preus d’adquisició dels principals agregats de l’economia, els preus de pro-
ducció de les manufactures i els valors unitaris de les exportacions i impor-
tacions. Per analitzar quina part del comerç exterior pot dependre amb més
intensitat d’altres variables diferents dels preus, es valora la importància del
comerç intraindustrial i, dins d’aquest, del comerç de varietats i del comerç
de qualitat.

El capítol tercer estudia les bases de la competitivitat en preus, i posa
de manifest els efectes de la lenta evolució de la productivitat a Espanya
durant els darrers anys i del comportament dels costos. Pel que fa a aquests
últims, s’analitza per separat l’evolució dels costos laborals, les primeres
matèries i els productes intermedis, i els costos financers. Al llarg del capí-
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www.lacaixa.es.



tol es presta una especial atenció a l’existència de taxes d’inflació diferents
en els sectors més oberts a la competència (productors de béns comercia-
bles: agrícoles i sobretot manufacturers) i en els més protegits (sobretot ser-
veis). S’analitza fins a quin punt aquesta inflació dual pot ser un problema
per a la competitivitat exterior dels béns comerciables i obligar les empre-
ses que en produeixen a fer ajustos, d’ocupació o d’un altre tipus, per recu-
perar la competitivitat perduda.

El capítol quart analitza les raons per les quals és tan important l’es-
pecialització productiva i comercial d’una economia, i especialment de l’es-
panyola, per explicar la trajectòria de la seva competitivitat, tant agregada
com exterior. Després de caracteritzar aquesta especialització, s’estudia la
dinàmica de la demanda mundial de béns per sectors i per mercats geogrà-
fics, a fi d’avaluar fins a quin punt l’estructura productiva espanyola pot
aprofitar en condicions favorables les oportunitats que ofereixen els mercats
més expansius, d’un o un altre tipus. Basant-se en tot això, es duu a terme
una avaluació dels factors determinants de les exportacions, tenint en comp-
te l’efecte de l’especialització sectorial de la producció i de l’orientació geo-
gràfica dels canals comercials exteriors, així com altres factors de competi-
tivitat en preus.

Al final de cadascun dels capítols es presenten les conclusions cor-
responents a aquests. Com a complement d’aquestes conclusions, en el ca-
pítol cinquè se sintetitzen els principals missatges i s’ofereix una visió ge-
neral de la competitivitat espanyola, en la qual s’integren els resultats de les
diferents peces de la investigació realitzada. Els lectors menys interessats en
els detalls informatius i argumentals que contenen cadascun dels capítols,
aportats per justificar la tesi del treball, poden anar directament a aquestes
pàgines per disposar d’una síntesi de resultats de l’estudi.
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I. Competitivitat agregada 
i competitivitat exterior

La competitivitat, que en termes generals es pot definir com la capa-
citat de competir en els mercats, quan es refereix no solament a les empre-
ses sinó també a les economies, es converteix en un terme una mica ambigu. 

Per a les empreses, ser competitiu significa estar present en els mer-
cats i obtenir beneficis, és a dir, tenir capacitat de produir béns i serveis que
són demandats pels mercats en els quals estan situades, a uns costos que
permeten oferir-los a preus atractius en comparació amb els dels rivals. Una
empresa que no és competitiva –sigui per les característiques dels seus pro-
ductes, pels seus preus, o pel que es demanda en els mercats en els quals
ofereix els seus productes– pot tenir pèrdues i s’enfronta a dificultats per
sobreviure, de manera que s’arrisca a desaparèixer si no introdueix els can-
vis necessaris en la seva estratègia.

La competitivitat de les economies és una expressió més elusiva, ja
que és difícil aplicar directament als països el criteri de supervivència defi-
nit per a les empreses, per dues raons. La primera és que és més difícil esta-
blir de manera concloent que un país està situat fora del mercat, perquè les
economies no són eliminades ni desapareixen, a diferència del que passa a
vegades amb les empreses. La segona és que no hi ha un criteri semblant al
de les pèrdues empresarials que sigui aplicable a les economies, tot i que
evidentment es pot avaluar si els seus resultats són o no satisfactoris.



Tenint en compte aquestes circumstàncies, a l’hora de parlar de com-
petitivitat de les economies s’utilitzarà aquesta expressió amb dues accep-
cions diferents. La primera, que anomenarem competitivitat exterior, és la
més pròxima al criteri aplicat a les empreses: considera la competitivitat
d’una economia a partir de la seva capacitat d’obtenir bons resultats en els
mercats internacionals. La segona accepció és més general i fa referència al
que una economia aconsegueix tant en els mercats interiors com en els exte-
riors; serà anomenada competitivitat agregada.

Des de la perspectiva de la competitivitat exterior (Balassa, 1964),
una economia és més (o menys) competitiva si, com a resultat de l’evolució
dels costos, els preus i altres característiques de la seva producció, la seva
capacitat per vendre en els mercats estrangers i nacionals millora (o es dete-
riora). En aquest cas, els indicadors de competitivitat més importants seran
l’evolució dels volums d’exportacions i importacions, els saldos comercials
i els índexs d’avantatge comparatiu, a escala agregada o sectorial.

La limitació d’aquest plantejament de la competitivitat es deriva del
fet que la rellevància dels mercats exteriors per a les economies varia en
funció de la grandària dels països i del seu grau d’obertura externa. Tot i que
normalment els resultats de les economies en els mercats domèstics i exte-
riors estan positivament relacionats, la importància d’uns i altres mercats és
diversa entre els diferents països. Generalment, el pes dels mercats exteriors
decreix amb la dimensió de l’economia, de manera que per a les economies
més grans és més rellevant el que s’esdevé al seu interior, mentre que per a
les més petites passa el contrari.

La segona accepció, que hem anomenat competitivitat agregada, pot
pal·liar alguns dels inconvenients de la primera. Considera que és competi-
tiva aquella economia que presenta una trajectòria globalment positiva se-
gons els resultats que obté en els principals indicadors econòmics. Institu-
cions com l’OCDE o la UE enfoquen la seva valoració de la competitivitat
des d’aquesta perspectiva més àmplia, és a dir, avaluant si el país progressa
econòmicament en termes generals i, per regla general, prenent com a refe-
rència comparativa la trajectòria d’altres economies.
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La Comissió Europea, que en els darrers anys elabora informes
periòdics sobre competitivitat (Comissió Europea, 2002), la defineix com
l’increment sostingut de la renda real i el nivell de vida de les regions i
nacions, i l’existència de treball per a tothom qui desitja trobar feina. Aquest
punt de vista subratlla que la base de la millora dels nivells de vida està,
sobretot, en la productivitat, atès que aquesta variable és clau per sostenir la
generació d’ocupació i aconseguir l’eliminació de la pobresa. Des d’aques-
ta perspectiva, per avaluar els assoliments en matèria de competitivitat cal
tenir en compte, primordialment, l’evolució de la renda real i els seus ritmes
de creixement, i els nivells relatius de renda per càpita. Així mateix, cal con-
siderar que un menor creixement de la productivitat representa, a mitjà ter-
mini, un possible deteriorament de la competitivitat.

En aquesta mateixa línia d’associar la competitivitat d’un país a la
seva capacitat d’obtenir bons resultats generals, alguns autors consideren
que el conjunt d’aspectes als quals fa referència l’expressió s’acosta molt a
l’atractiu d’un país: una combinació d’elements que permet a una economia
prevaler sobre altres no gaire diferents a priori, i superar-les en resultats grà-
cies a la seva capacitat més gran de generar renda i d’atreure recursos pro-
ductius. Aquests elements o circumstàncies que fan atractiva una economia
poden ser molt diversos, i van des dels avantatges tecnològics i de costos,
fins al tractament fiscal o les relacions laborals, passant per l’estabilitat
política i la seva localització geogràfica i estratègica (Cellini i Soci, 2002).(1)

La diversitat de perspectives des de les quals es pot contemplar la
competitivitat obliga a precisar el sentit en què s’està utilitzant el terme i els
indicadors en què es basa l’anàlisi de la seva evolució. Això no vol dir que
de les dues accepcions esmentades es puguin esperar imatges contraposades
de la competitivitat, com tindrem ocasió de comprovar. Atès que les econo-
mies que opten per funcionar en règim d’autarquia no solen presentar bons
resultats generals durant períodes duradors, no són competitives en cap dels
sentits. Per la seva banda, les economies obertes a l’exterior, que comercien
regularment amb altres països, han de superar un doble test per ser compe-
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(1) L’exemple recent més notable de bons resultats en aquest sentit és el cas d’Irlanda.



titives: el dels mercats exteriors i el del creixement de la renda real interior.
Com que tots dos aspectes estan generalment relacionats (el sector exterior
és, al cap i a la fi, un component de la demanda agregada), les dues accep-
cions de la competitivitat també ho estan, encara que possiblement no ofe-
reixin una imatge sempre coincident en la seva evolució.

Les dues aproximacions a la competitivitat esmentades s’avaluen des
de l’òptica dels efectes o resultats d’aquesta competitivitat: les quotes de
mercat, els saldos de les balances comercials o de pagaments, el creixement
de la renda real i l’ocupació, etc. Juntament amb aquests aspectes, per ana-
litzar l’evolució d’una economia és important considerar les causes que pro-
mouen i obstaculitzen les millores de la competitivitat. Entre aquestes cau-
ses es poden considerar, sobretot, aquells factors que tenen a veure amb la
capacitat de competir en preus i els seus determinants (la inflació i els tipus
de canvi, els costos i els marges, la productivitat, etc.), així com els relacio-
nats amb l’especialització productiva i tecnològica, i els vinculats a les
característiques de les empreses i la seva orientació comercial.

Aquest treball té com a objectiu valorar la competitivitat espanyola
a la vista dels resultats i l’anàlisi de la influència sobre aquests resultats de
les variables esmentades, especialment, de la inflació, la productivitat i l’es-
pecialització productiva. El propòsit d’aquesta anàlisi és identificar fortale-
ses i febleses en la trajectòria de la nostra economia i, a partir de les quals,
necessitats de millora futures. Amb aquesta finalitat, a la resta d’aquest pri-
mer capítol es presentarà, a grans trets, l’evolució de la competitivitat de l’e-
conomia espanyola des de les dues perspectives esmentades: tenint en
compte la capacitat de créixer i l’evolució en els mercats internacionals. En
els capítols posteriors s’aprofundirà en l’anàlisi dels factors que impulsen o
condicionen les millores de la competitivitat, tant per la via dels preus com
a través de les millores de la productivitat, l’especialització productiva o l’o-
rientació geogràfica dels canals comercials.
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1.1. La competitivitat de l’economia espanyola
com a capacitat de créixer

En l’experiència històrica disponible, el creixement continu és un
assoliment només aconseguit fins avui per un grup reduït de països, gràcies
al qual, els seus nivells de renda, riquesa i condicions de vida s’allunyen cada
vegada més dels que han prevalgut en el passat i, lamentablement, continuen
predominant avui dia en una majoria de països que representen un enorme
percentatge de la població mundial. L’evidència empírica indica també que
les economies desenvolupades que integren el grup de països afortunats que
progressen de manera continuada es caracteritzen pel fet d’estar creixent-
ment integrades en els circuits comercials i financers internacionals.

Espanya és una de les economies que ha aconseguit incorporar-se al
grup de països desenvolupats en el darrer terç del segle XX.(2) Tot i que ho va
aconseguir tardanament, la continuïtat del seu creixement durant un perío-
de que s’aproxima ja al mig segle supera amb escreix qualsevol de les seves
experiències precedents d’expansió i ha suposat una transformació ex-
traordinària del país i de les condicions de vida dels espanyols. Com ha pas-
sat en altres economies de desenvolupament més primerenc, en el cas
espanyol el creixement i l’obertura de l’economia han transcorregut en pa-
ral·lel, i tots dos s’han accelerat mitjançant una integració d’Espanya cada
vegada més àmplia i profunda en el seu entorn europeu, especialment inten-
sa arran de la seva incorporació el 1986 a la llavors anomenada CEE.

Un cop constatat el compliment de la condició necessària que una eco-
nomia ha de tenir per progressar de manera sostinguda –créixer–, per valorar
la competitivitat de l’economia espanyola cal comparar el seu creixement amb
la trajectòria d’altres economies. L’economia europea i, especialment, les dels
països amb una dimensió més gran, que constitueixen el seu entorn i el seu
referent més immediat (Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit), són sens dub-
te un element de comparació imprescindible, però no l’únic adequat. En el
gràfic 1.1 s’ofereixen diversos indicadors de l’evolució de les principals eco-
nomies europees i dels Estats Units, en els quals es pot observar el següent:
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(2) Vegeu l’anàlisi del creixement espanyol des d’una perspectiva internacional a Mas i Pérez (dirs.), 2000.
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(*) Corea del Sud, Xina, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia i Taiwan.
Font: CEPII-CHELEM.

Gràfic 1.1

EVOLUCIÓ DEL PIB I DEL PIB PER CÀPITA PEL QUE FA A PREUS 
I PARITAT DE PODER ADQUISITIU (PPA) DE 1995



a) Totes aquestes economies creixen també de manera sostinguda, i
experimenten increments substancials en els seus volums de producció en
termes reals. El creixement de la producció va acompanyat de millores en la
renda per càpita de totes aquestes economies. Les economies europees no
destaquen per la intensitat del seu creixement en aquestes dècades, espe-
cialment als anys noranta.

b) L’economia espanyola ha aconseguit ritmes de creixement de la seva
producció superiors als dels quatre principals països de la UE considerats en
aquest període, però no més grans que l’economia americana o d’altres països.

c) El nivell de renda per càpita espanyol se situa per sota de la mit-
jana europea i dels Estats Units. S’observa convergència cap a la mitjana euro-
pea coincidint amb dos períodes d’intensificació de la integració internacional
de l’economia espanyola: des de 1986, arran de la incorporació a la CEE, i
a finals dels noranta, coincidint amb el procés d’integració monetària europea.
La convergència amb l’economia americana amb prou feines és apreciable.

La trajectòria de la producció i la renda per habitant d’Espanya en
aquest llarg període de temps indica, per tant, que els resultats obtinguts són
positius en termes absoluts i relatius, i ofereixen una imatge favorable,
sobretot si es pren com a referència la mitjana de la UE o dels seus princi-
pals socis. El reflex d’això és que l’economia espanyola ha guanyat pes en
el conjunt europeu de manera bastant clara (gràfic 1.2): la població manté
estable el seu pes en el conjunt europeu en els últims vint anys i, al mateix
temps, Espanya ha incrementat la seva importància en la producció, l’ocu-
pació i l’estoc de capital de la UE. Així mateix, en la seva estructura pro-
ductiva durant el període, s’observa que la seva industrialització és recent:
el pes inicial de les activitats agrícoles i de construcció i del terciari tradi-
cional (comerç, hostaleria, transports) és més gran que en altres economies.
Posteriorment perden pes l’agricultura i la indústria i augmenten la seva
importància tots els grups de serveis, tant els destinats a la venda com els
serveis públics, com a conseqüència del procés general de terciarització i de
la importància de les activitats turístiques. Això no obstant, la seva especia-
lització, com després es detallarà, presenta un cert endarreriment relatiu en
comparació amb els grans socis de la UE, i encara és més gran si es com-
para amb la dels Estats Units.
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En termes generals, els indicadors agregats apunten l’atractiu de l’e-
conomia espanyola durant les últimes dècades, és a dir, la seva capacitat
d’induir la localització en el seu territori d’una proporció creixent dels fac-
tors productius i de la producció de la UE. Es pot afirmar, per tant, que Es-
panya s’ha comportat en el període considerat, en termes generals, com una
economia competitiva en el context europeu. La seva modernització s’ha
basat en la realització d’importants canvis estructurals en tots els fronts,
mitjançant una intensa i continuada acumulació de capital i l’absorció de
tecnologies ja disponibles en altres economies més avançades. Aquesta tra-
jectòria de millora presenta, tanmateix, alguns interrogants en el període
més recent, derivats de dos factors. El primer, que l’estadi assolit per l’eco-
nomia espanyola li planteja un altre tipus d’exigències per continuar avan-
çant a un ritme satisfactori. El segon, que l’entorn econòmic internacional
ha canviat en l’última dècada de manera molt significativa, com a conse-
qüència d’una acceleració de dos processos: el de la difusió dels efectes d’u-
na nova onada de canvis tecnològics i el d’integració dels mercats i les eco-
nomies.

En les primeres etapes del desenvolupament, l’assimilació del pro-
grés tècnic que prèviament s’ha generat en economies més avançades és una
de les vies per les quals les més endarrerides milloren la seva productivitat.
En el cas espanyol, el progrés tècnic ha estat un factor de creixement clau
durant diverses dècades, com reflecteix l’augment de la productivitat con-
junta dels factors des dels anys seixanta fins als vuitanta. Les millores de la
productivitat es veuen afavorides per l’endarreriment acumulat i acostumen
a ser molt importants en els períodes en què les estructures productives tra-
dicionals, en l’agricultura i la indústria, es modernitzen. A més, en qualse-
vol sector, una millora tecnològica constitueix una font d’incentius per a l’a-
cumulació de capital, induïda pel progrés tècnic, de manera que la dotació
de capital per treballador s’incrementa i la productivitat del treball augmenta.

Un cop les economies assoleixen un alt nivell de desenvolupament i
estan més a prop de dur a terme pràctiques tecnològiques avançades, els
processos de canvi tecnològic i aprofundiment de la seva capitalització són
més complexos i representen nous reptes. Ja no es tracta d’imitar, sinó d’in-
novar; no és necessari solament efectuar millores que són evidents tenint en



compte l’àmplia experiència que hi ha, sinó desenvolupar eficaçment espe-
cialitzacions en les quals es pot tenir algun avantatge i certa capacitat de
desplaçar les fronteres de producció i les millors pràctiques en productivi-
tat. Per fer-ho cal ser capaç de combinar encertadament molt diferents tipus
de recursos, molts dels quals requereixen realitzar amb èxit processos d’a-
cumulació que els converteixen en diferents tipus de capital.

En efecte, en les economies desenvolupades actuals l’estoc de capi-
tal no inclou solament el capital físic acumulat en maquinària, edificis o
infraestructures, sinó també el nivell educatiu de la població, les habilitats i
les actituds de la força de treball, la capacitat empresarial i el capital social
o institucional. De manera semblant, la tecnologia i el progrés tècnic depenen
de molts més elements que les màquines, els quals van des del know-how
dels treballadors i les empreses fins al funcionament del sistema de ciència
i tecnologia i el paper que hi tenen les empreses.

La competitivitat agregada de l’economia espanyola, és a dir, la seva
capacitat de mantenir ritmes de creixement més elevats que els països amb
els quals es compara, ha de ser valorada tenint en compte els trets més relle-
vants de la seva posició actual i també amb un enfocament prospectiu. En
el primer sentit, els resultats del creixement espanyol són més positius si es
pren com a referència algun indicador molt agregat referit a la UE –concreta-
ment, la convergència real– i menys favorables si es consideren les economies
més dinàmiques en aquest període o si es valora, també en el cas europeu, la
posició espanyola en alguns factors importants per a la competitivitat futura.

Pel que fa a aquesta última finalitat, pot ser útil prendre en conside-
ració un índex de competitivitat en el creixement elaborat per Sachs i Warner
(Porter, Sachs i Warner, 2000), basat en un ampli conjunt d’aspectes ma-
croeconòmics que condicionen la capacitat de competir a mitjà i llarg termini
de les economies actuals. Aquest índex es basa en variables que s’agrupen al
voltant de tres aspectes considerats crucials per a la competitivitat:

a) Tecnologia. És crucial perquè, sense progrés tecnològic, és difícil
mantenir l’atractiu en l’acumulació de capital, ni esperar que asseguri per si
sola la continuïtat del creixement i la millora dels nivells de vida, atès el risc
que apareguin rendiments decreixents en l’acumulació de capital físic.
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b) Institucions públiques. Són crucials perquè la manca d’un bon
govern i d’un sistema adequat de protecció dels drets de propietat i de reso-
lució de contractes i conflictes, impedeix l’eficient assignació dels recursos
i obstaculitza la continuïtat del procés d’acumulació de capital o, si més no,
l’encareix i, per tant, el frena.

c) Entorn macroeconòmic. És clau perquè l’estabilitat de les políti-
ques econòmiques i de les institucions financeres afecta la incertesa de les
decisions, sobretot de les d’inversió, i condiciona la dinàmica a curt termi-
ni i la capacitat de créixer a mitjà i llarg termini.

Als anys noranta, l’economia espanyola ha experimentat millores
clares en el tercer dels aspectes esmentats (l’estabilitat macroeconòmica),
però presenta febleses en els altres dos que poden limitar les seves aporta-
cions al creixement. Concretament, les millores de productivitat s’han vist
frenades i el creixement s’ha basat molt més en la creació d’ocupació, un
cop superat el període de destrucció de llocs de treball que va acompanyar
les transformacions estructurals de l’agricultura tradicional i la crisi indus-
trial dels vuitanta. Aquest increment de l’ocupació, positiu sens dubte des
de diverses perspectives, es presenta acompanyat de la limitació que repre-
senta el fet que l’economia espanyola no hagi estat capaç d’avançar simul-
tàniament en ocupació i productivitat. Aquesta combinació, en canvi, sí que
l’han aconseguit les economies més dinàmiques d’Europa i Amèrica, en les
quals la reorientació de la seva especialització cap a sectors tecnològica-
ment més avançats és més ràpida que a Espanya.

Si tenim en compte els advertiments que la UE fa sobre la seva prò-
pia trajectòria, el baix creixement de la productivitat constitueix un senyal
de deteriorament de la competitivitat. Si la productivitat no creix, serà difí-
cil que les empreses puguin fer compatibles els increments de costos que
acompanyen les millores en els nivells de renda i les exigències d’estabili-
tat de preus de molts mercats oberts. Les empreses no aconsegueixen fer
compatible el creixement de l’ocupació i l’augment de la productivitat con-
junta dels factors perquè la seva especialització productiva i/o el seu nivell
tecnològic no són prou bons. El missatge recent de la Comissió Europea so-
bre l’afebliment competitiu de l’economia de la UE en els darrers anys és



aplicable a Espanya, possiblement amb més intensitat. Els mals resultats re-
gistrats es deuen a una insuficient activitat innovadora, una reduïda inversió
en els sectors productors de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC), i la seva escassa difusió en el conjunt de l’economia.(3)

Aquest punt de vista està justificat pel fet que els beneficis de la pro-
ducció i la utilització de les TIC estan sent molt importants per al creixe-
ment de les economies avançades i, en una bona part de les economies euro-
pees –entre elles l’espanyola–, han estat poc aprofitades. Bàsicament, les
TIC permeten a les empreses processar informació ràpidament i a baix cost,
amb la qual cosa es redueixen tant els costos de producció com, sobretot, els
de coordinació i distribució. Però, a més, les TIC ofereixen grans possibili-
tats per respondre amb agilitat a les variacions en les demandes dels seus
productes, per la qual cosa són un instrument que millora la capacitat de
competir en un món cada vegada més complex i canviant. Addicionalment,
les TIC han constituït en els últims anys la base del desenvolupament de
molts nous productes, els mercats dels quals han crescut molt ràpidament, i
han ofert enormes oportunitats a les empreses i als països productors d’a-
quests nous productes de les quals la nostra economia ha participat poc.

En general, per aprofitar les possibilitats que es deriven del desen-
volupament de noves tecnologies, cal que les empreses i les economies tin-
guin capacitat de participar en el procés de generació d’innovacions. Això
requereix presència en les indústries que protagonitzen, en cada fase del
desenvolupament tecnològic, els principals ritmes d’innovació, com passa
actualment amb la indústria farmacèutica, els productes químics, la maqui-
nària d’oficina i ordinadors, l’electrònica i els transmissors de televisió i
ràdio, els equips mèdics, etc. Requereix també una connexió eficaç entre les
activitats empresarials i d’innovació i les de generació de coneixement
(investigació i desenvolupament tecnològic) i un potent desenvolupament
d’aquestes últimes.

Si la baixa participació de les indústries de base tecnològica a la UE
–en comparació amb altres economies, com la dels Estats Units– constitueix
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una feblesa pel que fa a la competitivitat d’Europa, perquè limita les seves
possibilitats de participar en els nous mercats de productes en fase de des-
envolupament ràpid, aquesta feblesa és més accentuada en el cas espanyol.
A més a més, juntament amb l’especialització, la grandària de la indústria
de base tecnològica també exerceix un paper important en la transmissió i
l’adopció dels avenços tècnics generats fora de les seves fronteres, cap a la
resta dels sectors productius. Així, doncs, no és sorprenent constatar que
molts països que, com Espanya, presenten febleses pel que fa a la seva pre-
sència en els sectors productors de TIC, també mostrin endarreriments en la
difusió de l’ús de les TIC en la indústria, els serveis i les economies domès-
tiques.

Quan es considera el conjunt d’indicadors que la UE proposa en el
seu seguiment de la competitivitat de les economies que la integren, el cas
d’Espanya no presenta actualment un perfil destacat. Ans al contrari, com
s’observa en el gràfic 1.3, se situa en general per sota de la mitjana de la
UE, amb més febleses relatives que fortaleses. Les mancances més destaca-
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des apareixen en el ja comentat creixement de la productivitat del treball i
en l’agregat de les manufactures, la despesa en R+D i en innovació, la capa-
citat de generar patents, la despesa en educació i en formació al llarg de tota
la vida, la penetració d’Internet, l’ocupació generada per les tecnologies de
la informació i les comunicacions (TIC) i el seu ús en les manufactures i, en
definitiva, la velocitat del canvi estructural.

Atès que, malgrat totes aquestes limitacions, s’ha aconseguit un crei-
xement superior a la mitjana europea, es podria considerar que els indica-
dors de competitivitat més agregats o macroeconòmics manifesten més
capacitat de créixer del que es podria esperar. Això no obstant, el cert és
que el creixement espanyol dels darrers anys sembla que s’hagi basat més
en l’extensió de les pautes del passat que en l’acceleració del nou procés de
canvi estructural que avança amb força en altres països, en els quals les mi-
llores de la productivitat són més intenses. El bon comportament d’Espanya
a Europa ha de ser valorat tenint en compte que els resultats de l’economia
europea en comparació amb la dels Estats Units han estat, com a mínim,
modestos: les seves taxes de creixement durant el conjunt de la dècada dels
noranta són inferiors a les nord-americanes en 1,5 punts percentuals l’any i
les diferències es deuen, sobretot, als menors guanys de productivitat.

Buscant els fonaments micro actuals de la competitivitat macro pre-
sent i futura, Porter assenyala també que la variable clau és la productivitat
del conjunt de les activitats (Porter, 2003) i adverteix de la rellevància que
per a l’evolució de la productivitat té la situació en dos aspectes relacionats
entre si: la sofisticació amb què les companyies nacionals o les filials
estrangeres que operen al país competeixen entre elles, i la qualitat de l’en-
torn empresarial.

El primer d’aquests dos aspectes, la sofisticació de les estratègies
competitives, és rellevant perquè s’hi reflecteix l’ús de diferents recursos de
capital que permeten o faciliten la incorporació de progrés tècnic per vies
diferents de les clàssiques que acompanyen el capital físic. Més sofisticació
en la gestió requereix recursos humans més qualificats, millor informació,
millors infraestructures de tot tipus, millor xarxa de proveïdors, institucions
d’investigació més avançades i una pressió competitiva més gran.
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El segon aspecte, la qualitat de l’entorn empresarial, fa referència a
quatre àrees relacionades: la qualitat dels factors productius; la presència
d’indústries relacionades entre si (clústers industrials) i d’activitats de su-
port; la rivalitat empresarial en els mercats; i les exigències de qualitat dels
demandants locals. En l’evolució de les característiques dels entorns en els
quals es desenvolupen les empreses, hi exerceixen un paper rellevant els
governs, ja que moltes de les seves regulacions i intervencions responen a
criteris més o menys exigents en els aspectes esmentats. Però les empreses
privades no són solament consumidores dels elements que configuren aquests
entorns microeconòmics, sinó que també en són creadores, tant individual-
ment com a través d’iniciatives col·lectives.

Els indicadors considerats per Porter en l’índex de competitivitat
microeconòmica que elabora per al World Economic Forum situen Espanya,
com s’observa en el gràfic 1.4, en una zona fronterera o intermèdia, transi-
tant entre dos estadis de desenvolupament: l’impulsat fonamentalment per
la inversió en capital físic i el conduït per la innovació. L’important, per als
nostres objectius, és advertir que la base de la competitivitat en cadascun
d’ells pot ser diferent:

a) En el primer dels estadis, recorregut amb èxit per Espanya en les
últimes dècades, les millores d’eficiència en la producció de mercaderies i
serveis estàndard i els baixos costos són la principal font d’avantatge com-
petitiu. Els productes són cada vegada més sofisticats, però la tecnologia és
coneguda per altres països i empreses, prové majoritàriament de l’exterior i
s’hi accedeix mitjançant llicències, joint ventures, inversió directa i imitació.
A través d’aquest estadi, les empreses no solament assimilen la tecnologia
exterior (una habilitat molt important que les economies tradicionals neces-
siten adquirir), sinó que desenvolupen certa capacitat de millorar-la, ja que la
riquesa generada els permet també acumular uns altres tipus de capital, molts
d’ells intangibles (humà, empresarial, comercial, social, etc.).

b) En el segon estadi, aquests altres tipus de capital immaterial exer-
ceixen un paper crucial per mantenir la capacitat de competir gràcies a uns
nivells de productivitat més grans quan els costos augmenten amb el nivell
de renda. En aquesta fase, l’habilitat de generar innovacions en productes i



serveis és clau per diferenciar productes i crear mercats. Per fer-ho es reque-
reix capacitat d’utilitzar els mètodes més avançats disponibles i de despla-
çar la frontera tecnològica global en alguns aspectes concrets. El desenvo-
lupament tecnològic i la innovació es converteixen –més que la imitació– en
la principal font d’avantatge tecnològic. Perquè aquest estadi es pugui des-
envolupar cal comptar amb empreses i sectors amb les característiques ade-
quades, així com amb un conjunt ben desenvolupat de recursos humans, ins-
titucions i incentius que donin suport a la innovació. Entre totes elles han de
fer possible que es pugui competir en els mercats mundials i resistir els xocs
de l’exterior de la manera en què ho fan les economies més avançades.

El trànsit d’una economia des d’un estadi de desenvolupament a un
altre constitueix per a un país com Espanya un nou canvi estructural, com
ho va ser en el seu moment el pas d’una economia tradicional a una altra
d’industrialitzada, en continu creixement. La transformació pot ser lenta i la
necessitat que es produeixi començar a manifestar-se en forma d’esgota-
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ment de les possibilitats d’aprofitar els avantatges competitius de l’etapa
anterior (sobretot de costos), sense que s’hagin assolit encara les oportuni-
tats de la nova (més associades a l’especialització productiva). Potser alguns
dels símptomes de pèrdua de competitivitat que s’observen en el cas espa-
nyol, especialment el lent avanç de la productivitat i de les noves tecnolo-
gies, reflecteixen el principi d’aquest trànsit. Però per reflexionar en millors
condicions sobre aquest important interrogant, convé dirigir ara la nostra
atenció a l’altra accepció de la competitivitat, ja que l’anàlisi de la compe-
tència internacional pot aportar-hi una mica de llum en aquest sentit.

1.2. La competitivitat espanyola 
en els mercats internacionals

Seguint el criteri proposat per Balassa, la competitivitat s’associa a
l’evolució del comerç exterior i la posició de les empreses, els sectors i les
economies en els mercats internacionals. A l’hora de fer aquesta valoració,
és important tenir en compte que Espanya és un país de dimensions demo-
gràfiques mitjanes a escala mundial, molt allunyades de les dels països de
més grandària. El seu pes econòmic és una mica més gran que en nombre
d’habitants, atès el baix nivell de renda d’algunes nacions molt poblades; la
seva presència en el comerç mundial és també més gran, com a conseqüèn-
cia del protagonisme que hi adquireixen, en general, les economies desen-
volupades. Així, el pes d’Espanya en el comerç internacional representa
entre l’1,6% i el 2,75% del total, la qual cosa equival a entre quatre i cinc
vegades el seu pes demogràfic (0,5%).

Les relacions comercials espanyoles estan molt concentrades en el
seu entorn europeu, el qual representa més de les dues terceres parts de les
seves exportacions i importacions. Dins de la UE, els principals socis co-
mercials són França i Alemanya, seguits d’Itàlia, el Regne Unit i Portugal
(gràfic 1.5). El pes d’aquests cinc mercats i del conjunt dels de la UE serà
determinant per valorar la competitivitat exterior espanyola. El comerç de
béns es concentra molt en les manufactures, si bé és destacable el pes per
sobre de la mitjana europea de les seves exportacions de productes agríco-
les i de serveis, sobretot dels relacionats amb el turisme.
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L’evolució del comerç exterior de béns espanyol (gràfic 1.6) posa de
relleu la importància creixent dels mercats internacionals i del grau d’ober-
tura externa. L’augment del comerç exterior, molt més ràpid que el de l’out-
put, s’ha produït tant en les importacions com en les exportacions, i s’ha
mantingut un desequilibri comercial permanent derivat del volum més gran
de les compres a l’exterior. Així, doncs, mentre que l’augment de les ven-
des a l’exterior indica que els productes espanyols tenen una capacitat crei-
xent de penetrar en altres mercats, al mateix temps els productes importats
d’altres països aconsegueixen cada vegada una quota més gran dels mercats
domèstics.

El ritme d’expansió dels fluxos comercials exteriors espanyols ha
estat més ràpid que el de la mitjana dels països, cosa que explica el seu pes
creixent en el comerç mundial. Ara bé, el pes de les exportacions espanyo-
les en el comerç mundial és inferior, en gairebé un 25%, al pes que repre-
senten les nostres importacions en aquest mateix total, com correspon al
saldo comercial negatiu abans esmentat.

Si es considera la importància del comerç exterior espanyol en el co-
merç total de la UE, s’observa que, també en aquest cas, l’economia espa-
nyola ha guanyat pes, la qual cosa indica que s’obre a l’exterior en aquestes
dècades a una velocitat superior a la mitjana europea. El procés d’integra-
ció ha tingut un efecte de creació de comerç dins del mercat únic, que ha
intensificat encara més la importància del comerç exterior intra-UE. Tan-
mateix, el pes de l’economia espanyola en aquest comerç és, si bé creixent,
clarament inferior al seu pes demogràfic i econòmic general, la qual cosa
indica que altres economies europees estan més estretament integrades en-
tre si que amb l’espanyola.

També en relació amb els mercats de la UE, l’economia espanyola
presenta un dèficit comercial sostingut, fet que evidencia un dels riscos que
poden acompanyar el procés d’integració: posseir una capacitat de penetra-
ció exportadora inferior a la que es requereix per compensar la vulnerabili-
tat dels mercats interiors a l’avanç de les importacions provinents dels nos-
tres socis. És interessant constatar que la situació de dèficit comercial
crònic de l’economia espanyola no és generalitzada a la UE, ni entre països
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membres ni amb tercers, ja que altres economies, concretament Alemanya i
Itàlia, presenten superàvits comercials.

Les manufactures representen més de les tres quartes parts del co-
merç de béns de la majoria de les economies, i també de l’espanyola, i s’hi
observen desequilibris semblants als que s’acaben de comentar, però de més
gravetat (gràfic 1.7). La tendència fortament creixent del comerç d’aquests
productes posa de manifest l’avanç de la internacionalització de les econo-
mies. Els principals mercats per a les exportacions de manufactures espa-
nyoles són França, Alemanya, Portugal, Itàlia i el Regne Unit, i els mercats
d’origen més importants de les importacions espanyoles són aquests matei-
xos països, amb l’excepció de Portugal. Les importacions de manufactures
espanyoles creixen a un ritme més gran que el comerç mundial d’aquests
productes, mentre que les exportacions avancen a un ritme semblant al glo-
bal, de manera que el dèficit comercial és creixent.

Al llarg de la tendència a patir un desequilibri cada vegada més gran
entre les exportacions i les importacions de manufactures espanyoles, s’ob-
serva clarament la influència de les últimes devaluacions de la pesseta
(1992, 1993, 1995), que van permetre recuperar (transitòriament) part del
desequilibri comercial. El mateix procés de deteriorament del saldo comer-
cial s’observa en l’evolució del comerç amb els països de la UE: mentre que
el pes de les nostres exportacions i importacions de manufactures en el
comerç intra-UE era semblant en el moment de l’entrada a la CEE, actual-
ment hi ha un dèficit comercial considerable.

Tot i que la importància en termes absoluts del comerç internacional
de serveis és bastant inferior al de manufactures, té alguns trets en el cas
d’Espanya que justifiquen el fet de considerar-lo expressament (gràfic 1.8).
Un d’ells és que, en aquest àmbit, el saldo comercial és netament positiu.
En segon lloc, cal subratllar que el pes de les exportacions espanyoles de
serveis en el comerç mundial o en el de la UE, a causa sobretot de la impor-
tància del turisme, supera àmpliament el que representen les exportacions
de manufactures en l’agregat corresponent. En tercer lloc, pel que fa a la
importància dels mercats de destinació de les exportacions de serveis espa-
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nyoles (o dels mercats d’origen de les importacions), crida l’atenció la posi-
ció destacada que ocupen els Estats Units en aquest cas.

El saldo comercial (diferència entre exportacions i importacions de
béns), expressat com a percentatge del PIB, ofereix una valoració sintètica
dels resultats de la competència entre economies en els mercats exteriors de
mercaderies. En el gràfic 1.9 es pot observar que l’economia espanyola pre-
senta dèficits comercials de manera sistemàtica, l’evolució dels quals al
llarg del temps té a veure amb factors de competitivitat que després s’ana-
litzaran. Aquests dèficits indiquen que, en termes generals, durant les dues
darreres dècades la capacitat de les empreses espanyoles de penetrar en
altres mercats és inferior a la capacitat de les empreses de la resta del món
de penetrar en els mercats domèstics.

L’avantatge comparatiu en el comerç (mesurat pel quocient entre el
saldo comercial i el volum de comerç, és a dir, la suma d’importacions més
exportacions), no és del mateix signe ni té la mateixa importància en els
diversos grups de productes ni en els diferents països: a Espanya és negatiu
en béns en general i manufactures en particular, i positiu (i de més valor) en
els serveis. Gràcies a això, la balança de béns i serveis presenta superàvit.
Aquesta mateixa asimetria es reflecteix en les taxes de cobertura (expor-
tacions/importacions), les quals, tot i ser inferiors a la unitat en els béns en
general i en les manufactures en particular, superen clarament el valor uni-
tari en el cas dels serveis. En altres economies europees la situació de les
manufactures no és, per regla general, tan desavantatjosa; a Alemanya, per
exemple, són les manufactures les que presenten els avantatges comparatius
més grans, mentre que els serveis presenten desavantatges.

Aquest conjunt de resultats sobre la posició de l’economia espanyo-
la en els mercats exteriors indica que les empreses tenen capacitat de com-
petir, però que hi ha febleses en la trajectòria posterior a l’ingrés a la UE.
D’una banda, les exportacions espanyoles de béns augmenten i avancen en
importància en els mercats mundials i europeus, però la intensitat amb què im-
portem de l’exterior és en molts casos igual o més gran, de manera que pa-
tim un saldo comercial permanentment negatiu. Les febleses són evidents
en el comerç de manufactures, mentre que en el comerç de serveis els avan-
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tatges competitius són clars. Per aprofundir en aquests aspectes i identificar
les relacions entre especialització i competitivitat, en capítols posteriors es
desenvoluparan anàlisis més desagregades pel que fa al cas, mentre que l’a-
partat següent es limitarà a fer una primera aproximació als principals fac-
tors que determinen la competitivitat.

1.3. Els factors determinants 
de la competitivitat: primera aproximació

Els determinants de la competitivitat agregada són tots aquells fac-
tors que expliquen el ritme de creixement d’una economia i la seva capaci-
tat d’assolir nivells de renda més alts. Entre ells són clau els tres grups se-
güents: la capacitat d’atreure capitals a localitzar-se en el seu territori i
generar ocupació; l’evolució de la productivitat i el ritme de generació i ab-
sorció de progrés tècnic; i aquelles condicions socials i institucionals que
afavoreixen el creixement sostingut mitjançant la reducció de la incertesa i
els costos de transacció, com són l’estabilitat macroeconòmica i la cohesió
social.

El primer grup de factors que impulsen la competitivitat constitueix
una font clàssica de creixement del producte: la inversió en els diferents
tipus de capital o la generació d’ocupació són la base de la via acumulacio-
nista cap al creixement que, en major o menor mesura, totes les economies
utilitzen. En economies tancades, la variable clau que permet finançar (o
limita) l’acumulació és l’estalvi intern; en canvi, en economies obertes, que
poden captar també estalvi extern, resulta decisiu l’atractiu de les econo-
mies per induir els factors productius de l’exterior (especialment els capi-
tals) a localitzar-se en el seu territori.

L’eficiència aconseguida en la producció i el clima econòmic són
peces clau de la capacitat d’atracció d’un espai geogràfic. El rendiment
esperat per cada factor en una economia depèn de la productivitat que acon-
segueix, i aquesta està en funció de les dotacions de la resta de factors i de
l’eficiència amb què tots ells es combinen. Per això, la segona font del crei-
xement és la productivitat conjunta dels factors, el ritme de generació i assi-
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milació del progrés tècnic. Comparant-la amb l’anterior via de creixement,
alguns autors han assenyalat (Nelson i Pack, 1998; Krugman, 1994) que
aquesta segona via es basa menys en la transpiració (que acompanya l’es-
forç d’acumular factors de producció físics, com les màquines o el treball)
i més en la inspiració (que es requereix per avançar en eficiència), amb la
consegüent producció d’innovacions o assimilació del canvi tecnològic.

El tercer grup de factors que promou la competitivitat agregada
constitueix, com el segon, un capital intangible de les economies que el pos-
seeixen, però al qual se li reconeix un paper cada vegada més rellevant. Tant
l’acumulació de factors físics com l’assimilació de progrés tècnic i les
millores d’eficiència necessiten, per produir-se de manera continuada, un
clima econòmic adequat que limiti l’efecte de dos obstacles que es poden
oposar amb força al creixement: la incertesa i els costos de transacció. El
primer d’aquests obstacles, la incertesa, és fins a cert punt inevitable en una
societat en la qual molts agents van adoptant decisions interdependents de
les quals depèn el seu propi futur. Pel que fa als costos de transacció, és rao-
nable que tendeixin a créixer en una economia complexa. Això no obstant,
aquests dos tipus d’obstacles tenen efectes molt moderats en aquelles eco-
nomies que han desenvolupat regles i polítiques adequades, que redueixen
tant la incertesa com els costos de transacció, de manera que mantenen sota
control aquests potencials inconvenients i els fan compatibles amb el crei-
xement sostingut.

Aquestes regles de funcionament operen com a regles escrites o com
a consensos explícits o tàcits, sobretot en dos àmbits. En primer lloc, hi ha
consensos que funcionen com a normes de referència pel que fa als avan-
tatges de mantenir l’estabilitat macroeconòmica mitjançant una combinació
de polítiques fiscals i monetàries que garanteixin baixos nivells d’inflació i
de tipus d’interès, així com el control de l’equilibri pressupostari i l’equili-
bri exterior. En segon lloc, hi ha un ampli acord sobre els avantatges de
mantenir un clima de confiança en el compliment dels compromisos que
s’adquireixen en les transaccions (concretament, en les laborals i finance-
res) i en els drets de propietat. També hi ha consens sobre la conveniència
que la major part de la població confiï a participar en els resultats del pro-

41■LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA: INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ



grés general, mitjançant el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’o-
portunitats i de cohesió social.

Els tres grans grups de factors que contribueixen al creixement es
poden combinar de diverses maneres, però quan s’entrellacen i s’afavorei-
xen mútuament en una economia, generen el cercle virtuós que fa que la
percebem com a competitiva en termes agregats: constatem que creix més
que les altres, manté el seu avantatge en renda i benestar o, si estava endar-
rerida, convergeix cap a les de nivells més alts de desenvolupament.

Prenent com a referència el cas espanyol en les últimes dècades, la
contribució d’aquests factors a l’evolució de la competitivitat macroeconò-
mica es podria descriure, en poques línies, distingint-ne tres etapes:

a) L’obertura de l’economia espanyola als anys seixanta i una políti-
ca de tipus de canvi més realista van permetre captar estalvi extern i comen-
çar un fort procés d’acumulació de capital, aviat acompanyat de canvis
estructurals que van impulsar la industrialització i van facilitar l’assimilació
de progrés tècnic, mitjançant l’adopció de tecnologies disponibles als paï-
sos del nostre entorn. Aquestes dues fonts de creixement van començar a
impulsar-se mútuament i, gràcies a elles i als baixos costos laborals, la com-
petitivitat de l’economia espanyola fins a mitjans dels setanta és indiscuti-
ble, ja que es van aconseguir taxes de creixement molt elevades.

b) Això no obstant, no es pot dir el mateix del decenni posterior, que
correspon a un període de crisi econòmica generalitzada, que presenta trets
més profunds a Espanya. En efecte, en el cas espanyol, els elements rela-
cionats amb el clima econòmic es deterioren més en aquests anys, com a
conseqüència de la combinació de circumstàncies tant econòmiques com
polítiques i institucionals. El resultat va ser una major incertesa, deguda a la
manca d’estabilitat macroeconòmica, i uns costos més alts, tant laborals
com de transacció, a causa de l’insuficient desenvolupament de les políti-
ques de cohesió social i a la manca de confiança en el marc institucional.
Només quan es consoliden les noves institucions i polítiques de la demo-
cràcia i es recupera, a poc a poc, l’estabilitat macroeconòmica, es posa en
marxa de nou el procés d’acumulació i millora de l’eficiència i s’aconse-
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gueix un creixement més ràpid que el dels altres països, que permet tornar
a parlar de millores de la competitivitat agregada durant el període d’inte-
gració a Europa.(4)

c) La indubtable brillantor dels resultats de l’economia espanyola
durant les dues darreres dècades presenta també algunes ombres, que supo-
sen interrogants per al futur. Concretament, el fet que la forta creació d’o-
cupació durant aquests anys hagi anat acompanyada de febles creixements
de la productivitat, apunta que les contribucions dels factors més lligats a un
creixement guiat per la capacitat d’innovar, les millores tecnològiques, han
estat pobres. Això constitueix una feblesa de cara al futur per a una econo-
mia els nivells de costos de la qual s’acosten més ja als de les més desen-
volupades que als dels països en desenvolupament, atès que es tracta d’una
variable clau per a la competitivitat de les economies més avançades.

Alguns dels factors que influeixen en la competitivitat agregada són
també especialment rellevants per a la competitivitat exterior. Entre els fac-
tors del primer dels tres grups abans esmentats, la capacitat d’atreure capi-
tals –i inversió estrangera directa– cap a determinats sectors és important
per orientar l’especialització cap a activitats en les quals s’està produint una
forta expansió i que requereixen recursos financers i tecnològics. Entre els
del segon, la productivitat és clau per assolir nivells d’eficiència en costos
satisfactoris per poder competir, i el domini de la tecnologia resulta impres-
cindible per produir en les gammes de productes adequades. Entre els fac-
tors del tercer grup, l’estabilitat macroeconòmica i el control de les tensions
socials són fonamentals per a l’evolució dels costos, la inflació i el tipus de
canvi, dels quals depèn la competència en preus.

De manera més concreta, els factors que determinen la competitivi-
tat en els mercats exteriors són de tres tipus: variables preu, com els preus
dels productes, els costos i el tipus de canvi; variables relacionades amb
l’especialització, com l’estructura productiva, les característiques dels pro-
ductes i la seva adequació a la demanda; variables comercials, com el des-
envolupament dels canals de comercialització, l’amplitud dels mercats i els
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obstacles o barreres al comerç. Aquests factors semblen haver influït sobre
la competitivitat exterior de l’economia espanyola de la manera següent:

a) És habitual assenyalar que l’economia espanyola és més inflacio-
nista que les del seu entorn, i certament és així, com es pot observar en el
gràfic 1.10. La taxa d’inflació de l’índex de preus al consum espanyol se
situa generalment per sobre de les de les economies europees grans (que
constitueixen els nostres principals mercats de referència). Tot i que les dife-
rències entre les taxes anuals són actualment menors, com a conseqüència
del procés de convergència nominal que va precedir l’adopció de l’euro com
a moneda comuna, l’efecte acumulat del diferencial d’inflació continua crei-
xent per a Espanya, i redueix a poc a poc, com es comprovarà en detall en
el capítol II, els avantatges derivats d’uns nivells de preus més baixos. 
Cal fer notar que, en un parell de dècades, mentre que a Espanya els preus
al consum gairebé s’han quadruplicat, a la Unió Europea s’han multiplicat
per 2,4.

b) Les repercussions d’aquests diferencials d’inflació en l’IPC no
són transportables sense matisos a l’àmbit de la competitivitat, per diverses
raons que seran analitzades a fons en el capítol següent. D’aquestes, n’a-
vançarem dues: els preus dels béns comerciables es poden comportar de
manera diferent que el total dels béns; en segon lloc, els preus exteriors es
veuen influïts per l’evolució del tipus de canvi, el qual, si la moneda tendeix
a depreciar-se, compensa l’efecte del diferencial d’inflació. Precisament, les
últimes devaluacions de la pesseta, a la primera meitat dels noranta, van per-
metre pal·liar la pèrdua de posicions competitives en els mercats exteriors
en els anys transcorreguts des de l’entrada a la llavors anomenada CEE.
Però, posteriorment a aquesta data, s’observa com van guanyant força,
novament, els diferencials de preus espanyols. Per això, com que un cop
fixada definitivament la paritat de l’euro ja no és possible recórrer al tipus
de canvi com a instrument, cal no perdre de vista en cap moment que ara
una major inflació constitueix una amenaça més perillosa per a la competi-
tivitat exterior.

c) Darrere la inflació s’amaga un desajust entre productivitat i cos-
tos: si aquests augmenten a un ritme que no és absorbit per les millores de
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la productivitat, és probable que els preus augmentin (o els marges es dete-
riorin). En el gràfic 1.11 s’observa que l’evolució de la productivitat espa-
nyola per ocupat és creixent, però el seu nivell és inferior al de les econo-
mies de la UE i el seu ritme de millora s’ha frenat en els últims anys,
coincidint amb la forta creació d’ocupació. En aquestes circumstàncies, el



risc que els increments de costos deteriorin la competitivitat és més gran. En
efecte, en el gràfic s’observa també que el dinamisme dels costos laborals
unitaris (quocient entre el cost per treballador i la productivitat) és superior
al de la resta dels grans països europeus i a la mitjana de la UE. En el capí-
tol III, s’analitzarà si l’evolució dels costos i la productivitat confirma la im-
pressió que la inflació, més elevada a Espanya, amenaça la competitivitat de
la seva economia.

d) L’evolució de la posició d’un país en els mercats internacionals no
depèn solament del nivell general de preus i de les seves variacions, ja que
també hi exerceix un paper important l’orientació de la seva estructura pro-
ductiva cap a productes més o menys diferenciats i la seva orientació comer-
cial cap a activitats i mercats més o menys dinàmics. L’especialització en
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sectors i línies de producció on predominen les mercaderies homogènies fa
més rellevant la competència en preus, mentre que si la producció s’orienta
cap a activitats on predomina la diferenciació de productes, esdevenen cru-
cials altres característiques. Tot i que aquests aspectes seran analitzats en
detall en els capítols II i IV d’aquest estudi, en termes generals es pot asse-
nyalar que l’estructura productiva espanyola es distingeix pel fet d’estar
més orientada que la dels altres països europeus cap a les produccions agrí-
coles i pesqueres (si bé la diferència es va reduint) i la indústria agroali-
mentària, les manufactures tèxtils i de vestit, cuir i calçat, els productes
minerals no metàl·lics (ceràmics, entre altres), la fusta i els mobles, i la
construcció; és a dir, cap a sectors en els quals la competència en preus és
rellevant, perquè es tracta d’indústries madures, en les quals les diferències
de qualitat existeixen però tenen un abast limitat.

Això és així, també, perquè la producció manufacturera espanyola es
caracteritza així mateix per la seva orientació cap a línies d’especialització
de nivell tecnològic baix i mitjà-baix, amb més intensitat que la resta de paï-
sos europeus de grandària comparable (quadre 1.1). Les diferències són
molt notables respecte a Alemanya i el Regne Unit, i menors, però també
significatives, respecte a França. La importància de l’especialització en
activitats amb més o menys contingut tecnològic és deguda a diversos fac-
tors. En primer lloc, els productes amb més contingut tecnològic generen un
valor afegit més gran. En segon lloc, alguns dels productes d’alt contingut
tecnològic constitueixen les línies de producció amb innovacions més des-
tacades, per la qual cosa es tracta de produccions en què la diferenciació de
productes i la qualitat són molt importants i els mercats de les quals són els
més dinàmics i expansius.

Una orientació de la producció cap a sectors de nivell tecnològic
mitjà i baix representa una probabilitat menor de participar en bones condi-
cions de l’expansió dels mercats més dinàmics i ser menys dependents de la
competència en preus (CEPII, 1998). Per tant, l’especialització pot condi-
cionar la capacitat i la forma de competir, i així sembla que passa en l’eco-
nomia espanyola. En el gràfic 1.12 s’observa que, tant en les exportacions
com en les importacions, els productes en expansió guanyen pes en els agre-
gats. Però s’hi constata també que les nostres importacions, en les quals el
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Quadre 1.1

DISTRIBUCIÓ DEL VALOR AFEGIT BRUT A PREUS BÀSICS 
DE MANUFACTURES SEGONS EL NIVELL TECNOLÒGIC. 2001
Percentatges

Alemanya Espanya França Itàlia Regne Unit

Alt 7,2 5,7 10,7 6,6 12,9

Productes farmacèutics 2,2 2,7 3,8 3,3 3,2

Màquines d’oficina i equips 
informàtics 0,9 0,8 1,0 0,3 2,4

Aparells de ràdio, televisió 
i comunicacions 2,8 1,5 3,2 1,8 4,3

Aeronaus i naus espacials 1,3 0,7 2,8 1,1 3,0

Mitjà-alt 45,6 27,8 31,9 28,4 30,3

Productes químics, excepte farmacèutics 7,5 6,3 7,6 4,9 7,4

Maquinària i equip mecànic 14,6 6,7 7,7 12,5 8,8

Maquinària elèctrica i aparells, n.c.o.p. 7,7 3,6 4,3 4,4 3,6

Equip i instruments medicoquirúrgics, 
de precisió, òptica i rellotgeria 3,8 1,2 3,2 2,1 3,1

Vehicles de motor 11,6 9,4 8,6 3,5 7,0

Altre material de transport 0,4 0,6 0,5 1,0 0,3

Mitjà-baix 26,0 33,8 29,3 30,7 25,0

Coqueries, refinació de petroli 
i combustibles nuclears(*) 1,3 3,1 3,0 1,1 1,5

Productes del cautxú i matèries plàstiques 4,8 4,6 4,6 3,9 5,0

Altres productes minerals no metàl·lics 3,8 7,8 4,7 6,9 3,5

Minerals metàl·lics 3,9 4,2 3,2 3,0 3,2

Productes metàl·lics, excepte maquinària 
i equip 9,0 8,5 9,4 10,3 6,8

Construcció i reparació naval 0,3 0,8 0,9 0,6 1,0

Manufactures diverses(**) 3,0 4,7 3,5 4,9 4,0

Baix 21,2 32,7 28,1 34,3 31,9

Productes alimentaris, begudes i tabac 9,1 14,0 14,4 10,1 13,6

Productes tèxtils, de la confecció, 
de cuir i calçat 2,3 7,4 4,3 14,5 4,8

Fusta, suro i els seus productes 2,0 2,6 1,7 2,7 1,2

Paper, articles de paper i impressió(***) 7,9 8,7 7,7 7,0 12,2

Total manufactures 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) La informació estadística no permet separar el subsector de combustibles nuclears, que presenta un nivell tecnolò-
gic alt.
(**) La informació estadística no permet separar el subsector de fabricació de mobles, que presenta un nivell tecnolò-
gic baix.
(***) La informació estadística no permet separar els subsectors de reproducció i edició de suports gravats, que pre-
senten un nivell tecnològic alt.
Fonts: OCDE-STAN i elaboració pròpia.
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Gràfic 1.12

EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER PRODUCTES A ESPANYA(*)

(*) Els productes es classifiquen seguint un doble criteri: la taxa de creixement dels pesos relatius i la variació dels mateixos
pesos relatius en punts percentuals del comerç mundial. Un producte es considera «en expansió» si el seu pes en el comerç
mundial registra un creixement del 15% i un augment del seu pes en el comerç mundial de 0,03 punts entre 1980 i 2001. S’a-
pliquen criteris simètrics en el cas dels productes «en retrocés». Els productes «estables» són aquells que se situen entre els dos
marges. Els càlculs per al principi i el final del període s’han efectuat a partir de les mitjanes de tres anys: 1980-1982 i 1999-2001.
Fonts: CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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component de productes amb contingut tecnològic mitjà-alt o alt és menor,
els productes en expansió han crescut més de pressa que entre les nostres
exportacions, més orientades a les produccions de perfil tecnològic mitjà-
alt i alt. Aquesta evolució havia influït, sens dubte, en el nostre dèficit co-
mercial.

1.4. Conclusions

El recorregut realitzat en aquest capítol per les dues accepcions de la
competitivitat i els seus determinants permet constatar que les relacions
entre totes dues són més estretes del que, a primera vista, podia semblar. Per
a una economia com l’espanyola, de grandària mitjana i bastant oberta, seria
sorprenent que els resultats de l’anàlisi de la competitivitat macroeconòmi-
ca i la competitivitat exterior fossin molt diferents.

Des d’aquests dos punts de vista, la competitivitat de l’economia
espanyola presenta una trajectòria de mitjà i llarg termini en les darreres
dècades positiva, però l’evolució recent planteja interrogants sobre el seu
futur esdevenidor. Pel que fa als aspectes positius, tant la capacitat de crei-
xement i convergència cap als nivells de renda europeus, com el fet que l’e-
conomia espanyola hagi guanyat pes en els mercats internacionals, són
assoliments indubtables i reflecteixen una clara capacitat de competir. A
més, aquesta trajectòria ha estat recorreguda en paral·lel a un procés d’o-
bertura i integració creixent a Europa, i acceptant les condicions d’una in-
ternacionalització cada vegada més dominant i exigent.

Els dubtes es plantegen perquè, probablement, el procés de desenvo-
lupament i integració recorregut ja per Espanya pot estar enfrontant ara la
seva economia a nous reptes competitius. En aquest sentit, les respostes fins
ara observades podrien ser insuficients en un escenari on alguns instru-
ments utilitzats eficaçment per competir en el passat són ja inviables, espe-
cialment la política de tipus de canvi, o estan molt més limitats a causa del
nostre propi progrés, com són els avantatges de costos.

En l’àmbit de la competitivitat macroeconòmica, les economies
avançades reforcen contínuament el seu creixement mitjançant la incorpo-



ració de progrés tècnic i noves onades de canvi estructural, que les mouen
cap a activitats de més intensitat tecnològica i els permeten assimilar millor
uns costos laborals elevats. En aquest terreny, el lent ritme d’avanç de la
productivitat a Espanya en els darrers anys i les limitades transformacions
de la seva base productiva, que es mou a poc a poc cap a les activitats més
avançades, suposen amenaces per a la competitivitat futura.

L’especialització i la productivitat són aspectes molt rellevants, i no
solament per a la competitivitat macroeconòmica sinó també per a la com-
petitivitat exterior. La primera és clau per participar, o no poder fer-ho, en
alguns dels mercats que creixen a un ritme més gran. En aquest sentit, l’e-
conomia espanyola no està participant amb intensitat en mercats fortament
expansius a escala mundial, perquè la seva estructura productiva és d’un
altre tipus i està escassament orientada cap a la majoria de les innovacions
de productes vinculades a les noves tecnologies.

Pel que fa a la productivitat, el seu comportament determina, junta-
ment amb els costos i el tipus de canvi, la competitivitat en preus. El dife-
rencial d’inflació de l’economia espanyola indica que la combinació de can-
vis en els costos i en la productivitat existent condueix a una pèrdua gradual
de competitivitat, que en els últims anys ja no pot ser compensada en els
principals mercats exteriors –els europeus– mitjançant depreciacions de la
divisa. Per tant, la permanència d’aquesta situació i els seus efectes amena-
cen la posició en uns mercats que representen les dues terceres parts del
nostre comerç exterior i la rendibilitat de les empreses més sotmeses a la
competència externa.

Per aprofundir en l’estudi de tots aquests aspectes de la competitivi-
tat, i explicar per què en alguns d’ells els riscos que en el futur es poden pre-
sentar encara no es manifesten amb nitidesa –la qual cosa pot induir alguns
agents a ignorar-los, equivocadament–, els següents capítols es dediquen,
monogràficament, a l’estudi detallat dels nivells i les taxes de variació dels
preus (capítol II), els costos i la productivitat (capítol III), i l’especialització
(capítol IV).
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II. Nivell de preus, inflació 
i competitivitat en preus

Aquest capítol aborda una anàlisi dels nivells de preus, la seva evo-
lució i la seva importància per a la competitivitat exterior de l’economia
espanyola. La inflació afecta també la competitivitat agregada, ja que ame-
naça l’estabilitat macroeconòmica i la continuïtat del creixement a mitjà i
llarg termini, però en aquest cas la investigació se centra en la competitivi-
tat en preus, que és un aspecte central de la posició competitiva de les eco-
nomies en els mercats internacionals.

Els advertiments dels economistes sobre els perills que suposa per a
un país com Espanya patir de manera permanent un diferencial d’inflació
positiu, és a dir, tenir una taxa de creixement dels preus més elevada, sem-
bla que xoquen amb la capacitat de penetrar en els mercats exteriors de l’e-
conomia espanyola, descrita en el capítol anterior, i amb el seu ritme de
creixement superior a la mitjana de la UE. Això no obstant, el fet que no
s’observin immediatament les conseqüències negatives del diferencial d’in-
flació pot ser el resultat de diverses circumstàncies que no neguen els efec-
tes perjudicials del creixement més gran dels preus sobre la competitivitat
exterior. Entre aquestes circumstàncies cal assenyalar, en primer lloc, que és
possible que un país més inflacionista vingui d’una situació de partida amb
preus més baixos i, per tant, tot i la seva major inflació, segueixi tenint un
nivell de preus més baix que els seus competidors i mantingui un avantatge
que, si prossegueix pel camí inflacionista, anirà perdent gradualment. En
segon lloc, és possible que l’evolució del tipus de canvi, en depreciar-se, es-



tigui compensant o pal·liant els efectes de la inflació diferencial sobre la
competitivitat. En tercer lloc, els productes competeixen en els mercats tam-
bé a través d’altres característiques que actuen com a elements diferencia-
dors: la qualitat, les prestacions específiques o la millor adaptació als gus-
tos dels consumidors, són factors cada vegada més importants en el comerç
interior i en el que es produeix entre economies cada vegada més integrades.

En tot cas, els preus són sempre variables rellevants per a l’evolució
de la capacitat de competir, però per avaluar-los en detall cal parar esment
en alguns aspectes que seran tractats en aquest capítol. En primer lloc, cal
destacar la importància de les noves circumstàncies en què es produeixen
els efectes del diferencial d’inflació, un cop Espanya s’ha incorporat a la
Unió Monetària Europea i ha desaparegut la possibilitat d’efectuar una de-
valuació o depreciació del tipus de canvi amb les monedes dels principals
socis comercials. En segon lloc, cal tenir present no solament la situació de
la inflació sinó la dels nivells de preus, ja que, sovint, als països amb menys
nivell de renda (per exemple, Espanya en comparació amb la majoria dels
països europeus amb els quals comerciem) les taxes d’inflació són superiors
però els nivells de preus són menors. En tercer lloc, cal tenir en compte que
el mesurament de les posicions relatives de les economies pel que fa a nivell
de preus, encara que en el cas dels productes d’una empresa concreta pugui
ser una tasca senzilla, a escala agregada (el conjunt de manufactures o ex-
portacions, per exemple) presenta moltes dificultats estadístiques i notables
complicacions tècniques, de manera que, per més sorprenent que sembli,
només és possible realitzar aproximacions a aquest objectiu aparentment
elemental. Finalment, a l’hora de valorar la competitivitat en preus convé
tenir present que actualment altres característiques diferents dels preus dels
productes, com la seva diferenciació o la seva qualitat, són molt rellevants.
Quan això passa, la demanda esdevé més inelàstica als canvis en els preus i
tant aquests com la inflació perden importància com a determinants de la
competitivitat. Per això, a la part final del capítol es durà a terme una apro-
ximació al creixent paper exercit per la diferenciació de productes i la qua-
litat, com indica el volum cada vegada més gran del comerç intraindustrial
en les economies desenvolupades.
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2.1. Inflació diferencial en una unió monetària

El fet de pertànyer a una unió econòmica i monetària com la UEM,
en la qual es va integrar Espanya el 1999, fa que el control de la inflació
sigui més important que en altres circumstàncies, en les quals hi ha instru-
ments de política econòmica, com el tipus de canvi o la política aranzelària,
que poden ajudar a mantenir la competitivitat exterior. Quan una economia
s’integra en una unió econòmica i monetària, al mateix temps que es
redueixen els instruments de política econòmica utilitzables, es produeix un
efecte de creació de comerç amb els membres de la unió (es generen nous
intercanvis comercials entre països, com a conseqüència del fet que una part
de la demanda abans atesa pels productors nacionals és ara captada per les
empreses situades en altres països que formen part de la unió i són més efi-
cients) –en el nostre cas, la UEM– i de desviació del comerç extern cap a
l’interior de la unió. En aquest segon cas, la desaparició de barreres entre
els països membres fa que els seus productors siguin més competitius en els
mercats de la unió, gràcies a la reducció de certs costos de transacció que,
en canvi, han de continuar suportant els productors de països tercers. En
aquestes circumstàncies, per a la posició competitiva en un mercat europeu
dins del qual cada vegada hi ha menys barreres i s’utilitza la mateixa mone-
da, l’evolució dels preus a unes taxes que no superin les de la resta de paï-
sos membres és summament important.

S’entén per inflació diferencial un creixement de preus al nostre país
superior al que experimenten els altres. Per a un país que forma part de la
UEM, l’única possibilitat de recuperar posteriorment la competitivitat en
preus perduda per aquesta via seria aconseguint en el futur taxes d’inflació
inferiors a les dels nostres socis. Això implica que tolerar l’existència d’in-
flació diferencial tingui com a conseqüència córrer el risc d’haver de passar
un període d’ajust, a fi d’aconseguir moderar els preus i els costos nominals
que produeix una major inflació. Com menys flexible sigui l’economia, i
Espanya no ha destacat mai per la seva flexibilitat, més grans seran els
potencials costos futurs associats a aquest ajust.

Com que la unió monetària exigeix una política monetària comuna,
la possibilitat d’utilitzar aquesta poderosa eina en el control de la inflació ja
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no està present per a un país que pateixi inflació diferencial. Només s’apli-
carà si el problema inflacionista és general a tota l’àrea de l’euro, però això
no passa perquè la UEM s’ha desenvolupat aconseguint unes bones condi-
cions d’estabilitat macroeconòmica, que han facilitat la reducció de la infla-
ció i la caiguda dels tipus d’interès arreu d’Europa, així com la seva con-
vergència entre economies. Gràcies a això, els tipus d’interès són ara
menors a Espanya –cosa que estimula la inversió i el creixement–, i fins i
tot són més baixos en termes reals al nostre país que als països del nostre
entorn, precisament perquè patim inflació diferencial. Ara bé, al mateix temps
el problema es fa més difícil de corregir perquè, si la inflació no és genera-
litzada, no hi ha raons per dur a terme una política monetària restrictiva i
tampoc no es poden adoptar mesures monetàries particularitzades per fre-
nar els preus en les economies més inflacionistes.

Així, doncs, la persistència del diferencial d’inflació acaba amena-
çant la competitivitat de l’economia que el pateix per dues raons: no es pot
fer ús del tipus de canvi per pal·liar-ne els efectes, ni de la política monetà-
ria per corregir-ne les causes. En les circumstàncies descrites, la correcció
del diferencial d’inflació requerirà atacar-ne els orígens per altres vies,
fonamentalment el control de costos i la millora de la productivitat; i per
pal·liar els seus efectes negatius sobre la competitivitat caldrà recórrer a
altres alternatives, gestionant la demanda mitjançant la política fiscal i pres-
supostària, o donant suport a la capacitat de competir més en altres bases i
no solament en els preus.

Quan la inflació planteja un problema de competitivitat a una eco-
nomia que forma part d’una unió monetària, les polítiques més apropiades
són les d’oferta, basades en la flexibilització dels mercats de factors i de
productes, especialment les polítiques estructurals de mercat de treball i
d’augment de la competència en el sector serveis. Això no obstant, les polí-
tiques estructurals requereixen períodes amplis de temps per produir els
seus efectes, potser més grans del que un sector obert a la competència exte-
rior i exposat a una pèrdua contínua de competitivitat pot suportar. Per això
és tan important evitar que la necessitat de dur a terme ajustos estructurals
es plantegi quan ja és massa tard.
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A vegades, la dificultat d’adoptar mesures estructurals es deu al fet
que una economia està formada per un nombre molt gran d’empreses i sec-
tors diferents, dedicats a la producció d’una gran varietat de béns i serveis,
que són objecte de comerç interior o exterior amb una intensitat molt dife-
rent. Aquesta complexitat es reflecteix també en una diversitat d’interessos
i de percepcions dels problemes de competitivitat exterior i dels riscos. Per
exemple, una part dels béns i, sobretot, dels serveis produïts no estan sub-
jectes a una intensa competència exterior per diversos motius. Això pot ser
degut a la regulació de mercats, a l’existència de barreres aranzelàries i no
aranzelàries al comerç exterior, als elevats costos de transport o a la matei-
xa naturalesa del producte, que obliga a consumir-lo in situ. Aquestes cir-
cumstàncies que afecten la intensitat de la competència incideixen sobre la
capacitat de les empreses i els sectors d’assimilar i/o generar pressions
inflacionistes.

Aquesta diversa tolerància d’empreses i mercats a la inflació fa que
els preus relatius dels béns entre els països puguin ser molt diferents segons
els sectors, si bé la competència tendeix a igualar-los en el cas dels que són
objecte de comerç. La regla general és doble: a) els preus dels béns són més
semblants entre països com més homogenis són els productes i més intens és
el seu comerç; b) els països amb un nivell de renda més gran tenen majors
costos (sobretot laborals) i preus que compensen (de manera total o parcial)
gràcies a la seva major productivitat i segons quina sigui la intensitat de la
competència del mercat corresponent. Atès que les millores de productivitat
són menors en els serveis i aquests es comercien menys entre països, els
nivells de preus dels béns no comerciables acostumen a diferir més i ser més
alts als països més rics. Això constitueix un avantatge de costos per als sec-
tors manufacturers dels països endarrerits, sempre que la major inflació del
sector no comerciable no el destrueixi. Per la mateixa raó, els sectors manu-
facturers dels països més rics han de compensar per altres vies (sobretot més
productivitat i més diferenciació de productes) els desavantatges de costos
que es deriven dels preus més elevats dels serveis en el mercat interior.

L’existència d’inflació diferencial a escala agregada pot ser l’efecte
d’una inflació dual dins d’una economia, és a dir, a causa d’un creixement
més gran dels preus en el sector no comerciable que en el comerciable.
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Aquestes circumstàncies es donen sovint i no volen dir que el sector comer-
ciable experimenti automàticament per això pèrdues de competitivitat:
depèn del que passi en altres països, i de quins siguin els nivells de preus en
els sectors que produeixen béns no comerciables. Ara bé, no hi ha dubte que
la major inflació del sector no comerciable afecta els costos del sector
comerciable, ja que els pressiona a l’alça. Si aquesta pressió és més gran
que la que es produeix en altres països i no és compensada pels guanys de
productivitat del sector comerciable, acabarà repercutint sobre els marges o
els preus d’aquest últim i amenaçant, en definitiva, la seva competitivitat.

Podria passar que, si l’evolució del preu internacional dels diferents
productes comerciables és desigual i la composició del sector comerciable
difereix entre països, fins i tot sense canvis en el preu relatiu de cadascun
dels productes d’un país respecte a la competència externa hi hagi inflació
diferencial en algun país, a escala agregada. Per exemple, si un país pro-
dueix béns comerciables els preus internacionals dels quals creixen més de
pressa, hi hauria una inflació diferencial en el conjunt del sector comercia-
ble respecte als seus competidors, encara que cap dels seus productes no
s’hagués encarit respecte als seus homòlegs de la resta del món. Semblaria
així que estigués perdent competitivitat, però seria només una il·lusió esta-
dística.

Mentre que la possibilitat considerada en el paràgraf anterior no és
probable que s’apliqui al cas espanyol tenint en compte la seva especialit-
zació productiva, hi ha en canvi altres motius que poden donar lloc a una
inflació diferencial a Espanya. El primer, la mateixa integració econòmica
creixent en la Unió Europea i, especialment, la creació de l’euro. La mone-
da única facilita la comparabilitat entre productes dels diferents països i
suposa un impuls a la creixent integració recíproca d’aquestes economies.
En altres paraules, els béns comerciables són cada vegada més comerciables
gràcies a la desaparició gradual de múltiples barreres, la qual cosa impulsa
la convergència dels seus preus dins de l’àrea i elimina una part de les dife-
rències que es mantenien degudes a la importància més gran de les fronte-
res en el passat. En aquest procés, sembla lògic esperar que la inflació del
sector comerciable sigui menor als països amb preus de partida més elevats
i més gran en altres com el nostre. Això generarà inflació diferencial posi-
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tiva als països amb menys nivell de renda i nivells de preus de partida més
baixos, com Espanya.

Finalment, és important insistir en el fet que valorar adequadament
els nivells de preus relatius a escala internacional –i els diferencials d’in-
flació– no és senzill. En els mercats de mercaderies concretes, els produc-
tors poden fer comparacions molt precises, però en termes agregats es plan-
tegen dificultats considerables per escollir adequadament el cistell de
mercaderies que serveix de base a les comparacions pel fet que la produc-
ció i el comerç de cada país té una estructura diferent. Per precisar les com-
paracions internacionals, cal que es basin en cistells de mercaderies comuns,
si és possible amb exactament les mateixes característiques, com els que
s’utilitzen en el càlcul de les paritats de poder de compra (PPA). Però com
que el nostre interès se centra en l’estudi de la competitivitat exterior, seria
convenient prestar una especial atenció a l’anàlisi dels preus de producció
del sector comerciable, concentrat en les manufactures, més que en agregats
de la demanda final com els que utilitza la PPA. Per fer-ho, es poden cons-
truir índexs de preus adequats a aquesta finalitat, com les ràtios de valors
unitaris i els índexs de valors unitaris d’exportacions i importacions, que
després es descriuran; però aconseguir, en aquest cas, aparellar mercaderies
homogènies és un objectiu que en ocasions resulta inabastable, per la qual
cosa haurem de conformar-nos a vegades a realitzar només aproximacions
als nivells de preus relatius.

2.2. Evolució general dels preus a Espanya

Per valorar la competitivitat en preus d’una economia i la seva evo-
lució, és necessari analitzar tant els diferents nivells de preus com les seves
taxes de variació, i parar esment tant en el nivell de preus agregat com en
els preus dels grups de productes i sectors més vinculats a les activitats de
comerç exterior.

Les comparacions internacionals de nivells de preus, i també de pro-
ducció i de productivitat, necessiten resoldre la dificultat derivada de la
necessitat de disposar d’un tipus de conversió adequat per expressar les pro-
duccions nacionals en una moneda comuna. La conversió mitjançant els
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tipus de canvi nominals és el mètode més simple, però hi ha el risc d’obte-
nir resultats enganyosos pel fet que aquests tipus de canvi són fixats pel
mercat de divises i no indiquen directament el poder adquisitiu de les mone-
des en termes de béns i serveis: reflecteixen moltes altres circumstàncies de
les balances de pagaments (estan subjectes a fortes fluctuacions conjuntu-
rals), ja que els moviments de capitals poden jugar un paper dominant en la
determinació dels seus nivells.

La literatura econòmica proposa abordar aquest problema seleccio-
nant un cistell de béns comú als diferents països i valorant-lo segons els
preus nacionals en la moneda de cada país. La comparació del valor del
mateix cistell de béns en dos països proporciona el tipus de conversió entre
les dues monedes. Ara bé, el cistell de referència es pot construir segons
diferents criteris en funció de les magnituds que es volen comparar. El pri-
mer dels criteris utilitzats per definir un cistell de mercaderies comú és el
que segueixen diversos organismes internacionals i que es coneix com el de
les paritats de poder de compra (PPA); el cistell de béns utilitzat és repre-
sentatiu de la demanda final i utilitza preus d’adquisició. El segon criteri,
desenvolupat per la Universitat de Groningen i anomenat valoració de la
producció en origen, difereix de l’anterior en dos sentits: els cistells consi-
derats es configuren prestant atenció a l’oferta de sectors o grups de sectors
(per exemple, les manufactures), i els preus utilitzats són preus de produc-
ció. Basant-se en aquest enfocament, s’obtenen les anomenades ràtios de
valor unitari (RVU). Segons un tercer criteri, utilitzat pels departaments de
comerç exterior dels governs, els cistells es basen en la composició del
comerç exterior i els preus es calculen a partir dels valors unitaris de les
exportacions; aquest mètode genera els índexs de valor unitari (IVU).

Aquests tres criteris ofereixen aproximacions alternatives per valorar
la competitivitat en preus de l’economia espanyola. L’avantatge del primer
és que afina molt l’homogeneïtat dels productes que es comparen, però els
cistells que considera (basats en la demanda final) poden tenir un contingut
molt diferent del que caracteritza la producció del país considerat. Inclou els
béns i serveis importats per al consum local, però no té en compte el preu
de certs béns produïts localment, com els béns intermedis o les mercaderies
exportades.
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2.2.1. Tipus de canvi nominal i PPA

L’objectiu d’aquest apartat és l’estudi del nivell general de preus, és
a dir, el nivell de preus agregat. Les comparacions de preus entre diferents
països es veuen influïdes per dues variables: l’evolució del tipus de canvi
nominal entre les monedes i l’evolució dels preus de les mercaderies expres-
sats en cadascuna de les monedes. Per estimar aquest segon component,(1) el
Banc Mundial, l’OCDE o Eurostat utilitzen un cistell comú de béns repre-
sentatius de la demanda final. El valor d’aquest cistell és calculat a partir de
les enquestes de preus realitzades en cadascun dels països participants. La
comparació del valor d’aquests cistells en diferents monedes internacionals
proporciona l’índex anomenat paritat de poder adquisitiu (PPA), que ser-
veix per calcular el tipus de canvi real o relació real d’intercanvi entre
aquestes monedes (a vegades anomenat tipus de canvi PPA), que corregeix
els efectes de les diferències en els nivells de preus.

El quocient anomenat índex de paritat de poder adquisitiu (PPA)
mesura el nombre d’unitats de la moneda d’un país que són necessàries per
tenir el mateix poder de compra que amb una unitat de la moneda d’un altre
país. Així, doncs, la PPA és com un tipus de canvi, però referit a mercade-
ries o cistells de mercaderies concretes, mentre que el tipus de canvi nomi-
nal es refereix a monedes (i és influït no solament pel comerç de béns, sinó
per tots els intercanvis reflectits en la balança de pagaments).

El tipus de canvi real o relació real d’intercanvi ens indica quina és
la relació entre els preus nacionals i els d’un altre país, expressats tots dos
en la mateixa moneda, és a dir, tenint en compte el tipus de canvi nominal.
Es calcula com el quocient entre el tipus de canvi nominal i l’índex de preus
(PPA), i s’acostuma a expressar en tants per cent:
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Tipus de canvi nominal
PTA/Moneda estrangera

Tipus de canvi real = � 100
PPA PTA/Moneda estrangera

(1) Desenvolupat per Kravis, Heston i Summers (1982).



El gràfic 2.1 mostra l’evolució del tipus de canvi nominal pesseta/
dòlar, de la paritat de poder adquisitiu (PPA) de les nostres antigues pessetes
enfront del dòlar i del quocient de tots dos, el tipus de canvi real, que és la
variable clau en termes de competitivitat. La paritat del poder de compra
(PPA) pesseta/dòlar realitza les comparacions respecte als Estats Units i, com
es pot observar, creix a conseqüència de la major inflació espanyola res-
pecte a la nord-americana. Malgrat això, el tipus de canvi real de la pesseta
se situa generalment en valors superiors a 100, de manera que els nivells de
preus dels Estats Units superen els espanyols, i segueixen una evolució
ascendent que és deguda a l’evolució del tipus de canvi nominal del dòlar.
Les successives depreciacions o devaluacions de la nostra moneda (primer
la pesseta i en els darrers anys l’euro) enfront del dòlar han servit per situar
els preus espanyols per sota dels del país pres com a referència i per man-
tenir els nostres nivells de competitivitat exterior en termes de preus.
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Gràfic 2.1

EVOLUCIÓ COMPARADA DEL TIPUS DE CANVI NOMINAL (TCN), 
LA PARITAT DEL PODER ADQUISITIU (PPA) DE LA PESSETA ENFRONT
DEL DÒLAR I EL TIPUS DE CANVI REAL (TCR) (%). 1980-2001



Per conèixer quin és el nivell de preus relatius d’Espanya respecte a
altres països, es pot calcular un quocient dels tipus de canvis reals enfront
del dòlar de cadascun d’ells i el d’Espanya. Així, les comparacions amb la
moneda comuna, el dòlar, serveixen d’enllaç per comparar, per exemple, el
nivell de preus d’Espanya i el de les economies europees. L’any 2001 (grà-
fic 2.2), el nivell de preus d’Espanya era un 17% inferior al nivell mitjà de
preus de la Unió Europea. Tan sols Portugal i Grècia tenien nivells de preus
més baixos que Espanya, i els nostres principals competidors –Regne Unit,
Alemanya, França i Itàlia– eren països més cars que el nostre. Si bé és cert
que les diferències respecte a Itàlia són escasses, pel que fa al Regne Unit
són força considerables, malgrat que les taxes d’inflació espanyoles han ten-
dit a ser generalment més grans que les dels seus competidors. A la vista
d’aquest resultat, es pot afirmar que encara disposem d’un cert marge o
avantatge de preus en molts dels mercats de la UE. Tanmateix, aquesta valo-
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ració ha de ser matisada en diversos sentits i cal advertir que aquest avantat-
ge en el nivell de preus es deu en part a l’evolució del tipus de canvi nomi-
nal, com es pot comprovar amb més detall a continuació per a alguns països.

Tot i que l’evolució dels preus, prenent el dòlar com a referència, sol
ser considerada com l’indicador agregat de competitivitat en preus més
representatiu a escala internacional, és útil calcular l’índex de preus respec-
te als països competidors més directes, ja que és possible que el comporta-
ment d’altres tipus de canvi sigui molt diferent del que segueix el dòlar. Així
passa en el cas espanyol, que en els últims anys ha tingut un tipus de canvi
fix amb els països de l’euro, mentre que la paritat amb el dòlar variava sen-
siblement. El gràfic 2.3 efectua la comparació de l’evolució dels nostres ni-
vells de preus relatius amb els nostres quatre principals socis comercials. A
excepció d’Itàlia, on l’evolució del tipus de canvi nominal i la PPA respec-
te a Espanya mostren una tendència semblant, en els altres casos es pot ob-
servar en l’evolució de la PPA l’efecte de la nostra major inflació i, també,
com la tendència a la depreciació de la nostra moneda ha compensat aquest
efecte i ha mantingut els nivells de competitivitat exterior en termes de preus.
A excepció del Regne Unit, la fixació de paritats amb l’euro al desembre de
1998 va anul·lar aquest mecanisme de manteniment de la competitivitat
exterior respecte a tots els països pertanyents a la Unió Monetària. Així, en
els casos d’Alemanya, Itàlia i França, la tendència de la relació real d’inter-
canvi d’Espanya amb aquests països en els darrers anys és negativa, amb la
consegüent pèrdua d’avantatges de preus, tot i que el seu valor continua sent
superior a cent, la qual cosa indica que el nivell de preus espanyol segueix
sent, malgrat tot, inferior, com ja s’havia assenyalat.
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2.2.2. Desagregació per components de demanda

El gràfic 2.4 mostra l’evolució de l’índex de nivell de preus corres-
ponent al Producte Interior Brut, prenent Espanya com a base i per al perío-
de 1995-2001. Les dues característiques fonamentals que cal destacar d’aquest
gràfic són: (i) la confirmació que el nivell de preus d’Espanya és inferior al
dels seus competidors directes; i (ii) la tendència general a la reducció de les
desigualtats en nivells de preus, a excepció del Regne Unit, que actualment
és un dels països amb uns nivells més alts de preus de la Unió Europea. Per
contra, Alemanya, que el 1995 partia dels nivells de preus més elevats de tots
els països considerats, ha anat reduint les diferències de manera notable.

(*) Estàndard de poder adquisitiu.
Fonts: Eurostat-NewCronos, CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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El gràfic 2.5 ofereix informació sobre nivells de preus per al 2001
amb un nivell de desagregació superior. Les dades indiquen que en la major
part dels components de la demanda de consum privat els nostres preus són
menors, en alguns casos de manera substancial i amb més freqüència i



67■LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA: INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ

intensitat respecte al Regne Unit. Per contra, els nostres nivells de preus són
molt més semblants als dels nostres competidors o semblen estar per sobre
en els serveis mèdics i de salut (una dada que també cal prendre amb cau-
tela a causa de les diferències en els sistemes de finançament de la sanitat
o els diferents catàlegs de serveis de la sanitat pública als diferents països),
i en un sector tan rellevant per a l’oferta turística com el de la restauració i
l’hostaleria. Finalment, cal destacar que els nivells de preus del vestit i el
calçat se situen en els últims anys per sobre dels dels nostres competidors,
a excepció d’Alemanya, que també ha escurçat distàncies de manera impor-
tant. Atès que aquest és un sector en el qual Espanya està especialitzat (com
es comprovarà en el capítol IV), l’evolució dels seus preus té una especial
rellevància i, si no hi ha errors en les estimacions d’Eurostat en aquest punt,
es tractaria d’una dada preocupant.

Com que el que més importa des del punt de vista de la competitivi-
tat internacional és aquella part de l’economia que duu a terme un volum
més gran de transaccions amb l’exterior, és important avaluar les diferèn-
cies en els nivells de preus entre països en els béns comerciables, mitjançant
una descomposició de la demanda entre aquella part d’aquesta que és co-
merciable i aquella que no ho és. Conèixer els nivells relatius de preus dels
béns no comerciables també té interès, per les raons assenyalades en l’a-
partat anterior: el seu efecte sobre els costos dels béns comerciables.

Per calcular els índexs de preus relatius corresponents, s’ha conside-
rat que el sector no comerciable inclou el sector de la construcció i tots els
serveis, excepte els serveis turístics d’hostaleria i restauració, que s’han
considerat comerciables; la resta de sectors, constituïda fonamentalment per
productes agrícoles i manufactures, s’engloba en el sector comerciable. El
gràfic 2.6 confirma, en el cas dels cinc principals països europeus, que les
economies mantenen més diferències de preus en el sector no sotmès a la
competència exterior que en el sector subjecte a la disciplina de la compe-
tència internacional (les activitats comerciables), en el qual els nivells de
preus són més homogenis. Per als casos dels principals països europeus,
Alemanya, França i Itàlia presenten nivells de preus dels béns comerciables
superiors als espanyols, però les diferències són bastant petites. En canvi, el
Regne Unit –la moneda del qual ha experimentat una forta apreciació en els
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darrers anys– presenta nivells de preus en el sector de comerciables força
més elevats que els restants. En els béns no comerciables, les diferències
dels nivells de preus amb Espanya són més importants, no solament en el
cas del Regne Unit sinó també a Alemanya i França, però no a Itàlia.

En resum, l’estudi dels nivells de preus basat en les PPA, és a dir,
considerant els preus d’adquisició que paguen els demandants, indica a
grans trets que la nostra posició respecte als països del nostre entorn és la
següent:
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i) Els nivells de preus espanyols són, generalment, menors que els
dels nostres competidors, però les diferències en preus dels béns comercia-
bles amb els països amb els quals compartim una moneda comuna són es-
casses.

ii) Les diferències més grans en preus es produeixen en l’àmbit dels
béns no comerciables, i són més elevats els preus de les economies amb més
nivell de renda. Actualment, en aquest àmbit, Espanya continua tenint ni-
vells sensiblement inferiors als d’Alemanya, França i el Regne Unit.

iii) En el manteniment dels avantatges en preus és apreciable el pa-
per exercit, en el passat, pel tipus de canvi nominal. Actualment, aquest
efecte és notable en el cas del Regne Unit, on l’apreciació de la lliura situa
els preus relatius de gairebé tot tipus de béns per sobre de la resta de països
considerats.

2.2.3. Evolució de la inflació: l’IPC harmonitzat

Encara que els nivells de preus espanyols siguin, en general, infe-
riors als dels nostres competidors, l’economia espanyola ha estat tradicio-
nalment més inflacionista que les del nostre entorn. Aquest és l’aspecte que
se sol destacar més per advertir sobre el risc de pèrdua de competitivitat, i
alhora de valorar-lo també és important garantir la comparabilitat de les
dades utilitzades.

El propòsit de l’índex de preus al consum harmonitzat de la Unió
Europea (IPCH)(2) és proporcionar una mesura comuna de la inflació que
serveixi de referència a la política monetària europea. El gràfic 2.7 mostra
l’existència d’un diferencial d’inflació espanyol permanent: l’evolució dels
nostres preus és més ràpida que la d’Alemanya, França, Itàlia i el Regne
Unit, i que la mitjana de la Unió Europea. L’única excepció a aquesta regla
general la constitueix l’evolució dels preus dels serveis al Regne Unit, total-
ment semblant a l’evolució de preus espanyola. L’economia espanyola pre-

(2) L’IPCH de cada país cobreix les parcel·les que superen l’u per mil del total de despesa del cistell de la compra na-
cional, si bé per raons d’homogeneïtat s’han exclòs certes partides, les més importants de les quals corresponen a ser-
veis mèdics i ensenyament reglat. Com a resultat d’aquestes exclusions, la ponderació total eliminada de l’estructura
de l’IPC espanyol se situa al voltant del 5%.
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Gràfic 2.7

EVOLUCIÓ DEL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ (IPC HARMONITZAT) 
DELS PAÏSOS RESPECTE A LA UE-15. 1996-2002
En percentatge. UE-15 = 0%



senta diferencials positius en tots els anys, tant en termes de l’índex total
com dels components de béns i de serveis, si bé en aquests últims el dife-
rencial és més accentuat atesa la major tolerància a les diferències de preus
típica dels productes no comerciables; al costat oposat, l’economia alema-
nya es troba entre les menys inflacionistes i, en menor mesura, França. En
els darrers anys, el Regne Unit presenta un notable dualisme en l’evolució
dels preus de béns i serveis.

2.2.4. El tractament dels canvis de qualitat 
en els índexs de preus

Més endavant es considerarà el paper de la diferenciació de produc-
tes i de la qualitat dels béns en la competitivitat, i per això en aquest apar-
tat es comenta la rellevància dels canvis de qualitat per a una adequada valo-
ració de la inflació i les dificultats que plantegen actualment.

En l’elaboració de diferents agregats a preus constants, es parteix de
la següent equació bàsica:

índex de valor = índex de preus * índex de volum

Si l’índex de preus capta variacions pures de preus, l’índex de volum
recollirà tant variacions en quantitat com variacions en qualitat. Ara bé, els
índexs de preus que elaboren les oficines nacionals d’estadística troben
dificultats per reflectir variacions pures de preus, perquè vivim en un món
en el qual molts dels productes que consumim o en els quals invertim estan
sotmesos a ràpids canvis tecnològics. Aquesta circumstància dificulta l’ela-
boració d’índexs de preus, ja que la base de la seva elaboració és el segui-
ment d’articles adequadament especificats, les característiques dels quals
no canvien al llarg del temps. El problema que es planteja és que molts arti-
cles, com és el cas dels ordinadors personals, estan sotmesos a constants
canvis d’especificacions que dificulten la determinació de les variacions
pures de preus. En l’anàlisi de la inflació, si els índexs de preus incorpores-
sin també components de qualitat, és a dir, components de volum, les taxes
d’inflació estarien sobrevalorades, i les magnituds a preus constants (con-
sum, FBCF, PIB, etc.) i els seus ritmes de creixement estarien infravalorats.

72 ■ NIVELL DE PREUS, INFLACIÓ I COMPETITIVITAT EN PREUS



73■LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA: INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ

El tractament dels canvis de qualitat es pot fer a través de diversos
mètodes, cadascun dels quals presenta avantatges i inconvenients. En els
darrers anys, sembla que hi ha un cert consens que el mètode de preus hedò-
nics és el més adequat per tractar aquest problema. En aquest sentit cal des-
tacar, per la seva repercussió, l’Informe Boskin,(3) elaborat el 1996 per al
Senat dels Estats Units. S’hi recomana l’elaboració d’índexs hedònics per
al tractament del canvi de qualitat, a fi d’obtenir una mesura més precisa
dels índexs de preus de consum.(4) A Espanya, per al tractament dels canvis
de qualitat en l’elaboració de l’IPC (INE, 2002), l’INE utilitza els mètodes
tradicionals d’encavalcament o encadenament d’índexs, així com informa-
ció facilitada pels experts. En general, es considera que el mètode d’enca-
valcament infravalora els canvis de qualitat.

A més del tractament d’aquest problema en les estadístiques oficials,
a Espanya s’han realitzat diversos estudis en els quals s’utilitzen regressions
hedòniques.(5) La conclusió general que es deriva d’aquests estudis és que,
en els productes analitzats, el creixement dels preus ajustat per qualitat és
molt menor que l’observat en els índexs de l’INE, i el cas més cridaner és
el dels ordinadors, que presenta una deflació important. A la vista de tot
això, es pot destacar que el tractament dels ajustos per qualitat mitjançant
procediments hedònics contribueix en general a minorar la taxa d’inflació,
tot i que també caldria tenir present que en altres casos hi podria haver can-
vis de qualitat negatius que estiguin recollits implícitament en els preus.
Així, per exemple, es podria argumentar que ha disminuït la qualitat en la
prestació d’alguns serveis a causa de reduccions de personal.

Des de la perspectiva de l’estudi dels diferencials d’inflació entre
països i les seves repercussions sobre la competitivitat, el que s’acaba d’as-

(3) Aquest informe va ser elaborat per un grup d’economistes encapçalats per Boskin, i del qual formaven part autors tan
prestigiosos com Griliches o Jorgenson. Es pot trobar una revisió del problema a Espanya, des d’aquesta perspectiva,
a Ruiz-Castillo (1999).
(4) L’informe estima per als EUA que el biaix alcista en l’IPC és de l’ordre d’1,1 punts percentuals, dels quals 0,4 punts
corresponen al fet de mantenir fixes les ponderacions, mentre que els 0,7 restants serien deguts als canvis de qualitat
associats als nous productes introduïts periòdicament en l’IPC.
(5) Concretament, Izquierdo i Matea (2001) analitzen el cas dels ordinadors de sobretaula i portàtils; Izquierdo, Lican-
dro i Maydeu (2001), el dels turismes i tot terrenys; Bover i Velilla (2001) construeixen un índex de preus per a l’ha-
bitatge nou a Espanya ajustat per qualitat, i Uriel et al. (2001) calculen preus hedònics dels hotels. En tots els casos
per a diversos anys de la dècada dels noranta.



senyalar sobre els canvis de qualitat indica que és possible que les compa-
racions estiguin sotmeses a imprecisions derivades dels diferents criteris
utilitzats en l’elaboració de l’IPC i d’altres deflactors als diferents països.
En el futur és probable que s’apliqui la mateixa metodologia de tractament
dels canvis de qualitat, a fi de garantir que els diferencials de preus obser-
vats no es deguin parcialment a diferències en la metodologia utilitzada. En
aquest sentit, és possible que el diferencial de preus dels països europeus
amb els Estats Units pugui ser inferior a allò que s’ha observat pel tracta-
ment de qualitat mitjançant procediments hedònics en aquest últim país, el
primer on ja s’han començat a utilitzar els esmentats procediments.

Pel que fa a la valoració de la competitivitat espanyola respecte als
seus principals competidors europeus, la manca d’informació sobre les
correccions que es derivarien de millorar l’estimació de l’impacte dels can-
vis de qualitat no justifica el fet de suposar que, un cop realitzades aquestes
millores, els nostres diferencials d’inflació serien menors. La raó per afir-
mar això és que en les correccions per canvis de qualitat no sembla que hi
hagi actualment diferències gaire significatives entre Espanya i els països
més desenvolupats d’Europa amb els quals més intensament comerciem, de
manera que tots podrien experimentar correccions a la baixa de les seves
taxes d’inflació.

2.3. Evolució dels preus 
de les manufactures

La importància de les manufactures dins del comerç internacional i
les particularitats observades en el punt anterior respecte als seus nivells de
preus i les menors taxes de variació dels béns comerciables, justifiquen que
s’analitzi el seu cas de manera específica. El principal avantatge de fer-ho
és aproximar més els índexs de preus calculats a la composició del cistell de
béns que més es comercien.

Per estudiar els preus de les manufactures tenint en compte la com-
posició de l’oferta dels sectors productius nacionals, es poden construir cis-
tells específics, com fa el mètode anomenat valor de la producció de la
indústria de manufactures en origen (industry-of-origin), en el qual s’han
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dut a terme importants desenvolupaments des de finals dels anys vuitanta,
tot i que la disponibilitat de dades és encara limitada.(6) Aquest mètode valo-
ra les mercaderies considerades a preus de producció, cosa que representa
una altra diferència important amb la PPA, que considera preus d’adquisi-
ció (en els quals s’inclouen els de distribució i comercialització i els impos-
tos indirectes).

La comparació del valor dels cistells de producció de dos països
expressats en moneda nacional proporciona un tipus de canvi entre les dues
monedes per a cada branca (l’interior de les quals se suposa homogeni) i,
per agregació, per al conjunt del sector manufacturer. Aquests tipus de can-
vi són anomenats ràtios de valors unitaris (RVU) i permeten calcular uns
nivells de tipus de canvi real basats en el preu dels béns produïts localment.
Tenen en compte, per tant, el preu dels béns exportats i dels béns interme-
dis. En aquest sentit, ofereixen una millor evidència de la competitivitat-
preu dels productes manufacturats dels diferents països que els que es basen
en la PPA.

La correcció del tipus de canvi nominal (TCN) per les RVU ofereix
un índex de les diferències de preus per al cas específic del sector manu-
facturer. Aquest nou tipus de canvi real (TCRM) es deriva d’una expressió
semblant a la de la PPA:

(6) Gràcies al desenvolupament del projecte de comparacions internacionals de preus de producció de la Universitat
de Groningen. Vegeu Van Ark B. Van (1993).
(7) A l’Annex 1, disponible en la versió electrònica, es descriu amb detall la metodologia seguida en l’elaboració de les RVU.

TCN PESSETA/Moneda estrangera

TCRM = � 100
RVUM

PESSETA/Moneda estrangera

El tipus de canvi real expressa ara el nivell de preus de les manufac-
tures d’Espanya respecte al del país de referència. El tipus de canvi nominal,
combinat amb la ràtio de valors unitaris de preus industrials permet avaluar,
per a un altre cistell de referència diferent del considerat per la PPA, el nivell
relatiu de preus. Repetit l’exercici per als diferents països, disposem d’índexs
de preus relatius respecte a cadascun d’ells i podem combinar-los entre si.(7)
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El quadre 2.1 presenta, a les tres primeres columnes, els nivells del ti-
pus de canvi nominal, la ràtio de valor unitari per al sector manufacturer i
la PPA per a aquest mateix sector, per als sis països per als quals es dispo-
sa d’informació comparable amb Espanya.

Quadre 2.1

TIPUS DE CANVI NOMINAL, RÀTIO DE VALOR UNITARI (RVU), PARITAT
DE PODER ADQUISITIU (PPA) I TIPUS DE CANVI REAL (TCR) DE 
LES MANUFACTURES. 2001
Pessetes / Moneda nacional

Tipus de Canvi Real (TCR)
Tipus de canvi RVU PPA

RVU PPA nominal Manufactures Manufactures
Manufactures Manufactures(1) (2) (3)

(1)/(2) (1)/(3)

Regne Unit 267,67 194,72 200,03 137,5 133,8

Alemanya 85,07 67,65 74,95 125,8 113,5

França 25,37 20,24 22,04 125,4 115,1

Portugal 0,83 0,84 0,94 98,8 88,3

Turquia (milers lires) 0,15 0,17 0,29 88,7 51,7

Marroc (*) 15,63 22,22 n.d. 70,3 n.d.

(*) Dades referides a 1998.
Nota: Vegeu-ne detall a l’Annex 1 de la versió electrònica.
Fonts: CEPII, OCDE i elaboració pròpia.

Per a Alemanya, França i el Regne Unit, tres països amb un nivell de
desenvolupament més gran que Espanya, les ràtios de valors unitaris i la pa-
ritat de poder adquisitiu dels productes manufacturers de cada país no pre-
senten grans diferències entre si. De tota manera, valorats a preus de pro-
ducció (RVU), els avantatges de preus espanyols mesurats a través dels
corresponents TCR s’amplien, sobretot en els casos d’Alemanya i el Regne
Unit. Això indicaria que, tenint en compte amb més precisió les estructures
productives dels diferents països, l’economia espanyola seguiria conservant
actualment uns avantatges competitius en el comerç de manufactures basats
en uns preus de producció menors. Les dues últimes columnes del quadre
mostren els nivells relatius de preus espanyols de la indústria (TCR), basats
en la RVU i en la PPA. En tots dos casos, el 2001, el nivell dels preus dels
països més importants de la Unió estava situat per sobre dels espanyols. En
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el càlcul basat en les ràtios de valors unitaris, les diferències arriben a un
37% respecte al Regne Unit i un 25% respecte a Alemanya i França.

Els avantatges de preus són diferents quan es consideren les dades de
tres països amb menys nivell de renda que Espanya per als quals disposem
d’informació sobre les RVU: Portugal, Turquia i Marroc. Els nivells de
preus en el sector manufacturer eren pràcticament idèntics per als dos paï-
sos ibèrics en termes de RVU. Això no obstant, quan es consideren les PPA
de les manufactures, els preus espanyols eren un 13,3% superiors als preus
portuguesos, la qual cosa seria un indicatiu que l’estructura de la nostra
demanda final de manufactures està més orientada que la nostra producció
cap a productes de preu més elevat, cosa que no és sorprenent. Aquest fet
reflecteix de nou que, quan considerem preus de producció (RVU) o d’ad-
quisició (PPA) i utilitzem cistells de demanda final o de producció, prenem
decisions que tenen incidència en els índexs de preus agregats i poden tenir-
ne en les valoracions de la competitivitat que efectuem.

En el cas de Turquia, aquests avantatges són una mica més grans, si
bé no reflecteixen les importants diferències en el nivell de renda i de cos-
tos laborals existents amb Espanya. Aquest fet reflecteix la importància
d’altres circumstàncies que influeixen en els costos i la productivitat de les
economies menys desenvolupades i en la seva capacitat de fer efectius els
seus potencials avantatges competitius. En tot cas, és interessant observar la
importància que pot tenir el cistell de mercaderies pres com a referència en
les comparacions: si consideréssim el cistell de la PPA, els avantatges de
Turquia serien més grans, però no es reflectiria adequadament la seva veri-
table estructura productiva.

Les diferències en els nivells de preus RVU són encara més accen-
tuades al Marroc, país per al qual no es disposa d’indicadors PPA per a l’any
2001. És interessant comprovar que els desavantatges de preus que presen-
ta Espanya en relació amb un país com el Marroc són d’una amplitud sem-
blant als avantatges constatats respecte a França o Alemanya.

El gràfic 2.8 presenta l’evolució del tipus de canvi real de la pesse-
ta per al sector manufacturer, i els seus dos determinants, pel que fa a les
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Nota: Els tipus de canvi estan expressats en X pessetes = 1 moneda estrangera. Una corba ascendent indica una depre-
ciació de la pesseta.
Fonts: CEPII, OCDE i elaboració pròpia.

Gràfic 2.8

TIPUS DE CANVI NOMINAL (TCN), RÀTIO DE VALOR UNITARI (RVU) I TIPUS
DE CANVI REAL (TCR) DEL SECTOR MANUFACTURES. 1980-2001



tres economies europees per a les quals hi ha informació disponible des de
1980 fins a l’actualitat. Es tracta d’un període en el qual és possible obser-
var no solament el comportament de la competitivitat dels productes indus-
trials, sinó també la importància que per a aquesta competitivitat han tingut
alguns canvis institucionals i certes decisions de política econòmica en les
quals és interessant aturar-se per valorar la situació actual.

Des de 1980 fins a 1986, els preus manufacturers a Espanya aug-
menten més ràpidament que els francesos, els alemanys i els anglesos, com
s’observa en la trajectòria creixent de les RVU. Aquest diferencial d’infla-
ció desfavorable a Espanya s’acompanya d’una depreciació del tipus de
canvi nominal de la pesseta respecte a França i el Regne Unit, que suavitza
l’impacte del diferencial d’inflació, però no impedeix una pujada de preus
relatius real. En canvi, aquesta depreciació és particularment forta respecte
al marc alemany, de manera que el nivell relatiu dels preus espanyols baixa
lleugerament enfront dels preus alemanys en el sector manufacturer. Així,
doncs, es constata que, fins a la seva adhesió a la Comunitat Europea,
Espanya utilitza l’instrument del tipus de canvi per preservar la seva com-
petitivitat enfront d’Europa.

Durant el període 1986-1992, la indústria espanyola presenta, en
relació amb el període anterior, un diferencial d’inflació menor respecte a
les indústries franceses i alemanyes, mentre que aquest diferencial s’anul·la
pràcticament respecte al Regne Unit. L’acostament de les taxes d’inflació
s’acompanya d’una tendència a l’apreciació real de la pesseta enfront del
franc i la lliura esterlina, pel fet que durant el període que segueix la seva
entrada a la CE, Espanya modifica radicalment la seva política de tipus de
canvi. La pesseta entra en un interval ampliat del mecanisme de canvis de
l’SME i el seu tipus nominal no pot fluctuar més enllà del 6% respecte a
l’ECU. Això es tradueix en una apreciació nominal. L’apreciació real s’ac-
centua enfront del franc i la lliura esterlina i reverteix la tendència anterior
enfront del marc, amb una pujada dels preus. La competitivitat-preu de la
indústria espanyola es va veure seriosament afectada en aquests anys.

A principis dels noranta, el projecte de moneda única és el nou argu-
ment impulsor de la integració europea, després del projecte de mercat únic.
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La seva realització depèn en gran part de l’estabilitat de l’ancoratge de les
monedes al marc, moneda central de l’SME, sistema que serà directament
sacsejat per la crisi financera de 1992. El franc resisteix els atacs especula-
tius, perquè el govern francès considera que l’ancoratge al marc és una con-
dició indispensable per dur a terme la implantació de la futura moneda úni-
ca. Altres països no poden, o no volen, conservar el seu ancoratge respecte
a l’ECU i surten de l’SME (Regne Unit, Itàlia) o decideixen devaluar (Es-
panya).

Després de la crisi monetària de 1992, el valor nominal de la pesse-
ta es deprecia respecte al franc i el marc fins a 1995. La depreciació nomi-
nal és acompanyada novament per una inflació relativa més important dels
productes manufacturers a Espanya que a França i Alemanya, però la puja-
da de preus no és suficient per contrarestar la caiguda del tipus de canvi
nominal, de manera que la pesseta es deprecia en termes reals i els nivells
relatius de preus espanyols en la indústria tornen als nivells de finals dels
anys vuitanta. Des de 1995 fins a 1999, el període de preparació per a l’a-
dopció de l’euro, i en els dos anys següents, el tipus de canvi real de la pes-

Quadre 2.2

CREIXEMENT DELS PREUS EN EL SECTOR MANUFACTURER 
I DEL TIPUS DE CANVI NOMINAL. 1980-2001 
Creixement mitjà anual. En percentatge

80-86 86-92 92-95 95-01 80-01

Preus de manufactures

França 7,1 1,8 –0,3 –0,2 2,4

Alemanya 3,7 1,6 0,7 1,1 1,9

Regne Unit 5,8 3,3 3,9 0,9 3,4

Espanya 10,6 3,6 3,3 1,6 5,0

Tipus de canvi nominal

Pesseta/Franc francès (PTA/FF) 3,0 –0,7 8,9 0,3 1,9

Pesseta/Marc alemany (PTA/DM) 8,5 0,3 9,9 –0,4 3,7

Pesseta/Lliura esterlina  (PTA/£) 3,5 –2,2 3,1 5,3 2,3

Nota: L’evolució dels preus ve mesurada pel deflactor implícit del valor afegit de manufactures expressat en moneda
nacional. Els tipus de canvi estan expressats en X pessetes = 1 moneda estrangera. Un creixement positiu reflecteix de-
preciació de la pesseta i, en sentit invers, apreciació.
Fonts: CEPII, OCDE i elaboració pròpia.
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seta es manté més estable respecte al franc i el marc. En els darrers anys, un
cop fixades les paritats irrevocables respecte al conjunt de monedes de la
zona euro, l’evolució dels preus relatius depèn només de l’evolució de les
RVU, en les quals es reflecteix que el diferencial d’inflació espanyol és posi-
tiu però en el cas de les manufactures una mica més petit que en els pro-
ductes no comerciables (al voltant de l’1% anual).

La situació és molt diferent enfront de la lliura esterlina. La política
monetària del Regne Unit es desconnecta de la de la resta dels països de la
UE des de 1992. Després d’una forta depreciació nominal respecte al marc
i el franc fins a 1996, la lliura es va apreciar fortament respecte a la pràcti-
ca totalitat de les monedes de la UE que es preparaven per a la moneda úni-
ca. Espanya es beneficia des de llavors d’un avantatge en preus respecte a
la indústria britànica.

Requadre 2.1. Creixement de preus de les manufactures 
i tipus de canvi nominal en tres països menys avançats

L’evolució dels preus de les manufactures i la política de tipus
de canvi als països menys desenvolupats que Espanya per als quals es
disposa d’informació, és també il·lustrativa de com es van comportant
els avantatges competitius de les economies més endarrerides, que re-
corren trajectòries diferents per múltiples causes, en les quals es com-
binen l’evolució dels preus i els tipus de canvi.

Portugal va entrar a la UE al mateix temps que Espanya i va
seguir una política de canvi semblant a la nostra, però va patir una
pèrdua significativa de competitivitat-preu respecte a Espanya, per
l’alça contínua dels preus interiors: 11% de mitjana anual enfront
del 5% d’Espanya en la indústria. A partir de la meitat de la dècada
dels vuitanta, amb l’obertura ocasionada per l’adhesió a la CE, la
inflació portuguesa ha estat molt més gran en els productes manu-
facturers. El 1999, quan es fixen les paritats respecte a l’euro, els
nivells de preus industrials eren pràcticament idèntics als dos països.
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Turquia no solament és un competidor directe d’Espanya en el
mercat europeu per als productes tèxtils, sinó també per als productes
químics i els vehicles. En aquests últims anys atreu inversions estrange-
res directes gràcies al potencial del seu mercat interior. Els seus reduïts
costos salarials i la depreciació contínua de la seva moneda afavoreixen
la seva competitivitat-preu en el comerç internacional. Des dels anys vui-
tanta, la política comercial de Turquia afavoreix la promoció de les
exportacions. La liberalització econòmica ha estat també significativa
per al conjunt de l’economia (privatitzacions, liberalització dels preus,
reformes estructurals). Finalment, el procés d’obertura turc s’ha orga-
nitzat en un marc d’integració regional que el 1996 va desembocar en
una Unió Duanera amb la UE per als productes manufacturers.

Enfront de tots aquests avantatges potencials, la inflació d’aquest
país és un problema crònic des de la crisi energètica dels anys setenta. En
mitjana anual, la taxa d’inflació dels últims vint anys s’ha situat al voltant
del 60%. Per contrarestar l’impacte negatiu de la inflació sobre les expor-
tacions, Turquia va adoptar una política de depreciació sistemàtica del seu
tipus de canvi. Això no obstant, aquesta depreciació nominal no aconse-
gueix compensar en tots els períodes l’impacte negatiu de la inflació sobre
el tipus de canvi real de la lira turca, que alguns anys ha experimentat
apreciacions importants que comportaven pèrdues de competitivitat, com
va passar al 2000. La inestabilitat macroeconòmica va acabar traduint-se
en una crisi financera a principis del 2001, i en una forta devaluació, que
va afavorir la recuperació de la competitivitat. Tot i que els nivells de preus
turcs se situen sempre per sota dels espanyols, els seus avantatges no són
més grans que els que Espanya té respecte a França o Alemanya.

L’obertura internacional de l’economia marroquina és molt
més limitada que la de Turquia. En canvi, el Marroc no té problemes
d’hiperinflació. Al contrari, el creixement dels preus marroquins és
molt inferior al d’Espanya en el sector manufacturer. Això no obstant,
Espanya ha registrat guanys de competitivitat-preu gràcies a la
depreciació nominal de la pesseta enfront del dirham des de 1992.
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2.4. Índexs de valor unitari de comerç 
exterior

Atès que tampoc les manufactures no són exportades o importades
totes amb la mateixa intensitat, per avaluar més en detall la competitivitat
exterior cal examinar també els preus dels productes que són objecte de
comerç, és a dir, de les exportacions i importacions. Això no obstant, no hi
ha indicadors de nivells de preus relatius de comerç exterior com les RVU
o les PPA. Els índexs de valor unitari (IVU) són indicadors de preus del
comerç exterior, elaborats pel Ministeri d’Economia, que estimen l’evolu-
ció dels preus d’exportacions i importacions del nostre comerç amb la res-
ta del món, és a dir, ofereixen informació de l’evolució dels preus dels béns
comerciats, prenent un any com a base de referència.

Els preus directament rellevants per a la nostra competitivitat en els
mercats exteriors són els IVU de les nostres exportacions i el seu significat
es pot captar millor tenint en compte el comportament d’aquesta mateixa
variable per als altres països amb els quals competim. En absència de dades
sobre els IVU d’exportació dels nostres competidors en el comerç interna-
cional, per valorar la competència que suportem d’aquests països, els IVU
de les nostres importacions es poden considerar una aproximació a aquesta
variable. La ràtio entre l’IVU d’exportacions enfront del d’importacions
serà considerat un indicador de competitivitat, i un augment de l’índex cal-
culat representarà una pèrdua d’aquesta competitivitat.

El gràfic 2.9 mostra l’evolució dels IVU del comerç exterior espanyol
segons la informació disponible per zones geogràfiques, tenint en compte
cinc grans àrees: UE, total mundial excepte UE, OCDE, països no comuni-
taris de l’OCDE i resta del món. Els IVU presentats són índexs que prenen
valor cent el 1995, cosa que cal tenir en compte a l’hora d’interpretar els seus
nivells. En tots els casos observem creixements dels preus d’exportació de
certa importància, que per al conjunt del període se situen en valors que van
des d’un 1,70% anual acumulatiu per al conjunt de països que no pertanyen
a l’OCDE, fins a un 3,38% per a la UE. Tanmateix, quan els comparem amb
els preus d’importació, observem de nou que la nostra competitivitat, mesu-
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rada per la relació de preus, ha caigut amb relació a la Unió Europea i l’OCDE,
però no respecte a la resta d’àrees geogràfiques. Això és degut al fet que, en
aquestes àrees, hi influeix també encara l’evolució dels tipus de canvi no-
minals, que continuen exercint el seu paper fora de l’àrea de l’euro.

Així, doncs, segons la informació del comerç exterior, és interessant
observar que l’evolució de la nostra competitivitat en preus ha estat pitjor
als països europeus (en els quals havíem centrat la nostra valoració de la
competitivitat en termes de PPA i RVU, per la major disponibilitat d’infor-
mació) que a la resta. Això no obstant, aquesta evolució negativa en relació
amb els països de la UE és particularment preocupant per dos motius: (i)
són els nostres principals socis comercials i (ii) amb bona part d’ells hem
fixat de manera irreversible els nostres tipus de canvi nominals. Per com-
pletar la valoració, a més de l’evolució que ens ofereixen els IVU, seria molt
interessant conèixer quins són els nostres nivells relatius de preus d’expor-
tació, tant respecte als països desenvolupats com en procés de desenvolupa-
ment. D’aquesta manera podríem avaluar la magnitud dels nostres avantatges
o desavantatges en preus en el comerç. Malauradament, les informacions
disponibles no permeten conèixer aquesta dada.

Quan es considera la informació sobre l’evolució dels IVU per bran-
ques de productes,(8) els preus de les nostres exportacions han crescut de
manera general al llarg de la dècada dels noranta. Això no obstant, en bas-
tants casos això no ha representat una pèrdua de competitivitat, atesa l’evo-
lució també creixent dels IVU de les importacions. Concretament, l’enorme
caiguda d’IVU relatius en olis i mantegues d’origen animal o vegetal, i en
sectors com els de primeres matèries, excepte combustibles, maquinària i
material de transport i articles manufacturats diversos, indica que aquests
sectors han aconseguit mantenir la seva competitivitat en preus, i els articles
manufacturats han registrat increments relatius amb prou feines lleugera-
ment superiors a l’1% en mitjana anual. A l’extrem oposat, begudes i tabac
registra una important caiguda de competitivitat, mesurada per la ràtio d’IVU
d’exportacions enfront d’importacions.

(8) Aquesta vegada hem utilitzat les 10 seccions de la Classificació Uniforme per al Comerç Internacional (CUCI) de
les Nacions Unides.
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Gràfic 2.10

EVOLUCIÓ DELS PREUS DE LES EXPORTACIONS 
I DE LES IMPORTACIONS SEGONS LA DESTINACIÓ ECONÒMICA
Índexs de valors unitaris
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Finalment, els índexs de valor unitari permeten examinar també l’e-
volució dels preus relatius de comerç exterior segons la destinació econò-
mica dels béns, tenint en compte tres grans grups: béns de consum, béns de
capital i béns intermedis. El gràfic 2.10 ofereix aquesta informació des de
principis dels vuitanta. L’índex total, el de productes industrials acabats i el
grup de béns de consum i capital mostren, novament, un creixement dels
preus de les exportacions en tots els casos, si bé en termes relatius aquest
creixement és atenuat pel dels índexs de valor unitari de les importacions.
En el cas dels béns de capital, la ràtio de preus mostra una lleugera caiguda
i, en conseqüència, una millora en la competitivitat segons la nostra inter-
pretació. Baixant en el nivell de desagregació, cal destacar l’evolució mode-
rada dels productes no energètics enfront dels forts moviments erràtics dels
productes energètics.

En síntesi, l’examen dels índexs de valor unitari de comerç exterior
mostra els següents fets destacables:

i) La competitivitat en preus no ha evolucionat de manera homogè-
nia respecte a totes les àrees geogràfiques. Les nostres millores de compe-
titivitat s’han produït en regions de poca importància comercial per a l’eco-
nomia espanyola, mentre que hem perdut competitivitat en aquells països
amb els quals duem a terme la major part del nostre comerç.

ii) Per tipus de productes, hem aconseguit mantenir la competitivitat
en una part d’aquests, de relativa poca importància en les nostres exporta-
cions, i fins i tot augmentar-la en alguns d’ells, però hem perdut posicions
en sectors importants com els productes alimentaris, begudes i tabac i pro-
ductes químics.

iii) Finalment, per grups d’utilització, destaquen la nostra millora en
béns de capital i l’empitjorament en béns de consum, aquests últims molt
més importants en les nostres exportacions.
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2.5. Altres característiques rellevants 
del comerç exterior

Per completar la valoració del perfil comercial d’un país i la seva
competitivitat en els mercats internacionals, actualment es requereix consi-
derar també la importància d’altres característiques dels béns, a més del
preu, com la seva homogeneïtat, el seu grau de diversificació o la seva qua-
litat. A fi d’avaluar l’abast d’aquestes variables, cal procedir a determinar la
naturalesa del comerç d’Espanya amb altres països,(9) i especialment amb les
economies més rellevants de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat, s’ha
utilitzat la base de dades de comerç d’Eurostat –COMEXT–, baixant al
nivell més gran de detall de la Nomenclatura Combinada (NC) a vuit dígits,
distingint-hi un total de 10.324 productes.

Mitjançant aquest esforç de desagregació s’han explorat dues qües-
tions importants: (i) fins a quin punt els intercanvis comercials d’Espanya
es produeixen responent a una especialització per branques d’activitat o
productes diferents o, per contra, es corresponen amb intercanvis de produc-
tes semblants, produïts en una mateixa branca; (ii) si aquest segon tipus 
de comerç és important, fins a quin punt s’observen dins d’ell intercanvis
de productes semblants a preus diferents que puguin indicar l’existència de
gammes de qualitat diferents. Si així fos observat al nivell més gran de des-
agregació, és possible que part de les diferències de nivells de preus que
hem constatat en els agregats dels epígrafs anteriors no representin avantat-
ges competitius de preus purs, sinó una combinació d’aquests avantatges i
de diferències de qualitat dels nostres productes.

2.5.1. Comerç interindustrial i comerç intraindustrial

Els intercanvis amb l’exterior es poden dividir, segons la seva natu-
ralesa, en comerç interindustrial i comerç intraindustrial, segons es defi-
neixen en el requadre 2.2. Aquesta distinció és molt equívoca quan es tre-
balla amb un alt nivell d’agregació, perquè dins d’un sector cada país pot
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(9) S’han analitzat els intercanvis respecte a un total de 80 països, que representen el 96% de les exportacions i el 98%
de les importacions totals d’Espanya.



estar especialitzat en productes molt diferents. Un cop es baixa en el nivell
de desagregació, la definició assoleix el seu significat precís: el comerç
d’un producte és interindustrial quan els intercanvis es produeixen pràctica-
ment en un sol sentit, és a dir, el flux majoritari d’un producte (exportacions
o importacions) no troba un flux significatiu en sentit contrari. D’altra ban-
da, el comerç intraindustrial té lloc quan es produeixen intercanvis bilaterals
de productes semblants, de manera que les exportacions i importacions pro-
cedeixen d’una mateixa indústria i, fins i tot, es registren en la mateixa
rúbrica de les estadístiques de comerç al nivell màxim de desagregació.

El predomini del comerç interindustrial és característic en els inter-
canvis entre països amb un nivell de desenvolupament diferent, que s’han
especialitzat en els sectors on tenen avantatge comparatiu, i compren de
l’exterior aquelles produccions on pateixen desavantatges. D’altra banda, en
els intercanvis entre països amb un nivell de desenvolupament elevat, més
semblant, hi sol predominar el comerç intraindustrial, i quan això passa és
probable que els preus exerceixin un paper menys exclusiu en la competiti-
vitat, ja que es presta atenció a altres característiques dels béns.
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Requadre 2.2. Comerç interindustrial i comerç 
intraindustrial

Per a cada producte, en el comerç exterior hi ha un flux d’ex-
portacions i un altre d’importacions. En el cas que hi hagi excedent
(Xi – Mi >0), el flux minoritari correspon a les importacions (M) i el
majoritari a les exportacions (X). En el cas que hi hagi dèficit, la si-
tuació és la inversa. 

Tenint en compte això, el comerç exterior es classifica, segons
la seva naturalesa, en:

– Comerç interindustrial o unívoc: El valor del flux minorita-
ri representa menys d’un 10% del valor del flux majoritari.

– Comerç intraindustrial o creuat: El valor del flux minoritari
representa almenys un 10% del valor del flux majoritari.



El quadre 2.3 mostra una primera aproximació a la naturalesa dels
intercanvis d’Espanya. En el total de comerç, el 59,3% és interindustrial i el
40,7% restant és intraindustrial. Això no obstant, quan ens referim als inter-
canvis que tenen lloc al si de la Unió Europea, principal àrea de referència
per al comerç espanyol, els de tipus intraindustrial són majoritaris i repre-
senten el 53,5% del total. Aquest percentatge es redueix considerablement
en el comerç amb la resta de països no pertanyents a la Unió Europea, en el
qual tan sols un 13,4% dels intercanvis són de caràcter intraindustrial.
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Quadre 2.3

NATURALESA DEL COMERÇ D’ESPANYA. 2001
En percentatge sobre comerç total

Àrea/País                                Interindustrial Intraindustrial

Total 59,3 40,7

UE 46,5 53,5

França   29,8 70,2

Alemanya 41,8 58,2

Portugal 50,3 49,7

Regne Unit 54,7 45,3

Itàlia 44,6 55,4

Holanda 65,8 34,2

Bèlgica 53,3 46,7

Suècia 66,6 33,4

Àustria 72,3 27,7

Dinamarca 76,3 23,7

Irlanda 90,6 9,4

Finlàndia 93,3 6,7

Luxemburg 94,1 5,9

Grècia 90,1 9,9

Total països no-UE                           86,6 13,4

Estats Units                        65,0 35,0

Japó 83,2 16,8

Marroc   82,9 17,1

Brasil 93,1 6,9

Mèxic  92,9 7,1

Fonts: Eurostat-COMEXT i elaboració pròpia.



És també important observar, quan s’analitzen els intercanvis d’Es-
panya amb els diversos països de la Unió Europea, que hi ha una gran hete-
rogeneïtat en aquest sentit. Amb França, principal soci comercial d’Espa-
nya, més d’un 70% del comerç és intraindustrial, seguit per Alemanya, que
supera el 58%, i Itàlia, que també se situa per sobre de la mitjana amb un
55% de comerç intraindustrial. A mesura que els països són més petits o
perden pes en el comerç d’Espanya, els intercanvis intraindustrials es re-
dueixen i augmenten els de tipus interindustrial. Així, amb Irlanda, Finlàn-
dia, Luxemburg i Grècia, el comerç interindustrial supera el 90% del co-
merç total.

La part inferior del quadre 2.3 recull la naturalesa del comerç amb
els cinc països amb els quals els nostres intercanvis són més rellevants, així
com la mitjana del total de països extra Unió Europea. Dins d’aquest grup,
el comerç intraindustrial realitzat amb els Estats Units és relativament
important (35%), mentre en els intercanvis amb els quatre països que el se-
gueixen en ordre d’importància com a socis comercials, el comerç intrain-
dustrial és molt reduït, ja que se situa entre el 16,8% del Japó i el 7,1% de
Mèxic.

En les exportacions interindustrials, els productes agroalimentaris
ocupen el primer lloc (23% del total) i, dins d’aquests, destaquen els pro-
ductes agrícoles comestibles diferents dels cereals. El segon i tercer grup
per ordre d’importància són els productes químics i els vehicles, amb un
17,1% i un 14,9%, respectivament. En aquest darrer grup sobresurten les
exportacions d’automòbils i ciclomotors, que representen el 9,3%. Pel que
fa a les importacions interindustrials, els productes energètics (17,8%), els
agroalimentaris (13,8%) i la maquinària (13,3%) suposen, entre els tres
grups, prop del 45% del total d’importacions.

D’altra banda, més d’un terç dels intercanvis intraindustrials són de
vehicles, sent les exportacions espanyoles bàsicament de vehicles utilitaris,
mentre que les importacions recullen un percentatge elevat de peces d’au-
tomoció. El segon grup rellevant és el dels productes químics, amb un pes
del 16,2% en exportacions i del 18,8% en importacions. Els productes far-
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macèutics, els articles de plàstic i els d’higiene personal són els més impor-
tants d’aquest grup.

En els quadres 2.4 i 2.5 es pot comparar la distribució sectorial dels
intercanvis en funció de l’àrea comercial, en tots dos tipus de comerç. És
evident que, com que més del 70% del comerç d’Espanya es produeix amb
els mateixos estats membres de la Unió Europea, aquest determina el perfil
del comerç total. El comerç interindustrial de productes agroalimentaris i de
vehicles presenta saldo positiu, tant en el comerç intra Unió Europea com
en el total, mentre que el comerç amb la resta del món està especialitzat en
productes químics i en maquinària. Les exportacions intraindustrials de ve-
hicles són més importants en el comerç amb la UE que amb la resta del
món, mentre que els productes electrònics, els tèxtils i els de fusta i paper
són relativament més importants en les exportacions a països extracomuni-
taris.

Si examinem el comerç intraindustrial amb la Unió Europea, la seva
distribució és molt desigual als diferents països. Com es pot veure en el grà-
fic 2.11, el comerç d’Espanya amb França és bàsicament excedentari en
sectors intensius en mà d’obra i amb un component tecnològic més baix, i
deficitari en els sectors que impliquen més tecnologia, com són els d’apa-
rells elèctrics i electrònics, els vehicles i els productes químics. En el co-
merç amb Itàlia, Espanya presenta saldo positiu especialment en vehicles i,
a més distància, en agroalimentació, siderúrgia i no ferris, mentre que el sal-
do és negatiu en el sector tèxtil i el de maquinària. En el comerç intrain-
dustrial amb el Regne Unit destaca el saldo positiu en aparells elèctrics a
favor d’Espanya.
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Quadre 2.4

PES DE LES EXPORTACIONS I IMPORTACIONS EN EL COMERÇ
INTERINDUSTRIAL D’ESPANYA PER GRUPS DE PRODUCTES. 2001
En percentatge(*)

Exportacions Importacions

Comerç total                                          

Agroalimentaris 9,31 8,22

Químics 6,91 7,63

Vehicles                                                   6,03 3,94

Maquinària                                                4,23 7,91

Tèxtils                                                      3,01 3,52

Fusta, paper                                            2,54 3,66

Energia                                                    1,99 10,58

Electrònics                                              1,96 7,23

Elèctrics                                                  1,91 2,33

Siderúrgia                                                1,3 2,36

No ferris                                                  0,82 1,54

Comerç UE

Agroalimentaris 13,05 8,31

Vehicles                                                    7,49 5,06

Químics                                                    5,85 8,45

Maquinària 2,83 10,85

Tèxtils                                                       2,7 2,43

Fusta, paper                                             2,27 4,55

Electrònics                                               2,18 8,84

Elèctrics                                                    1,89 2,82

Energia                                                      1,77 1,99

Siderúrgia                                                 1,13 2,76

No ferris                                                     0,92 1,15

Comerç extra-UE

Químics 8,13 6,68

Maquinària 5,84 4,55

Agroalimentaris 5,04 8,12

Vehicles 4,35 2,66

Tèxtils 3,36 4,76

Fusta, paper 2,84 2,64

Energia 2,25 20,42

Elèctrics 1,94 1,77

Electrònics 1,7 5,38

Siderúrgia 1,48 1,89

No ferris 0,71 1,98

(*) Ordenat de més a menys pes en exportacions interindustrials totals de l’àrea.
Fonts: Eurostat-COMEXT, CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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Quadre  2.5

PES DE LES EXPORTACIONS I IMPORTACIONS EN EL COMERÇ
INTRAINDUSTRIAL D’ESPANYA PER GRUPS DE PRODUCTES. 2001
En percentatge(*)

Exportacions Importacions

Comerç total                                          

Vehicles                                                   17,09 17,57

Químics 7,70 9,84

Maquinària 5,87 7,00

Tèxtils  3,07 3,10

Fusta, paper                                          2,86 2,64

Electrònics 2,85 3,84

Agroalimentaris 2,61 2,25

Elèctrics                                                  2,57 3,03

Siderúrgia                                                1,29 1,13

No ferris                                                  0,69 0,71

Energia                                                    0,28 0,28

Comerç UE

Vehicles                                                   18,18 18,77

Químics 7,80 9,87

Maquinària 5,36 6,13

Tèxtils  2,97 2,94

Fusta, paper                                             2,82 2,67

Agroalimentaris 2,80 2,38

Electrònics 2,70 3,58

Elèctrics                                                  2,51 3,02

Siderúrgia                                                1,40 1,22

No ferris 0,75 0,78

Energia 0,31 0,30

Comerç extra-UE

Maquinària 10,17 14,44

Vehicles                                                   7,83 7,36

Químics 6,83 9,62

Electrònics 4,16 6,07

Tèxtils  3,93 4,47

Fusta, paper   3,18 2,43

Elèctrics                                                  3,11 3,12

Agroalimentaris 0,99 1,15

Siderúrgia                                                0,36 0,33

No ferris 0,21 0,15

Energia 0,08 0,13

(*) Ordenat de més a menys pes en exportacions intraindustrials totals de l’àrea.
Fonts: Eurostat-COMEXT, CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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Font: Eurostat-COMEXT, CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.

Gràfic 2.11

PES DE LES EXPORTACIONS I IMPORTACIONS 
INTRAINDUSTRIALS D’ESPANYA PER PAÍS DE DESTINACIÓ 
I GRUPS DE PRODUCTES. 2001
En percentatge



2.5.2. Diferenciació horitzontal i diferenciació vertical

El comerç intraindustrial pot ser de dos tipus: de productes amb ca-
racterístiques tècniques i preu semblants, anomenat comerç de varietat o de
diferenciació horitzontal; o de productes que presenten diferències qualita-
tives i de preus, anomenat comerç de qualitat o de diferenciació vertical. El
primer no reflecteix diferències rellevants entre les característiques produc-
tives i tecnològiques dels països, mentre que el segon pot apuntar-ne i limi-
tar amb això l’abast dels avantatges en preus, ja que les diferències en
aquests no són tals sinó que responen a unes pitjors característiques o qua-
litat dels productes.

La informació sobre les diferents característiques dels productes no
està disponible. Per substituir aquesta mancança, es pot suposar –però no
deixa de ser una hipòtesi– que diferències de preus elevades entre produc-
tes homogenis indiquen diferències de qualitat. Partint d’aquesta hipòtesi,
per determinar si hi ha diferenciació horitzontal o vertical en els intercanvis
bilaterals d’un producte, s’utilitzen els valors unitaris de les exportacions i
les importacions, segons el procediment descrit en el requadre 2.3.

A manera de resum, el quadre 2.6 reflecteix els criteris de classifi-
cació dels tipus de comerç exposats en els requadres 2.2 i 2.3.

El 2001, un percentatge molt elevat del comerç intraindustrial d’Es-
panya –el 69%– era de diferenciació vertical o comerç de qualitat (gràfic
2.12). Aquest percentatge es redueix lleugerament quan se circumscriu al
comerç amb països de la UE i puja fins al 80% del comerç intraindustrial
amb la resta del món. Tanmateix, cal no perdre de vista que el comerç
intraindustrial només representa un 13% del total d’intercanvis d’Espanya
amb països de fora de la Unió Europea, mentre que és el majoritari en el
comerç amb la UE.

El perfil dels intercanvis per països és diferent. Amb França o
Luxemburg, el comerç de diferenciació vertical, tot i ser superior al de dife-
renciació horitzontal, no és gaire lluny d’aquest, mentre que amb Alemanya
la proporció és de quatre a un i amb Portugal de tres a un a favor del comerç
de qualitat, com s’observa en el gràfic 2.13. Cal matisar que, si bé Irlanda
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ocupa el primer lloc en el rànquing de major percentatge de comerç de dife-
renciació vertical, només un 9,4% del comerç d’Espanya amb aquest país és
de tipus intraindustrial. No és aquest el cas de Suècia, on un terç dels inter-
canvis amb Espanya són intraindustrials.
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Quadre 2.6

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS DE COMERÇ

¿El valor del flux minoritari representa
almenys un 10% del flux majoritari?

Criteri de semblança: ¿Els valors unitaris 
de les exportacions i les importacions

difereixen en menys d’un 15%?

SÍ

Comerç intraindustrial

NO

Comerç interindustrial

SÍ NO

Diferenciació
horitzontal.

Comerç intraindustrial
de varietat

Diferenciació 
vertical.

Comerç intraindustrial
de qualitat

Requadre 2.3. Tipus de comerç intraindustrial

Per a cada producte i cada país amb el qual Espanya realitza
intercanvis intraindustrials es calcula el valor unitari de les exporta-
cions i les importacions (VUX i VUM), utilitzant la informació del co-
merç en valor i en quantitats. A partir d’aquestes dades, es defineixen
els dos tipus de comerç intraindustrial:

Comerç de varietat o diferenciació horitzontal (intercanvi de
productes semblants): Els valors unitaris de les exportacions i les
importacions bilaterals per a un mateix producte i soci comercial
difereixen menys d’un 15%.

Comerç de qualitat o diferenciació vertical (o intercanvis de
productes del mateix tipus, però de diferent qualitat): Els valors uni-
taris de les exportacions i les importacions per a un mateix producte
i soci comercial difereixen més d’un 15%.



Fora de la Unió Europea, entre els deu països més destacats pel
volum del comerç amb Espanya hi ha també força diversitat. Els dos països
europeus considerats, Suïssa i Polònia, mostren un patró radicalment dife-
rent. Suïssa, que gaudeix d’un dels nivells de renda per càpita més alts d’Eu-
ropa, intercanvia amb Espanya en més d’un 90% dels casos productes dife-
rents qualitativament, mentre que amb Polònia aquest tipus d’intercanvis no
arriba al 45%. En el comerç amb els Estats Units, els productes que es dife-
rencien qualitativament representen prop del 90%, tot i que, en països
menys desenvolupats com Turquia o el Marroc, el pes d’aquest tipus de pro-
ductes és també important, ja que se situa per sobre del 70% del comerç
intraindustrial total.

Considerant els tres tipus de comerç (interindustrial o unívoc, de
qualitat i de varietat), el predomini dels dos primers és notable. La posició
de cada país en el comerç amb Espanya, en funció de la naturalesa i el tipus
dels intercanvis, s’observa clarament al triangle del gràfic 2.14, on els per-
centatges que representen les tres categories considerades sumen el 100%.
Cada punt representa la importància relativa de cada tipus de comerç per la
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80,3%67,7%69,0%

31,0% 32,3% 19,7%

Comerç total Comerç UE Comerç extra-UE

Horitzontal Vertical

(*) Quan el valor unitari de les exportacions i les importacions difereix en menys d’un 15%, hi ha diferenciació horit-
zontal (comerç de varietat), i vertical quan la diferència és igual o superior al 15% (comerç de qualitat).
Fonts: Eurostat-COMEXT i elaboració pròpia.

Gràfic 2.12

DIFERENCIACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL(*) DEL COMERÇ
INTRAINDUSTRIAL D’ESPANYA. 2001



seva proximitat al vèrtex corresponent: del comerç interindustrial (més gran
com més pròxim al vèrtex superior), de l’intraindustrial de diferenciació ho-
ritzontal (més gran com més pròxim al vèrtex esquerre) i del de diferencia-
ció vertical (més gran com més pròxim al vèrtex dret). Tots els països de la
UE, més els Estats Units i el Japó, també representats, se situen a la dreta
del triangle. Aquesta mateixa representació, aplicada al comerç desagregat
per grups de productes, permet caracteritzar el comerç d’Espanya amb més
detall.(10)
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(*) Quan el valor unitari de les exportacions i les importacions difereix en menys d’un 15%, hi ha diferenciació horit-
zontal (comerç de varietat), i vertical quan la diferència és igual o superior al 15% (comerç de qualitat).
Fonts: Eurostat-COMEXT i elaboració pròpia.

Gràfic 2.13

DIFERENCIACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL(*) DEL COMERÇ
INTRAINDUSTRIAL D’ESPANYA SEGONS EL SOCI COMERCIAL. 2001
En percentatge

(10) Annex 2 de la versió electrònica.



Com es pot observar clarament en el quadre 2.7, en els intercanvis
d’Espanya amb els països de la UE els fluxos de tots els grups es repartei-
xen entre el comerç unívoc i l’intraindustrial de qualitat. Aquest últim és
especialment intens en el cas dels vehicles, químics i tèxtils. Amb els paï-
sos de fora de la UE, el comerç interindustrial és el més important per a tots
els grups de productes, i supera tres quartes parts del comerç total en la
majoria dels grups. En la maquinària, més del 73% del comerç total és inter-
industrial, sent pràcticament del 100% en el cas dels productes energètics.
D’altra banda, el comerç intraindustrial és en tots els casos, excepte per al grup
de vehicles, de diferenciació vertical o de qualitat en un percentatge mai in-
ferior al 70%. Cal recordar que la diferenciació vertical o de qualitat respon
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Fonts: Eurostat-COMEXT i elaboració pròpia.

Gràfic 2.14

POSICIÓ DELS SOCIS COMERCIALS D’ESPANYA SEGONS 
LA NATURALESA DELS INTERCANVIS BILATERALS. 2001
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Quadre 2.7

NATURALESA(*) DELS INTERCANVIS COMERCIALS D’ESPANYA 
PER GRUPS DE PRODUCTES. 2001
En percentatge

Comerç intraindustrial Comerç interindustrial 
De varietat De qualitat (Unívoc)

Comerç UE

Vehicles 34,61 42,61 22,79

Químics 16,40 42,30 41,30

Elèctrics 13,41 44,03 42,55

Tèxtils 9,19 47,78 43,03

Mitjana 17,30 36,21 46,49

Maquinària 9,69 39,49 50,82

Fusta, paper 9,14 38,96 51,90

No ferris 19,41 26,39 54,20

Siderúrgia 25,33 18,35 56,32

Electrònics 8,64 30,96 60,40

Agroalimentaris 6,10 15,69 78,20

Energia 6,42 9,21 84,38

Comerç extra-UE

Maquinària 3,81 23,03 73,15

Vehicles 13,02 12,11 74,87

Elèctrics 2,90 17,76 79,34

Electrònics 2,91 15,39 81,71

Químics 2,08 12,59 85,33

Tèxtils 2,63 11,17 86,20

Fusta, paper 1,49 12,18 86,33

Mitjana 2,64 10,77 86,59

Siderúrgia 0,84 2,23 96,94

Agroalimentaris 0,64 1,83 97,54

No ferris 0,54 1,47 98,00

Energia 0,00 0,14 99,86

(*) En el comerç intraindustrial hi ha diferenciació horitzontal quan s’intercanvien productes semblants, i diferencia-
ció vertical quan hi ha discrepàncies de qualitat.
Fonts: Eurostat-COMEXT i elaboració pròpia.



a una intensitat més gran de les diferències de preus (i cal suposar que de
característiques dels béns) que la diferenciació horitzontal o de varietats.

El 2001, els productes més destacats en diferenciació horitzontal són
els automòbils i els ciclomotors, amb un 45,9% del comerç total d’aquest
producte, seguits pels articles de cautxú (32,6%), els de plàstic (23,5%) i els
d’acer (21,1%). Els cinc productes amb una participació més elevada en
diferenciació vertical són els productes farmacèutics (64,1%), les peces
d’automoció (61,8%), els teixits de punt (55%), l’aeronàutica (53,2%) i els
mobles (52,5%). En termes generals, els productes amb un comerç interin-
dustrial relativament reduït són també els que mostren un pes més gran en
diferenciació vertical. Així mateix, els intercanvis són gairebé exclusiva-
ment interindustrials en productes energètics com ara el petroli brut (100%),
el carbó (99,8%), el gas natural (99,5%), els de coc (96,3%) i els productes
refinats del petroli (91%), en els quals les dotacions de recursos naturals són
determinants. També passa el mateix amb els minerals de ferro (98,5%).

De l’anàlisi de la naturalesa del comerç d’Espanya amb els princi-
pals països membres de la UE (França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit) per
grups de productes cal destacar els següents aspectes. El comerç amb Fran-
ça és relativament més intraindustrial que el comerç amb Alemanya, Itàlia
o el Regne Unit. A més, França presenta, juntament amb el Regne Unit, una
heterogeneïtat més gran en el tipus de diferenciació de productes, que és
horitzontal per als productes siderúrgics, no ferris i vehicles. El comerç
intraindustrial d’Espanya amb Alemanya és clarament de tipus vertical o de
qualitat, i arriba fins i tot al 100% en el cas de l’energia. Això no obstant,
en el comerç amb Itàlia, aquest grup de productes és l’únic en el qual pre-
domina la diferenciació horitzontal. El grup vehicles, destacat tant en les
exportacions com en les importacions d’Espanya, presenta trets molt dife-
rents en funció del soci comercial. En efecte, amb Alemanya i Itàlia els
intercanvis es basen en les diferències de qualitat, mentre que amb França i
el Regne Unit la varietat de productes és el factor dominant.
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2.5.3. Gammes de qualitat dels intercanvis
comercials d’Espanya

La importància del comerç de qualitat en un determinat sector pot
ser deguda tant al fet que les exportacions d’un país són d’un preu més ele-
vat que les seves importacions com al contrari. Caracteritzar la situació en
un o altre sentit és important per identificar la posició del país com a pro-
ductor o consumidor de les diferents gammes de qualitat-preu. Aquest ob-
jectiu es pot aproximar si es considera que les diferències de valor unitari
d’importacions i exportacions reflecteixen, en certa manera, diferents qua-
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Requadre 2.4. Gammes de qualitat

La classificació dels intercanvis en gammes de qualitat s’esta-
bleix a partir de les diferències de valor unitari de cada flux elemental
(per a cada producte, país de referència, país soci i flux comercial)
respecte a la norma europea (VUUE). Aquesta norma és el valor unitari
mitjà de les exportacions i importacions intracomunitàries referides
a un mateix producte. La norma és comuna a tots els fluxos intraco-
munitaris i única per producte. Prenent aquest valor com a referèn-
cia, les exportacions i importacions es divideixen en tres gammes de
qualitat-preu:

– Gamma alta. Quan el valor unitari associat a un flux (expor-
tació o importació), producte i soci comercial supera en més d’un 15%
la norma europea (VU>1,15 x VUUE).

– Gamma mitjana. Quan el valor unitari associat a un flux (ex-
portació o importació), producte i soci comercial es troba en el se-
güent interval al voltant de la norma europea: (VUUE x 0,85 ≤ VU ≤
VUUE x 1,15).

– Gamma baixa. Quan el valor unitari associat a un flux (ex-
portació o importació), producte i soci comercial és inferior en més
d’un 15% a la norma europea (VU<0,85 x VUUE).



litats dels béns i potser unes funcions de producció diferents, ja que una
major qualitat pot ser deguda a les millores tecnològiques incorporades al
procés productiu, a l’increment de la despesa en R+D o a la major qualifi-
cació de la mà d’obra, factors que incideixen directament sobre els costos
de producció i els preus de venda.

La norma europea s’ha obtingut a partir de la informació de comerç
intracomunitari de la base de dades COMEXT amb el detall dels productes
de la Nomenclatura Combinada a vuit dígits per a l’any 2001. El resultat de
comparar els valors unitaris de les exportacions i importacions d’Espanya
amb la norma europea per a cada producte inclòs en el seu comerç intrain-
dustrial de diferenciació vertical es mostra en el gràfic 2.15.

En les exportacions d’Espanya, els productes de gamma baixa són
relativament els més importants, amb un pes superior al 40%, seguits pels
productes de gamma alta, que representen prop del 31%. Aquesta distribu-
ció varia substancialment quan passem a considerar les importacions, ja que
prop del 45% dels productes importats són de gamma alta, mentre que
només el 26% són de gamma baixa. El comerç de gamma mitjana té un pes
semblant en exportacions i importacions, que se situa al voltant del 29%.
Aquesta estructura és definida fonamentalment pel perfil dels intercanvis
intracomunitaris d’Espanya, tot i que en aquest àmbit la participació dels
productes de gamma mitjana té un pes lleugerament superior. Per contra, en
relació amb els socis extracomunitaris, Espanya exporta relativament més
productes de gamma alta (41,8%) que de gamma baixa (37,5%). En el cas
de les importacions, les de gamma alta s’acosten al 60%.

El detall per soci comercial mostra que entre els països membres
més destacats en el comerç amb Espanya, n’hi ha tres (França, Alemanya i
Portugal) que es troben per sobre de la mitjana en exportacions espanyoles
de gamma baixa. D’altra banda, són les exportacions de gamma alta les que
predominen en el comerç amb el Regne Unit i les de gamma mitjana en els
intercanvis amb Itàlia. Considerant la distribució de les importacions, es pot
afirmar que el comerç d’Espanya és, en general, de gamma baixa amb Por-
tugal, baixa-mitjana amb França, mitjana amb Itàlia, mitjana-alta amb Ale-
manya i alta amb el Regne Unit.
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Així mateix, és interessant conèixer quins grups de productes són els
que estan determinant la qualitat característica dels intercanvis d’Espanya.(11)

En exportacions de gamma alta, tant totals com intracomunitàries, desta-
quen els productes tèxtils, químics i agroalimentaris, mentre que en gamma
baixa tenen un pes important els vehicles i els productes siderúrgics. Desta-
ca el fet que les importacions de productes electrònics, i en menor mesura
elèctrics, intracomunitàries són relativament de menys qualitat que les
exportacions. En general, el comerç de productes químics, la maquinària i
els productes agroalimentaris se situen en el segment superior de les gam-
mes, i el de productes energètics es concentra fonamentalment en l’inferior.
Pel que fa a la resta de productes, les diferències són més accentuades en
funció de l’àmbit geogràfic del comerç, al si de la Unió o fora.

Finalment, tenint en compte les relacions amb els principals socis
comercials, per grups de productes, les exportacions i importacions reflec-
teixen un perfil diferent de qualitat. Mentre que les exportacions a França
es concentren en la gamma baixa (on destaca el grup de vehicles), les im-
portacions tendeixen més cap al segment mitjà-alt de les gammes. El co-
merç amb Alemanya reflecteix un repartiment més equilibrat del comerç
entre les tres gammes. Entre els productes emblemàtics del comerç amb
Alemanya, la maquinària, cal destacar que les exportacions d’Espanya d’a-
quest grup són bàsicament de gamma baixa-mitjana, mentre que les impor-
tacions són de gamma alta. A Itàlia hi ha un comerç més dispers tant en ter-
mes d’exportacions com d’importacions. El grup de vehicles, destacat en el
comerç d’Espanya, es concentra bàsicament en el segment mitjà-baix de
qualitat. El comerç amb el Regne Unit és també molt desigual, si bé la gam-
ma alta és la gamma predominant en les importacions. Un sector destacat
en aquest sentit en les exportacions és el dels químics. Els vehicles mostren,
en canvi, un patró radicalment diferent en les exportacions (gamma baixa),
enfront de les importacions (gamma alta).
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2.6. Conclusions

Per valorar la competitivitat en preus de l’economia espanyola i el
significat de les diferències d’inflació amb altres països, hem començat
parant esment en la informació disponible sobre els nivells de preus relatius
dels països. Hem constatat, en primer lloc, que el menor nivell de renda
actual d’Espanya, en comparació amb altres països desenvolupats amb els
quals comercia intensament, va acompanyat de nivells de preus més baixos,
inferiors en gairebé un 20% als de la UE, segons s’ha pogut comprovar a la
primera part d’aquest capítol. Ara bé, aquesta diferència en el nivell de
preus es va erosionant com a conseqüència de la major taxa d’inflació
espanyola, per la qual cosa és correcte parlar d’una pèrdua de competitivi-
tat al llarg del temps.

Si es consideren els preus dels béns comerciables i, concretament, de
les manufactures, que són les que més intervenen en els intercanvis amb l’ex-
terior, les diferències en els nivells de preus segueixen estant a favor d’Es-
panya. Les magnituds dels avantatges de preus semblen més baixes si es con-
sideren els preus d’adquisició (PPA), i són una mica més grans si s’avaluen
a preus de producció (RVU). En aquest darrer cas, assolirien percentatges
importants en relació amb alguns dels principals mercats europeus: un 37%
respecte al Regne Unit i un 25% respecte a Alemanya i França.

Pel que fa referència als béns no comerciables, els preus són en mit-
jana també més baixos a Espanya i les diferències amb els grans països
europeus més substancials; però aquestes diferències es redueixen més
ràpidament, perquè les nostres taxes d’inflació són més elevades encara que
les d’aquests països en els serveis que en el cas de les manufactures.

Així, doncs, si es consideren els nivells de preus, s’observen avan-
tatges competitius apreciables, però les taxes de variació dels nostres preus
–tant si es consideren els preus de la producció total, els principals compo-
nents de la demanda agregada, els preus dels productes manufacturers o els
de les exportacions i importacions– indiquen clarament que la posició espa-
nyola, pel que fa a competitivitat en preus, s’ha deteriorat en els últims anys.
D’una banda, per a aquells productes en els quals tenim més avantatges de
preus, com passa en alguns productes no comerciables, aquests avantatges
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s’estan perdent més ràpidament a causa de la inflació. De l’altra, en pro-
ductes comerciables en els quals la inflació és més baixa a causa de la com-
petència exterior, la inflació interna afegeix una pressió addicional dels cos-
tos interiors a la que experimenten els competidors.

A l’hora de valorar quin grau d’avantatge representen els diferen-
cials en els nivells de preus, cal tenir en compte que els índexs utilitzats són
només aproximacions al nostre objectiu i, també, que actualment els preus
no són l’únic aspecte que influeix sobre la capacitat de competir. En efecte,
ja hem vist que es poden prendre com a referència diferents cistells de mer-
caderies que ens ofereixen visions lleugerament diferents.

Així mateix, tampoc no es pot passar per alt la possible influència de
la diferenciació de productes i la seva qualitat sobre els nivells de preus de
les varietats d’un mateix bé. A més, és probable que actualment la inflació
en alguns casos estigui sent sobrevalorada, atesa la dificultat de corregir
adequadament els freqüents canvis en les característiques i la qualitat dels
béns.

Aquests riscos existeixen si no es tenen en compte adequadament les
diferències de qualitat entre productes semblants quan es valoren els nivells
de preus, i aquesta estimació és pràcticament impossible de realitzar, excep-
te en estudis de productes concrets. Atesa la importància del comerç intrain-
dustrial i les diferències de preus observades analitzant les dades disponi-
bles amb un gran nivell de desagregació, en el cas d’Espanya no s’ha de
descartar que una part dels nostres diferencials favorables de preus respec-
te a l’exterior es deguin a la menor qualitat dels nostres productes exportats
en alguns sectors. Aquesta probabilitat sembla que es confirma analitzant
els preus unitaris de les nostres exportacions i importacions en productes
concrets, sobretot en relació amb els països europeus.

La importància del comerç intraindustrial és gran a Espanya (és
majoritari en el nostre comerç amb la UE) i, dins d’ell, va guanyant pes el
comerç de qualitat o de diferenciació vertical (ja representa més d’un terç
en el cas del comerç amb la UE). Comparant les característiques i els preus
de les nostres exportacions i importacions, es constata que l’especialització
de la producció espanyola (que serà analitzada amb més detall en el capítol
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IV) s’orienta cap a activitats menys sofisticades i de menor contingut tec-
nològic que els nostres socis comercials. En efecte, en les nostres exporta-
cions intraindustrials només el 30% són de gamma alta, mentre que entre les
importacions el percentatge puja al 45%. En canvi, el 40% de les nostres
exportacions són de gamma baixa (previsiblement més sensibles a la varia-
ble preu), mentre que entre les importacions el percentatge baixa al 26%.

La major especialització en gammes de qualitat baixa, a més de
reduir la capacitat de generar valor afegit, limita les possibilitats de dife-
renciar productes i disminuir l’elasticitat-preu de la demanda i projecta
ombres sobre l’abast dels nostres avantatges competitius en preus. Això no
obstant, aquesta especialització fa que, fins i tot en aquest tipus de comerç,
siguem més dependents de la competència en preus que altres països més
desenvolupats.

En conjunt, les dades proporcionades en aquest capítol, tot i les
seves limitacions, han de ser considerades com advertiments seriosos sobre
les amenaces que representa la permanència del diferencial d’inflació
espanyol per a les nostres exportacions i les seves potencials implicacions,
tenint en compte la nostra pertinença a la UME. Les raons d’aquesta pre-
ocupació són diverses. En primer lloc, la desaparició del tipus de canvi de
la pesseta com a instrument de política comercial. En el passat, la deprecia-
ció del tipus de canvi nominal de la pesseta va ser un instrument clau per
recuperar la competitivitat en preus perduda a causa de la major inflació
interna. Gràcies a això, el tipus de canvi real va continuar sent favorable per
a les nostres exportacions. De fet, a finals dels anys vuitanta i principis dels
noranta, període en què es va seguir una política de tipus de canvi diferent
i la pesseta es va apreciar, la competitivitat exterior de les nostres manufac-
tures se’n va ressentir greument. En els anys recents, en aquells mercats que
no formen part de l’àrea de l’euro, en els quals la depreciació d’aquesta
moneda ha representat un suport per a les exportacions dels països que la
utilitzen com a numerari, la competitivitat s’ha mantingut millor que en els
mercats interns de la UE, en els quals aquesta palanca ja no es pot utilitzar
per l’existència d’una moneda comuna.

En segon lloc és preocupant que, en bona mesura, la major inflació
tingui el seu origen en el comportament dels preus dels sectors no comer-
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ciables, especialment en uns serveis més protegits, menys oberts a la com-
petència. El tipus de dificultats que aquesta inflació dual pot plantejar als
sectors comerciables, i concretament als seus costos i marges, i les necessi-
tats d’ajust que es poden derivar de la pèrdua de competitivitat, seran ana-
litzades amb detall en el proper capítol.

D’altra banda, una altra raó per preocupar-se l’ofereix la nostra espe-
cialització productiva i comercial, per dos motius: perquè està orientada cap
a productes en els quals la competitivitat en preus és rellevant (i l’estem per-
dent) i perquè, atesa la importància del comerç intraindustrial, la nostra
major orientació cap a les gammes de qualitat baixes no ens permet aprofi-
tar amb prou intensitat altres avantatges competitius, qüestió sobre la qual
tornarem en el capítol IV.
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III. Les bases de la competitivitat 
en preus: productivitat,

costos i marges

En aquest capítol es discuteixen les bases de la competitivitat en preus.
Els dos pilars on aquesta competitivitat descansa són l’evolució de la produc-
tivitat i els costos, tant salarials com d’una altra naturalesa. Les combinacions
d’aquests diferents factors com a determinants de l’evolució de la competi-
tivitat són molt diverses i les seves contribucions poden ser, en signe i en im-
portància, canviants al llarg del temps. Aquest és un dels aspectes que resulta
interessant analitzar en el cas espanyol, ja que les contribucions a la com-
petitivitat en preus de la productivitat, els costos salarials, els costos finan-
cers i els dels productes intermedis no són estables en el període considerat.

Com s’explica en l’apartat 3.1, en l’evolució de moltes d’aquestes va-
riables pot ser determinant el comportament diferenciat dels sectors oberts
al comerç internacional –productors de béns o serveis comerciables– i els
que no ho estan, o ho estan poc –productors de béns i serveis no comercia-
bles–, i l’existència d’inflació dual. L’apartat 3.2 se centra en l’anàlisi de la
productivitat del treball a Espanya i en altres països rellevants des del punt
de vista de les nostres relacions comercials. L’apartat 3.3 es destina a l’anà-
lisi de diferents components dels costos totals, amb una especial atenció als
costos laborals, el preu dels consums intermedis procedents del sector no
comerciable i els costos financers. No tots aquests elements han influït en
el mateix sentit sobre la competitivitat espanyola en els últims anys, per la
qual cosa serà interessant identificar quina ha estat la contribució, positiva



o negativa, de cadascun d’ells, així com els seus efectes sobre la rendibili-
tat de les empreses exposades a la competència exterior, mesura que sinte-
titza en darrer terme la seva capacitat per mantenir-se en els mercats. Final-
ment, l’apartat 3.4 presenta les principals conclusions del capítol.

3.1. Inflació dual i competitivitat del sector
comerciable

Una condició necessària per a la competitivitat exterior del sector
comerciable, és a dir, d’aquelles activitats els productes de les quals estan
oberts a la competència internacional,(1) és que aquests productes s’oferei-
xin a uns preus que siguin atractius en comparació amb els dels competidors
d’altres països. Això no obstant, la competitivitat és alguna cosa més, ja que
exigeix capacitat de vendre a aquests preus de manera que les empreses
siguin rendibles, i es cobreixin tot tipus de costos. En cas contrari, tenint en
compte els preus existents, cal que les empreses triïn entre ajustar les seves
estructures productives o sortir del mercat. Per tant, la competitivitat en preus
requereix capacitat de competir en costos de producció i una adequada pro-
ductivitat de les empreses del sector comerciable.

El comportament dels sectors productors de béns comerciables i no
comerciables no és el mateix, i tots dos poden ser importants per a la com-
petitivitat exterior, encara que només els primers acudeixin als mercats
internacionals. Per il·lustrar aquest punt es pot utilitzar el marc interpretatiu
proposat per Balassa i Samuelson, que destaquen l’existència de dos sectors
amb característiques diferenciades. El sector comerciable està exposat a la
competència i els seus preus vénen donats pels mercats internacionals. El
sector no comerciable no està subjecte a la competència externa, per la qual
cosa els seus preus es determinen a escala nacional. Aquests dos sectors es
diferencien també per la seva productivitat. Es considera que el creixement
de la productivitat del sector comerciable serà més gran, pel fet de ser més
intensiu en capital i caracteritzar-se per un major progrés tècnic, mentre que
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el sector no comerciable, més intensiu en treball, suporta amb major inten-
sitat els augments salarials que acompanyen les millores en el nivell de renda.

El diferencial de creixement de la productivitat a favor del sector de
béns comerciables es produirà en major mesura als països menys desenvo-
lupats, que estan convergint cap als nivells tecnològics dels desenvolupats.
En aquests països, el gap de partida és més gran en el sector comerciable, i
aquesta diferència es redueix a més velocitat a través de l’acumulació de ca-
pital i l’assimilació de tecnologies (en gran manera, aquestes dues coses
passen gràcies a la inversió directa des de l’exterior). Per contra, és raona-
ble suposar que l’evolució salarial és comuna en tots dos sectors, ja que ve
marcada sovint per la situació del mercat de treball nacional i pot ser resul-
tat tant de mecanismes comuns de negociació salarial com de la mobilitat
del treball entre sectors dins d’un país.

En aquestes condicions, és probable que hi hagi inflació dual, és a
dir, una taxa d’inflació diferent entre els sectors de béns comerciables i no
comerciables, superior en el segon. La inflació del sector comerciable està
determinada per l’evolució dels preus d’aquest sector a escala internacional,
ja que d’altra manera els productes comerciables no mantenen el seu atrac-
tiu. Perquè en aquestes condicions les empreses mantinguin la seva rendibi-
litat, el creixement dels salaris nominals ha de ser igual a la inflació del sec-
tor comerciable més el creixement de la productivitat del treball en aquest
mateix sector. En el sector no comerciable, com que la productivitat creix
més a poc a poc que en el comerciable, si els salaris ho fan al mateix ritme
que en l’altre sector, els costos per unitat de producte creixen més de pres-
sa. Però el sector no comerciable pot traslladar a preus aquesta major pres-
sió amb més facilitat, perquè no està subjecte a la competència externa. Per
tant, els seus preus poden créixer més i, gràcies a això, es pot mantenir tam-
bé la seva rendibilitat. En conseqüència, la inflació és més gran en el sector
no comerciable que en el comerciable.

Si en una economia el pes del sector no comerciable és més gran que
en altres (cosa probable en economies en desenvolupament menys obertes a
l’exterior), la inflació dual pot produir, a més, una inflació agregada més
gran que als altres països (inflació diferencial). Si la causa és només aques-



ta i tots els sectors mantenen la seva rendibilitat, no hi ha pèrdua de com-
petitivitat del sector comerciable. En aquest context, el canvi en els patrons
de consum cap a cert tipus de serveis a causa de les millores de la renda per
càpita suposa un creixement més gran de la demanda relativa de béns no
comerciables, tot i la seva major inflació.

Això no obstant, en altres casos la inflació diferencial sí que suposarà
una pèrdua de competitivitat real, que obligarà amb el temps a realitzar ajus-
tos en termes de producció, ocupació i benestar. En el cas exposat anterior-
ment, l’evolució de preus i salaris era compatible amb el creixement de la pro-
ductivitat en cada sector. Ara bé, aquesta compatibilitat pot ser que no es doni,
i així passarà si els mercats de factors i productes no són prou flexibles.

Pel que fa als mercats de factors, les rigideses del mercat laboral
poden conduir a creixements salarials incompatibles amb la competitivitat
del sector comerciable. Això pot ser degut a la pressió salarial, per se o com
a conseqüència d’un impuls dels salaris nominals derivat de la inflació de
demanda en una fase expansiva del cicle, impulsada o no pel sector públic.

En aquests casos, el sector no comerciable té la capacitat de traslla-
dar l’augment de costos a preus, possibilitat que no existeix (o existeix en
menor mesura, i amb un cost de pèrdua de mercats) per al sector comercia-
ble. Amb uns costos nominals el creixement dels quals sobrepassa el permès
per l’evolució dels preus internacionals i la productivitat del sector, els mar-
ges es contreuen i la rendibilitat del sector comerciable se’n ressent: la pèr-
dua de competitivitat s’ha materialitzat. Amb el pas del temps, l’acumulació
d’aquest procés força les empreses de productes comerciables a aconseguir
nivells més grans de productivitat, per a la qual cosa ajusten les seves plan-
tilles i eliminen l’activitat menys rendible. Comença així el procés d’ajust,
més dolorós com més rígid sigui el mercat de treball i menys sensible a la
desocupació.

Les rigideses del mercat de productes, i fonamentalment la manca de
competència en moltes activitats del sector no comerciable, poden produir
també efectes semblants als descrits, atesa la possibilitat que té aquest sec-
tor de traslladar costos a preus gràcies a l’absència de competència externa.
En molts països, la competència interna entre les empreses nacionals resul-
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ta insuficient i el seu poder de mercat pot permetre, no solament el mante-
niment dels marges de benefici davant pujades de costos, sinó l’existència
de marges excessius. Però un sector poc eficient i amb un poder més gran
de mercat suposarà preus més elevats dels béns no comerciables i costos
més alts per al sector comerciable, en la mesura en què els hagi de consu-
mir. A més, pot facilitar un creixement excessiu dels salaris nominals. El
resultat final és, novament, una inflació més gran en el sector no comercia-
ble que en el comerciable (que no pot fer repercutir en preus els majors cos-
tos). Aquesta inflació dual, i la consegüent inflació diferencial del conjunt
de l’economia, pot suposar pèrdua de competitivitat del sector comerciable
i necessitat d’ajust per restaurar-ne l’equilibri financer.

Cal fer notar que la manca de competència en el sector no comer-
ciable suposa un problema potencial, sigui quin sigui l’origen de la inflació.
Tant si inicialment es tracta d’una pressió salarial excessiva com si es deri-
va d’un increment de marges de benefici en els productes no comerciables,
és la capacitat de traslladar costos a preus (gràcies a la manca de compe-
tència) el que fa possible i dóna persistència al fenomen. La inflació dual fa
que els preus al consum en el seu conjunt creixin més que els preus dels
béns comerciables, la qual cosa estimula el creixement dels salaris nominals
a taxes excessives per al sector comerciable. Si el problema s’intensifica o
es prolonga, l’ajust necessari és de major magnitud. Quan l’ajust es duu a
terme, s’observen guanys de productivitat en el sector comerciable que no
són solament el resultat natural de la inversió i el progrés tècnic, sinó de la
destrucció d’ocupació en aquest sector requerida per l’esmentat ajust. En
aquest context, una tendència de la demanda a dirigir-se cap a productes del
sector no comerciable, impulsada pel creixement del nivell de renda o pel
sector públic, no faria sinó afegir més llenya al foc que amenaça la compe-
titivitat exterior.

En definitiva, l’existència d’inflació diferencial pot significar un
problema per a la competitivitat de la nostra economia o no, depenent de les
circumstàncies que l’originin. En l’economia espanyola, hi ha raons per
suposar que és inevitable una certa inflació diferencial respecte als nostres
socis de l’àrea euro fins que no s’hagi aconseguit la plena convergència en
nivells de desenvolupament econòmic. El problema consisteix a distingir si



la nostra major inflació és en la seva totalitat inflació diferencial innòcua,
que no provoca problemes de competitivitat, o si, per contra, una part sig-
nificativa es deriva de les rigideses de la nostra economia i genera pèrdua
de competitivitat per al nostre sector comerciable. En aquest segon cas, la
situació és ara més perillosa que mai, ja que des que pertanyem a l’àrea euro
no tenim possibilitat de restaurar la nostra competitivitat respecte a la resta
de països membres mitjançant modificacions del tipus de canvi.

En les següents seccions d’aquest capítol es distingeix entre sector
comerciable i no comerciable a l’hora d’analitzar els diferents factors que
estan darrere la formació dels seus preus: creixement de la productivitat i
evolució dels costos (laborals, consums intermedis i costos financers). A
més, s’hi efectuen comparacions directes dels nivells de productivitat del tre-
ball i costos laborals del sector industrial espanyol (nucli de les activitats
comerciables) respecte al dels nostres principals socis de l’àrea euro. Final-
ment, per valorar el grau de compatibilitat d’aquests comportaments i la seva
repercussió en la competitivitat del sector comerciable, s’estudia l’evolució
temporal de la seva rendibilitat. En darrer terme, la rendibilitat del sector
obert a la competència externa revela la capacitat de les empreses de mante-
nir-se en les condicions de competitivitat assolides per l’economia i permet
valorar si l’evolució de la inflació ha estat compatible amb aquest objectiu.

3.2. Productivitat del treball i competitivitat

Les diferències de productivitat entre països poden ser rellevants per
explicar el trànsit des dels nivells de costos fins als nivells de preus. Els alts
nivells de productivitat d’algunes economies es troben a la base de la seva
capacitat de fer compatibles alts costos d’alguns factors i capacitat de com-
petir. En canvi, els baixos nivells de productivitat d’altres països limiten els
avantatges potencials dels seus baixos costos, els quals no arriben a conver-
tir-se totalment en avantatges de preus. Ara bé, per poder valorar la situació
de cada economia en aquest sentit és necessari, de nou, mesurar adequada-
ment la productivitat de les diferents economies, de manera que siguin com-
parables. Les dificultats en les comparacions de productivitat són, com a
mínim, de dos tipus. La primera es deriva del fet que les estadístiques dis-
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ponibles sobre les quantitats utilitzades dels diferents inputs que intervenen
en la producció són molt desiguals; de fet, només les estadístiques referides
al factor treball estan disponibles amb generalitat, a escala nacional i secto-
rial, en condicions que facilitin les comparacions. La segona dificultat pro-
vé, una vegada més, de la necessitat de disposar d’índexs de preus que per-
metin valorar la productivitat dels diferents països en termes reals.

Les valoracions de la productivitat conceptualment més precises
intenten aproximar-se al més possible a la idea d’eficiència econòmica en la
producció, per a la qual cosa consideren la relació entre el producte obtin-
gut i el conjunt de factors utilitzats en la seva producció. L’anomenada pro-
ductivitat total dels factors es defineix seguint aquest criteri de dues mane-
res diferents, segons es consideri el valor afegit o la producció total: com un
quocient entre el valor afegit i una ponderació dels inputs de capital i treball
o, alternativament, com un quocient entre l’output total i una combinació
ponderada de treball, capital i productes intermedis.

Tot i aquesta major precisió conceptual, la mesura més utilitzada de
productivitat és l’anomenada productivitat aparent del treball, atesa la via-
bilitat del seu càlcul en molts més supòsits que la productivitat total dels
factors, condicionada per les limitacions de les estadístiques sobre l’estoc
de capital de països o sectors. La productivitat del treball es mesura com un
quocient simple entre valor de la producció o del valor afegit i unitats de tre-
ball utilitzades. És evident que es tracta d’un indicador de productivitat par-
cial, que es pot veure influït per les quantitats utilitzades d’altres factors;
concretament, per regla general, el treball pot resultar aparentment més
(menys) productiu si és recolzat per una major (menor) quantitat de capital
per treballador. A més, en períodes d’intenses variacions de la relació capi-
tal/treball, les millores de la productivitat del treball acompanyades d’un ús
més gran de capital (amb els seus corresponents costos) poden no repre-
sentar en realitat increments de productivitat total tan elevats.

Malgrat aquestes limitacions, la productivitat del treball és un indi-
cador interessant si s’interpreta amb prudència, i així serà utilitzat en aquest
apartat. Per això, cal resoldre també el segon tipus de problemes abans
esmentats, ja que la comparació de la productivitat i els costos dels països,



així com la trajectòria temporal de totes dues variables, requereixen la uti-
lització d’índexs de preus que permetin transformar valors nominals en
reals, expressats en una moneda comuna. Si l’interès de la comparació se
centra en els productes comerciables, els índexs de preus més adequats són
les Ràtios de Valor Unitari (RVU), presentades en el capítol II, que reflec-
teixen els preus dels béns produïts en un país més directament relacionats
amb la competitivitat en preus (i no els preus del cistell de béns finals
adquirits pels residents, que són els considerats en el càlcul de les PPA).

La informació sobre les RVU no està generalment disponible i la
seva obtenció és molt laboriosa, ja que requereix dur a terme l’ajust o apa-
rellament entre un nombre molt elevat de béns intercanviats, basant-se en
les indústries d’origen. Dels països grans de la Unió Europea que s’han con-
siderat en altres capítols, s’ha elaborat informació per a Espanya, Alema-
nya, França i el Regne Unit fins a l’any 2002, però no és possible disposar-
ne per a Itàlia. També es disposa d’informació, si bé per a un període més
curt, per a tres països menys desenvolupats que són competidors dels nos-
tres productes: Portugal, Marroc i Turquia. La informació obliga també a
restringir l’anàlisi al sector manufacturer, però d’aquesta manera es cobreix
la major part del sector comerciable, ja que les activitats generades pel sec-
tor serveis són, en la seva pràctica totalitat, no comerciables.

L’evolució temporal de la productivitat relativa del treball en el sec-
tor manufacturer espanyol respecte als altres tres països de la UE conside-
rats, utilitzant les RVU, figura en el gràfic 3.1. De la seva observació se’n
desprèn, en primer lloc, que el valor afegit per treballador és menor a
Espanya que a Alemanya, França i el Regne Unit. En segon lloc, en els
darrers anys es constata un perfil clarament divergent, és a dir, les diferèn-
cies són cada vegada més grans, especialment si comparem la productivitat
del treball a Espanya i França, el nostre principal soci comercial. L’any
2002, la productivitat del treball en el sector manufacturer francès era un
20% superior a la productivitat espanyola, mentre que l’alemanya, tot i la
reunificació, era un 25% més gran.

Els nostres nivells relatius de productivitat per treballador han
empitjorat en una etapa en què han millorat de manera molt notable els ni-
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Gràfic 3.1

VALOR AFEGIT PER TREBALLADOR. MANUFACTURES
Espanya  = 100

vells d’ocupació. El gràfic 3.2 indica que Espanya és l’únic dels quatre grans
països europeus considerats que ha incrementat l’ocupació en el sector ma-
nufacturer i, també, el que ha experimentat augments més elevats en el valor
afegit generat pel sector. Ara bé, aquest ritme més gran de creixement no ha
estat suficient per impedir que la productivitat del treball s’hagi estancat en
aquest període.

L’evolució de l’ocupació en els últims anys en el sector obert a la com-
petència mostra que la situació competitiva del sector manufacturer no l’està
obligant a realitzar ajustos en la seva dimensió en aquests anys. Això no obs-
tant, el pobre comportament de la productivitat del treball indica que els
nivells de capitalització de l’economia espanyola i l’eficiència amb què es
combinen els factors productius no avancen prou, i això constitueix una limi-
tació per sostenir la competitivitat en el futur. Per tant, el gran repte al qual
s’enfronta el nostre país és millorar l’eficiència del seu sistema productiu, al
mateix temps que hi incorpora la població encara desocupada i inactiva.
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El problema que s’ha observat en el creixement espanyol dels dar-
rers anys és que, quan per fi s’han aconseguit de manera sostinguda millores
de l’ocupació, no han anat acompanyades de millores simultànies de la pro-
ductivitat que contribuïssin a reforçar el ritme de creixement. Aquesta con-
clusió s’obté també quan es considera la productivitat total dels factors en
comptes de la productivitat (parcial o aparent) del treball. Segons es cons-
tata en altres estudis sobre la trajectòria de l’economia espanyola a escala
agregada, el que distingeix el creixement espanyol dels noranta del de les
dècades precedents és tant la seva capacitat més gran de generació d’ocu-
pació com la seva menor taxa de millora de la productivitat, o progrés tèc-
nic.(2)

Cal advertir que no hi ha necessàriament una relació inversa entre
creixement de l’ocupació i productivitat. Si bé és cert que algunes millores
de la productivitat es basen en la destrucció d’ocupació, en altres circums-
tàncies les dues variables creixen simultàniament. El cercle virtuós viscut
per algunes altres economies en els últims anys de la dècada dels noranta,
com la nord-americana, la irlandesa o la finlandesa, així ho confirma, ja que
ha estat el resultat de la seva capacitat de combinar forts avanços en pro-
ductivitat i notables millores en l’ocupació. En aquest procés hi ha tingut
força a veure un ritme de canvi estructural més intens, consistent a orientar
l’especialització de l’economia cap aquelles activitats que permeten més
guanys de productivitat a causa de la ràpida expansió dels seus mercats.

Un indicador més precís dels nivells de productivitat assolits per un
país que la productivitat per ocupat és el valor afegit per hora treballada, ja
que les hores treballades per ocupat són molt diferents entre els diversos
països. El gràfic 3.3 indica que, al Regne Unit, els ocupats treballen més ho-
res que a Espanya, aproximadament un 4% més. Per contra, a Alemanya i
França, el nombre d’hores treballades és sensiblement inferior. L’any 2002,
a França, les hores treballades se situaven en el 85% de les dels espanyols,
com a resultat de la posada en marxa de la jornada de 35 hores. A la sego-
na meitat de la dècada dels noranta, el nombre d’hores treballades a Alema-
nya i França, i en menor mesura al Regne Unit, ha experimentat una caigu-

(2) Vegeu l’anàlisi de les fonts del creixement a Espanya i els països del G-7 a Goerlich, Mas i Pérez (2002).



da continuada, especialment intensa en el cas francès. Aquesta evolució
contrasta amb la del nostre país, on les hores treballades s’han estabilitzat
en nivells semblants als de l’any 1990.

Tenint en compte que a França i Alemanya els ocupats treballen
menys hores que a Espanya, les diferències amb aquests països en produc-
tivitat per hora treballada són més elevades que en productivitat per ocupat;
en canvi, la comparació amb el Regne Unit no es veu pràcticament afecta-
da. El gràfic 3.4 indica que, quan es corregeix pel nombre d’hores treballa-
des, la productivitat francesa i l’alemanya en les manufactures són un 40%
superiors a l’espanyola, mentre que per treballador ocupat són de tan sols
un 20%.
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Requadre 3.1. La productivitat del treball en tres països
menys avançats

Portugal, el Marroc i Turquia són tres països menys desenvolu-
pats que Espanya però que competeixen en alguns segments del mer-
cat internacional (concretament en l’europeu), generalment els de 
menys valor afegit. Portugal es va incorporar a la UE juntament amb
Espanya l’any 1986. Turquia forma una unió duanera amb la UE des
de 1996. I el Marroc ha signat un acord d’associació euromediterra-
ni que preveu la instauració d’una zona de lliure comerç per als pro-
ductes industrials l’any 2012.

En el gràfic 3.5 s’observa que la productivitat portuguesa en
manufactures oscil·la al voltant del 50% del nivell espanyol al llarg 



de tot el període, més pròxima a la marroquina que a la turca. En els
darrers anys, la trajectòria de Turquia ha estat força impressionant.
El 1980, el valor afegit per ocupat en el sector manufacturer repre-
sentava el 50% del nivell espanyol, semblant al de Portugal. Als anys
noranta ha sobrepassat el 70%, millorant així la seva productivitat
més que Espanya, mentre que la productivitat portuguesa s’estanca-
va, en relació amb l’espanyola, en els valors dels anys vuitanta. El
fort creixement de la productivitat a Turquia ha permès conciliar
creixement econòmic i creació d’ocupació. No és el cas del Marroc,
la productivitat del qual se situa al voltant del 40% de l’espanyola,
deu punts percentuals menys que la portuguesa.
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3.3. Costos

L’evolució conjunta de la productivitat i els costos de producció és
determinant de la capacitat de les empreses d’assimilar els augments dels
costos i, per tant, del comportament de preus i marges i de la capacitat de
competir i mantenir-se en els mercats. En aquest apartat es revisa el com-
portament seguit pels diferents components dels costos a Espanya, i es con-
sideren successivament els costos laborals, el preu dels consums intermedis
i els costos financers.

3.3.1. Costos laborals i mercat de treball

Els costos laborals (salarials i no salarials) són un component molt
important dels costos totals de producció. Si en un sector el ritme de crei-
xement és excessiu en comparació amb la millora de la productivitat del tre-
ball i si la possibilitat de transmetre aquestes pujades de costos als preus
està limitada per la pressió de la competència externa (com passa en el cas
del sector de béns comerciables), la competitivitat i la rendibilitat del sector
se’n ressentiran, i es produiran crisis empresarials i destrucció d’ocupació.
Si la pressió de la competència no és intensa, els augments salarials es tras-
lladaran a preus i es generarà inflació salarial.

Amb un mercat de treball suficientment flexible, amb mecanismes
de negociació adequats, els creixements salarials en el sector comerciable
serien compatibles amb el creixement de la productivitat i el manteniment
de la competitivitat. Si es produïssin xocs negatius, la flexibilitat atenuaria
la durada i la gravetat de la crisi, ja que la destrucció d’ocupació generaria
una ràpida, i suficientment intensa, moderació salarial, que restauraria la
posició competitiva de les empreses nacionals.

El gràfic 3.6 mostra el creixement nominal de la remuneració per
assalariat (equivalent) a temps complet en el sector comerciable durant el
període 1981-2002 i el creixement del deflactor del VAB d’aquest sector.(3)

Des de mitjans dels anys vuitanta fins a la crisi canviària de la primera mei-

(3) Es considera que el sector comerciable està format per l’agricultura, l’energia i les manufactures.
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tat dels noranta, hi ha un període dilatat amb creixements salarials molt per
sobre dels preus. Així mateix, s’observa una bretxa del mateix signe, però
més moderada, des de 1996 en endavant, pràcticament fins al final del pe-
ríode considerat.

En aquests dos períodes, els salaris podrien haver constituït un fac-
tor d’inflació de costos i de dificultats en empreses o sectors determinats.
Per dur a terme aquesta valoració cal tenir en compte l’evolució de la pro-
ductivitat del treball i l’ocupació en el sector. Tots dos incideixen en els cos-
tos laborals unitaris, és a dir, el quocient entre la remuneració per ocupat i
la productivitat real per ocupat.

El gràfic 3.7 mostra la taxa de creixement del cost laboral unitari del
sector comerciable. Com es pot observar, la seva evolució és molt més mode-
rada que la dels salaris, perquè les millores de productivitat en redueixen l’im-
pacte sobre els costos unitaris, però la qüestió és si ha estat prou moderada
per permetre la creació d’ocupació o, almenys, evitar-ne la destrucció.
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El gràfic 3.8 presenta l’evolució dels costos laborals unitaris, els
preus i l’ocupació del sector. La forta destrucció d’ocupació (mesurada com
a llocs de treball equivalents a temps complet) en el sector comerciable
durant el període 1991-1994 va coincidir amb l’excessiu creixement dels
costos laborals. L’evolució salarial (en un context caracteritzat per taxes d’a-
tur ja altes) va resultar incompatible amb els guanys efectius de productivi-
tat i l’evolució dels preus dels nostres competidors. El sector productiu de
béns comerciables va experimentar un empitjorament de la seva rendibilitat
i es va veure abocat a efectuar ajustos –eliminant els llocs de treball menys
productius– per recuperar el seu equilibri. Durant els darrers anys, el crei-
xement nominal dels costos del treball se situa novament per sobre del dels
preus del sector comerciable. Això no obstant, els costos laborals unitaris
han crescut a un ritme semblant o tan sols lleugerament superior al dels
preus, de manera que s’han ajustat de prop als guanys de productivitat.
Aquest comportament ha fet innecessari procedir a ajustos de plantilles im-
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Gràfic 3.8

COSTOS LABORALS UNITARIS (CLU), PREUS I OCUPACIÓ 
EN EL SECTOR COMERCIABLE. ESPANYA
Taxes de creixement. Percentatge

portants, i en canvi, a partir de 1996, es registren creixements importants i
sostinguts de l’ocupació, que només es veuen interromputs en l’últim any
considerat.

Com hem pogut veure, Espanya és l’únic país dels quatre grans de la
UE que no va destruir ocupació en el sector manufacturer, el productor de
béns comerciables per excel·lència. En aquest sentit, el creixement de l’ocu-
pació en les manufactures en un context d’afebliment de les economies de
la UE, és una bona notícia per al sector obert de l’economia espanyola. Ara
bé, la competitivitat no depèn solament dels costos laborals i la productivi-
tat i, com veurem, s’ha vist també influïda per altres factors de cost. A més,
la competitivitat és sempre un concepte relatiu i dinàmic: som més o menys
competitius segons quin sigui el nostre comportament respecte al de les res-
tants empreses o els altres països, de manera que en el cas dels costos labo-
rals la competitivitat també depèn de l’evolució dels costos laborals unita-
ris dels nostres competidors.
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El gràfic 3.9 sintetitza la informació pertinent per a l’anàlisi del paper
dels costos salarials en la competitivitat dels tres països grans de la UE en
relació amb Espanya: la remuneració per hora treballada, la productivitat per
hora treballada, i els costos laborals unitaris, obtinguts com a quocients entre
els dos anteriors.(4) La productivitat del treball en el sector de les manufactu-
res espanyol ha presentat en els darrers anys un comportament molt pobre.
Tanmateix, la moderació salarial ha permès que l’avanç de la remuneració per
hora treballada a Espanya hagi estat molt inferior al dels tres països grans de
la UE. El gràfic reflecteix l’important increment experimentat per la remu-
neració salarial a Alemanya, França i el Regne Unit en relació amb Espanya
durant la dècada dels noranta. Aquest comportament desigual explicaria
l’augment de l’ocupació al nostre país i les reduccions als tres restants països.
L’any 2002, la remuneració per hora treballada era més del doble que l’es-
panyola a Alemanya, i superior en gairebé el 80% al Regne Unit i França.

Els costos laborals unitaris, sobre els quals descansa en part la com-
petitivitat en preus, són actualment a Espanya clarament inferiors als dels tres
restants països. L’any 2002, els costos laborals eren superiors als espanyols
en més del 20% a França, en més del 50% a Alemanya i en més del 60% al
Regne Unit. Tanmateix, des de mitjans de la dècada dels noranta, l’economia
espanyola ha experimentat una reducció continuada de l’avantatge en costos
laborals que gaudia respecte a l’alemanya i la francesa. Per contra, l’apreciació
de la lliura ha estat en gran manera responsable de la pèrdua de competitivitat
en costos del Regne Unit. Com a conseqüència d’aquesta menor competitivi-
tat, l’ocupació manufacturera en aquest país s’ha ressentit de manera notable.

Això no obstant, com hem vist en el capítol II, l’aparent compatibi-
litat entre preus i costos laborals unitaris del sector manufacturer espanyol
en els darrers anys s’ha produït a costa d’un creixement excessiu dels preus
respecte als seus competidors. Això podria produir pèrdues de competitivi-
tat a mitjà termini. La destrucció d’ocupació del 2002 en el sector podria ser
el primer senyal que aquest procés s’ha posat en marxa.

(4) És important assenyalar que, com abans, les productivitats relatives s’han calculat en termes reals utilitzant les RVU.
Això no obstant, en el càlcul de les remuneracions relatives s’han utilitzat variables nominals convertides a una mone-
da única a partir dels tipus de canvi nominals. És a dir, en la remuneració per treballador no es controla per les diferèn-
cies de preus entre països, però sí en el càlcul del valor de la producció.



131■LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA: INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ

160

200

240

Productivitat per hora treballada
Espanya = 100

80

220

200

240

80

Remuneració per hora treballada
Espanya = 100

160

Costos laborals unitaris
Espanya = 100

120

140

180

220

180

Alemanya França Regne Unit

100

82 92 00

200

180

220

240

100

82 8884 86 90 92 94 96 98 0080 02 82 8884 86 90 92 94 96 98 00 02

140

120

100

80

160

120

140

84 86 88 90 94 96 98 0280

Nota: Vegeu Annex 1 de la versió electrònica.
Font: Elaboració pròpia.
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Requadre 3.2. Els costos laborals en tres economies menys
avançades

L’economia espanyola ha de competir en els mercats interna-
cionals amb altres economies que, pel fet de ser menys avançades que
la nostra, gaudeixen en principi d’avantatges en costos laborals,
sobretot en activitats de menys valor afegit. La intensitat amb què
aquests menors costos salarials es transformen en costos laborals
unitaris més baixos que els espanyols depèn dels nivells relatius de
productivitat del treball. El gràfic 3.10 presenta la situació relativa
dels costos laborals unitaris de tres d’aquests països: Portugal, Mar-
roc i Turquia.
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Per avaluar amb més detall el comportament del cost laboral és útil
distingir entre sous i salaris, i costos extrasalarials del treball, com les cotit-
zacions a la Seguretat Social. El gràfic 3.11 mostra les taxes de creixement
d’aquestes dues magnituds per treballador en el sector industrial, segons la
Central de Balanços del Banc d’Espanya. La diferència de perfils és evident

La situació més desfavorable és la de Portugal, que presenta
nivells de productivitat substancialment inferiors als espanyols, al vol-
tant del 50%; com a conseqüència d’això, els seus costos laborals uni-
taris s’aproximen als nostres. Per tant, la competitivitat en costos d’a-
quest país (pel que fa als costos laborals) és semblant a l’espanyola,
tot i que la seva situació en termes de salaris i renda per habitant hau-
ria de comportar avantatges des d’aquest punt de vista.

Al Marroc, la productivitat i la remuneració dels treballadors
s’han mantingut en línia al llarg del període, cosa que li ha permès
conservar l’avantatge en costos que gaudeix respecte a Espanya al
llarg del període. Els costos laborals unitaris al Marroc són aproxi-
madament el 40% dels espanyols.

Turquia té més avantatges en costos laborals –tan sols repre-
senten el 30% dels espanyols–, al mateix temps que ha experimentat
forts creixements de la productivitat en els últims anys, ja comentats.
Aquesta combinació és un exemple de com algunes economies menys
avançades poden utilitzar el seu endarreriment relatiu com a palanca
que potenciï la seva competitivitat.

En tot cas, és important observar que els avantatges de costos
laborals acostumen a ser més grans que els avantatges competitius en
preus (com es pot comprovar revisant les dades del quadre 2.1). Això
és degut al fet que altres components dels costos, diferents dels labo-
rals, com els consums intermedis o costos financers, solen ser més ele-
vats en el cas dels països més endarrerits i permeten recuperar terreny
a la competitivitat dels més desenvolupats.
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i resulta interessant destacar sobretot que, fins a 1993, hi ha creixements
elevats i cada vegada més grans de les cotitzacions socials, que se situen en
general per sobre dels registrats pels sous i salaris. En canvi, des de 1994
fins a 2001, les cotitzacions experimenten caigudes o increments moderats,
amb taxes de creixement per sota de les dels sous i salaris, per regla general.

Per tant, les càrregues extrasalarials van constituir també un factor
de pressió sobre els costos laborals durant la fase de crisi del sector comer-
ciable a la primera meitat dels noranta, que va culminar amb acomiada-
ments i la necessitat d’ajustos del tipus de canvi. Per contra, aquestes càrre-
gues han estat un factor de moderació dels costos salarials des de mitjans
d’aquesta dècada fins a dates molt recents. Així, doncs, la creixent pressió
fiscal sobre l’ús de treball i la reversió d’aquesta política han jugat un paper
en el desigual comportament del sector comerciable durant diferents subpe-
ríodes de les dues últimes dècades.
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3.3.2. Consums intermedis

Tot i la indubtable rellevància dels costos laborals, aquests no són en
realitat el principal component dels costos de producció. En general, els
consums intermedis de béns i serveis constitueixen aproximadament la mei-
tat dels costos de producció. D’ells, una part no menyspreable procedeix del
sector de béns no comerciables, que es troba més a cobert de la competèn-
cia externa. Com més gran sigui la dependència del sector comerciable dels
consums intermedis procedents del no comerciable, més vulnerables seran
els costos de producció del primer a la inflació existent en el sector prote-
git. En la mesura que els consums intermedis del sector comerciable recu-
llen l’impacte de l’evolució dels costos salarials i financers i dels marges
empresarials del sector no comerciable, el comportament d’aquestes varia-
bles en aquests sectors tancats a la competència exterior genera pressions
inflacionistes en el sector comerciable i redueix la seva competitivitat.

El gràfic 3.12 mostra les taxes d’inflació del sector comerciable
(agricultura, energia i manufactures) i del no comerciable (construcció, ser-
veis de mercat i serveis no destinats a la venda), segons els deflactors del
valor afegit brut de la Comptabilitat Nacional. Segons es constata, el dife-
rencial d’inflació existent en el sector no comerciable, durant els períodes
1987-1993 i 1996-2001, haurà constituït una font addicional d’inflació de
costos per al sector comerciable, a través dels consums intermedis. Per valo-
rar la importància quantitativa d’aquest efecte es pot fer ús de la Taula Simè-
trica elaborada per l’INE per a 1995, que estima el pes que tenen els con-
sums intermedis procedents del sector no comerciable sobre el total de la
producció del sector comerciable en un 11,9%. L’any 1990 el percentatge
era lleugerament inferior, del 10,2%.

Tenint en compte que el pes dels consums intermedis en la producció
del sector comerciable arribava al 62,5% el 1995, els procedents del sector no
comerciable representaven una mica menys del 20% del total. Aquesta xifra
no es pot considerar menyspreable, per la qual cosa la pressió inflacionista
directa del sector no comerciable sobre la competitivitat del sector comercia-
ble no s’ha de descartar, sobretot tenint en compte l’evidència d’un creixe-
ment més gran dels preus dels serveis a Espanya durant els últims anys.
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L’origen de la major inflació en el sector no comerciable no resideix
en un creixement salarial més gran en aquest sector. Com s’observa en el
gràfic 3.13, l’evolució és semblant en tots dos sectors o, en tot cas, els sala-
ris nominals haurien crescut més en el sector comerciable, però aquest, com
es recordarà, està format per activitats en què els guanys de productivitat
són superiors. En efecte, el comportament de la productivitat sectorial del
treball de tots dos sectors, que mostra el gràfic 3.14, indica que en el sector
comerciable ha crescut, de manera sistemàtica, a taxes superiors a les del
sector no comerciable. El diferencial és especialment intens durant el perío-
de 1986-1993, però també es manifesta en els darrers anys, si bé amb menys
intensitat. Com a conseqüència del fet que l’evolució dels salaris ha estat
menys desigual que la de la productivitat, els costos laborals unitaris han
seguit evolucions ben diferents a escala sectorial, tal com recull el gràfic
3.15: els del sector no comerciable han crescut a taxes superiors (o sem-
blants, però no inferiors) a les del sector comerciable.
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La manca de competència (sobretot exterior) ha permès a les activi-
tats protegides assumir millor aquest creixement de costos, amb la qual cosa
han mantingut bàsicament els mateixos marges sobre costos laborals. Això
no ha estat possible, en canvi, en el cas del sector comerciable. El gràfic 3.16
mostra la diferència entre la taxa de creixement dels preus i dels costos la-
borals unitaris, els quals, com es pot observar, han anat per davant durant els
períodes 1989-93 i 1997-99 (1996-2002, en el cas concret de la indústria), i
han generat diferencials negatius de major dimensió i més freqüents en el
sector dels béns comerciables.

En definitiva, els salaris han crescut a ritmes semblants en el sector
comerciable i en el no comerciable. Això no obstant, en el sector no comer-
ciable el creixement de la productivitat ha estat molt lent, la qual cosa ha
generat creixements més intensos dels costos laborals unitaris que en el sec-
tor comerciable. El sector no comerciable ha estat capaç de fer-los repercu-
tir en preus, gràcies a les limitacions en el grau de competència a què està
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subjecte. Aquesta translació a preus ha produït més inflació en els béns i
serveis no comerciables i, via consums intermedis, ha representat una pres-
sió en els costos del sector comerciable, molt més difícil de traslladar als
seus preus per la competència exterior a la qual s’enfronta. Aquest procés
de creixement persistent dels costos unitaris (salarials i no salarials) per
sobre dels preus ha estat insostenible en alguns moments, i ha portat a la
destrucció d’ocupació en el sector comerciable (per exemple, en el cas de la
indústria, en el període 1991-94), tot i que, almenys de moment, no ha pas-
sat el mateix en el període iniciat el 1996. Tanmateix, malgrat que fins ara
s’ha evitat la destrucció d’ocupació, en aquest últim període l’economia
espanyola ha experimentat pèrdues continuades de competitivitat en costos
laborals respecte a Alemanya i França, si bé no respecte al Regne Unit.
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3.3.3. Costos financers

En el període analitzat, és important l’evolució d’una tercera catego-
ria rellevant de costos, a part dels laborals i els consums intermedis: els cos-
tos financers. A més de constituir un cost directe d’explotació que en els
darrers anys s’ha reduït, els costos financers permeten comparar la rendibi-
litat obtinguda per les empreses respecte al cost d’oportunitat dels recursos
utilitzats i comprovar si hi ha un palanquejament positiu (és a dir, si el fi-
nançament aliè suposa un cost menor que la rendibilitat obtinguda) o no. En
aquest sentit, si la rendibilitat supera els costos financers unitaris, la posició
de les empreses del sector comerciable es pot considerar competitiva, és a
dir, constitueixen una alternativa productiva a la qual assignar recursos de
manera permanent.

Per analitzar els costos financers s’utilitzaran les dades del sector
industrial de la Central de Balanços del Banc d’Espanya. El gràfic 3.17 ofe-
reix l’evolució del cost de finançament obtingut, expressat com la ràtio en-
tre despeses financeres i els recursos aliens amb cost. Com es pot observar,
el cost de finançament estava situat fins l’any 1993 a la banda de l’11%-
13%. Això no obstant, a partir d’aquest moment es produeix un descens
continu fins a arribar a un nivell del 4,5% el 1999, i des de llavors s’ha man-
tingut en nivells del 4%-6%. Darrere d’aquesta evolució es troba el procés
de convergència nominal que va precedir l’adopció de l’euro com a mone-
da única, i la reducció i convergència de tipus d’interès que se’n va derivar.
La conseqüència és que, des de 1993, la contínua caiguda del cost de finan-
çament ha reduït els costos de les empreses i ho ha fet més intensament als
països que partien de tipus d’interès més elevats, com Espanya.

Gràcies a aquest procés, les empreses del sector comerciable han vist
impulsada la seva competitivitat, com a conseqüència de l’avantatge derivat
de la diferència entre la rendibilitat de l’actiu net de l’empresa i el cost del
finançament. Com es pot observar, el palanquejament és negatiu als primers
anys vuitanta i també durant el període 1989-94. En aquests anys, els cos-
tos financers haurien contribuït a reduir la rendibilitat dels recursos propis
de les empreses del sector comerciable i la viabilitat (i competitivitat) de
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moltes d’aquestes empreses. A partir de 1995, en canvi, la caiguda dels
tipus d’interès ha suposat que l’endeutament resultés una font positiva de
rendibilitat per a les empreses, que ha reforçat la taxa de beneficis sobre els
recursos propis i ha facilitat la seva capacitat d’estar presents en els mercats.
Observant el gràfic 3.18 es constata que, després de l’última crisi de prin-
cipis dels noranta, la bretxa entre rendibilitat i costos financers es torna
positiva i creixent, sense que fins ara hi hagi indicis que aquesta situació
s’hagi invertit.

La contribució dels tipus d’interès més baixos a la competitivitat del
sector comerciable espanyol no s’evidencia solament a través del seu impac-
te sobre la rendibilitat del sector. També és rellevant el menor diferencial de
cost que suposen ara els costos financers a Espanya en comparació amb
altres països. L’evolució d’aquesta situació relativa al llarg del temps es
mostra en el gràfic 3.19, mitjançant dos indicadors relatius al cost de finan-
çament per a les empreses (a mitjà i llarg termini, i a curt termini) durant el
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període 1987-2002 a Espanya, Alemanya i França, països per als quals es
disposa d’informació.

A Espanya hi havia uns tipus d’interès molt més alts fins a principis
dels noranta. Aquesta situació reflectia unes expectatives de depreciació
futura de la pesseta respecte al marc o el franc, que finalment es va produir
amb la crisi de l’SME a principis dels noranta, amb la qual cosa es va res-
taurar la competitivitat del nostre sector comerciable. A partir de mitjans
dels noranta es produeix una ràpida convergència dels tipus d’interès cap als
vigents a Alemanya i França. La convergència és pràcticament total pel que
fa al rendiment del deute públic, com a conseqüència de les expectatives
d’entrar a l’euro, fet que va tenir lloc el 1998. Un procés semblant de con-
vergència –tot i que una mica menys complet– es va produir en els tipus dels
préstecs a les empreses, que són els directament importants per als seus cos-
tos. El 2001, els tipus d’interès dels préstecs a mitjà i llarg termini a Espa-
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nya eren ja idèntics als alemanys i només un 1% més grans que a França.
Pel que respecta als préstecs a curt termini, els tipus a Espanya eren més
baixos que als altres països.
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En resum, fins a mitjans dels noranta hi havia tipus d’interès subs-
tancialment més alts a Espanya que als nostres principals socis comercials,
que representaven un major cost i un obstacle per a la competitivitat del nos-
tre sector comerciable, els preus del qual només podien evolucionar a un rit-
me semblant al d’aquests països (mentre no es produís una depreciació de
la nostra moneda). A partir d’aquest moment hi ha hagut un descens gene-
ralitzat de tipus d’interès en tots els països, però molt més intens a Espanya.
Per tant, l’evolució relativa dels tipus d’interès ha suposat durant aquest
període una font de millora de la competitivitat del sector comerciable
espanyol. Actualment, els tipus d’interès a Espanya estan en línia amb la
resta de països de l’àrea euro, per la qual cosa ja no constitueixen un factor
de desavantatge competitiu. Com hem pogut veure, pel fet de ser inferiors a
la rendibilitat ordinària de l’actiu net, estan contribuint positivament a la
rendibilitat econòmica del sector, i servint de matalàs enfront del creixe-
ment d’altres costos, com el cost laboral real unitari.

Per finalitzar aquest apartat convé fer un advertiment: l’evolució
dels costos financers ha representat en aquests anys una contribució a la
recuperació d’avantatges competitius que es pot considerar esgotada, ja que
no és possible comptar amb reduccions substantives addicionals ni, encara
menys, amb avantatges diferencials dels tipus d’interès respecte a altres paï-
sos. Així, doncs, aquest és un avantatge del qual probablement continuarem
gaudint en el seu actual nivell, però les millores hauran de venir des d’ara a
través d’altres variables de costos o de la productivitat.

3.3.4. Rendibilitat

L’evolució de la productivitat i els costos acaba reflectint-se en la ren-
dibilitat de les empreses. Per tant, una manera de comprovar si les empreses
són competitives és analitzar si són rendibles quan estan subjectes a la com-
petència exterior. En el cas de les branques protegides del sector no comer-
ciable, en canvi, una rendibilitat elevada pot estar reflectint també l’absència
de competència. Tanmateix, això no és així quan es competeix en els mercats
mundials i, en conseqüència, les rendibilitats positives en el sector obert són
senyals positius de la competitivitat de les empreses espanyoles.
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Per analitzar l’evolució de la rendibilitat del sector industrial espa-
nyol, utilitzarem també en aquest cas les dades proporcionades per la Cen-
tral de Balanços del Banc d’Espanya, referides al període 1983-2001.
Aquesta font ofereix informació sobre les taxes de rendibilitat (ordinària) de
l’actiu i dels recursos propis.

Com es pot observar en el gràfic 3.20, durant el període considerat
són apreciables dos períodes d’ajust, amb taxes molt baixes de rendibilitat,
i dos d’expansió, amb rendibilitats altes. Aquesta evolució cíclica és espe-
cialment accentuada en el cas de la rendibilitat dels recursos propis, per a la
qual el període comença amb rendibilitats negatives fins a mitjans dels anys
vuitanta, seguit per una recuperació fins a arribar a nivells al voltant del
13% durant els anys 1988 i 1989. Als primers noranta es produeix una ràpi-
da pèrdua de rendibilitat, que passa a ser negativa el 1992 i el 1993. La recu-
peració comença a manifestar-se l’any 1994 i és, així mateix, molt intensa.
Des de 1995 es manté en valors elevats, oscil·lant entre el 9,4% i el 13%.
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L’evolució de la rendibilitat de l’actiu reprodueix bàsicament aquest
mateix perfil, si bé de manera més moderada i mai arribant a obtenir rendi-
bilitats negatives. Això no obstant, els períodes de crisi i de recuperació
coincideixen en tots dos indicadors.

L’evolució de la taxa de creixement de l’ocupació de les empreses
cobertes per la Central de Balanços reflecteix aquesta mateixa pauta tem-
poral cíclica, que, pel fet de ser compatible amb l’evolució coneguda de
l’ocupació total en el cas espanyol, permet comprovar com, en les manufac-
tures, les pèrdues de competitivitat en activitats comerciables en els dos
períodes de crisi es tradueixen en caigudes de la rendibilitat i ajust de plan-
tilles.

3.4. Conclusions

En aquest capítol s’han revisat dos determinants fonamentals de la
competitivitat en preus de l’economia espanyola: la productivitat del treball
i els diversos components dels costos. L’efecte combinat de tots dos es re-
flecteix en els resultats de les empreses que competeixen en mercats oberts
i determina la seva capacitat de sobreviure en aquest entorn i la necessitat
de realitzar ajustos.

Durant l’última dècada, la contribució de les millores de productivi-
tat total dels factors –el progrés tècnic– al creixement del producte i la com-
petitivitat de l’economia espanyola s’han afeblit. Així mateix, coincidint
amb un període de forta creació d’ocupació, des de mitjans de la dècada
dels noranta, la millora de la productivitat del treball en el sector obert a la
competència exterior s’ha ressentit a Espanya, i la bretxa que ens separava
d’Alemanya, França i el Regne Unit s’ha ampliat. Tanmateix, el comporta-
ment moderat dels diferents costos, laborals i financers sobretot, no ha obli-
gat, de moment, a dur a terme ajustos d’ocupació, a diferència del que va
ocórrer en el passat.

La ralentització en el ritme d’avanç de la productivitat al nostre país
ha tingut com a origen un creixement més ràpid de l’ocupació que del valor
afegit. La creació d’ocupació en les manufactures és una bona notícia per a
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l’economia espanyola, especialment si es té en compte que els tres països
grans de la UE han experimentat caigudes importants de l’ocupació en els
darrers anys, com a conseqüència de l’empitjorament del clima econòmic
general. De fet, la creació d’ocupació en el sector obert és, en si mateixa, un
indicador positiu de competitivitat de les empreses manufactureres espa-
nyoles.

Un factor que ha contribuït notablement al comportament positiu de
l’ocupació a Espanya, i negatiu a Alemanya, França i el Regne Unit, ha estat
la moderació salarial al nostre país. Aquesta moderació, unida a l’aprecia-
ció de la lliura esterlina, ha tingut com a conseqüència que la remuneració
per hora treballada el 2002 a França i el Regne Unit fos un 80% superior a
l’espanyola, i a Alemanya més del doble.

Els costos laborals unitaris resumeixen l’evolució conjunta de la pro-
ductivitat del treball i la remuneració dels treballadors, constituint així un
dels components de la competitivitat en preus. Aquesta variable confirma
que actualment l’economia espanyola encara gaudeix d’avantatges en
aquesta part dels costos, però resulta preocupant comprovar que, des de mit-
jans de la dècada dels noranta, aquest avantatge s’ha reduït de manera con-
tinuada respecte a Alemanya i França, si bé no respecte al Regne Unit, el
qual presenta uns costos laborals unitaris superiors en un 60% als espanyols.

Així mateix, un altre factor de preocupació és la creixent competèn-
cia de països menys desenvolupats que disposen d’avantatges de preus i cos-
tos laborals respecte a Espanya, i estan presents en mercats madurs impor-
tants per a les empreses espanyoles.

Malgrat que els costos salarials són un factor molt rellevant en la
competitivitat via preus, hi ha altres components dels costos que també
poden minar els avantatges de l’economia espanyola o reforçar-los. El pri-
mer és el preu dels consums intermedis produïts pel sector no comerciable,
que representen aproximadament el 25% del total dels consums intermedis
del sector obert. Tot i que els nivells de preus en el sector no comerciable
són menors a Espanya que en la mitjana de la UE, la insuficient competèn-
cia en el sector protegit, i la seva major taxa d’inflació en el cas espanyol,
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va reduint aquest avantatge i pot tenir conseqüències potencialment desfa-
vorables sobre un sector comerciable que necessita folgances de costos per
compensar la seva baixa productivitat.

També els costos financers repercuteixen sobre el compte de resul-
tats de les empreses i les seves possibilitats de sobreviure en un mercat obert
i competitiu. Els alts tipus d’interès espanyols respecte als seus socis comu-
nitaris als anys vuitanta i començaments dels noranta van perjudicar serio-
sament la rendibilitat de les empreses espanyoles, que van experimentar
palanquejaments negatius pel fet que la rendibilitat dels recursos propis era
inferior al cost financer dels recursos aliens. Això no obstant, des de mitjans
dels anys noranta, i com a conseqüència de les mesures adoptades per faci-
litar l’entrada a l’euro, es va produir una ràpida convergència cap als tipus
d’interès vigents a França i Alemanya, que actualment ha permès suportar
costos financers més baixos i gaudir de palanquejaments positius. Per tant,
no es pot considerar que els costos financers que suporten les empreses
espanyoles constitueixin un fre per a la seva competitivitat en aquests mo-
ments. Per contra, la seva evolució recent ha constituït un impuls favorable
a aquesta competitivitat en els últims anys, si bé cal advertir que aquestes
reduccions en els tipus d’interès és difícil (si no impossible) que continuïn
avançant i oferint nous impulsos favorables a la competitivitat de les empre-
ses espanyoles.

La conjunció del comportament de la productivitat del treball i els
costos (salarials i no salarials) es reflecteix en la rendibilitat de les empre-
ses, indicador estretament relacionat amb la competitivitat d’una economia,
ja que condiciona la viabilitat de les explotacions. Com s’ha pogut veure, la
rendibilitat de les empreses manufactureres es va recuperar de manera
important després de la crisi de començaments dels noranta. Actualment
sembla que s’ha estabilitzat, en nivells positius i relativament elevats, al vol-
tant del 10%.

L’efecte negatiu dels moderats creixements de la productivitat i la
inflació dual sembla, doncs, que ha estat compensat, de moment, per la
moderació salarial i la reducció dels costos financers, amb la qual cosa



s’han evitat almenys severs ajustos d’ocupació en el sector comerciable. Ara
bé, l’últim subperíode presenta semblances preocupants amb la situació de
finals de la dècada dels vuitanta. Tot i que la taxa d’inflació s’ha mantingut
en nivells moderats en termes històrics, novament ens trobem davant d’una
situació persistent d’inflació diferencial respecte als nostres competidors i
dual entre sectors, la qual, en cas de mantenir-se, constitueix sens dubte una
amenaça que mina les bases de la competitivitat en preus.
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IV. Especialització productiva 
i competitivitat 

Tot i que la valoració de la competitivitat d’un país en els mercats
exteriors s’acostuma a sintetitzar en termes agregats, aquest resultat global
depèn de la capacitat de competir de sectors i empreses concrets, i per això
està condicionat per l’especialització en determinades activitats de l’econo-
mia i per les característiques de les seves unitats productives.

El nivell de productivitat de les empreses d’un país no és indepen-
dent dels sectors i gammes de productes en què aquelles estan especialitza-
des. La seva capacitat de créixer i de competir depèn, a més, del seu conei-
xement, experiència i presència en els diferents mercats de productes i en
mercats geogràfics determinats. Cadascun dels mercats ofereix oportunitats
diferents segons les característiques de la demanda que presenti (especial-
ment, la seva sensibilitat a la renda i els preus) i segons quin sigui el seu rit-
me particular de creixement. A més, els mercats ofereixen més o menys
possibilitats de penetració als productors segons les característiques del pro-
ducte (concretament, el seu major o menor grau de diferenciació), la inten-
sitat de la competència existent i el tipus de rivalitat predominant entre els
competidors.

Aquest capítol estudia algunes de les principals relacions entre espe-
cialització manufacturera i competitivitat exterior de l’economia espanyola
en les dues últimes dècades, i considera successivament els següents aspec-
tes. En primer lloc, s’analitza l’especialització productiva espanyola i la
seva importància per a la capacitat de penetració comercial. A continuació



s’estudien les diferències en el ritme de creixement de la demanda dels dife-
rents mercats sectorials i geogràfics en els darrers anys. Posteriorment es
realitza una descomposició dels factors que influeixen en l’evolució de les
exportacions, i s’avalua la importància dels que actuen pel costat de la
demanda i els que reflecteixen l’efecte de la competitivitat de les empreses
–pel costat de l’oferta–. Mitjançant aquesta descomposició, s’estudien els
determinants de la trajectòria de les exportacions de cada país en els mer-
cats mundials i a les principals àrees geogràfiques, bo i analitzant amb més
detall el cas espanyol.

4.1. Especialització manufacturera 
i comerç exterior

Dins l’agregat de manufactures hi ha sectors productius molt diver-
sos i és imprescindible identificar les diferències entre les categories més
rellevants de productes que expliquen per què la competitivitat depèn de
l’especialització. Amb aquest objectiu, en aquest apartat es diferencien ini-
cialment dotze sectors, que posteriorment seran agregats segons el seu
nivell tecnològic i la seva proximitat a la demanda final.(1)

El gràfic 4.1 presenta, l’estructura percentual de la producció de ma-
nufactures a Espanya desagregada en dotze sectors. Pel seu pes, destaquen
sobre els altres els d’alimentació, begudes i tabac, maquinària i equip, i
equip de transport: cadascun dels tres representen més del 10% de la pro-
ducció manufacturera, si bé el primer perd pes en els darrers anys i l’últim
en guanya. Un segon grup de sis sectors, amb pesos pròxims al 7%, és el
format pel sector de productes químics, el de paper i articles d’impressió
(amb pes creixent), el de tèxtil, cuir i calçat (amb pes decreixent), el de pro-
ductes metàl·lics (excepte maquinària i equip), el de productes minerals no
metàl·lics i el de fusta i suro. En un tercer esglaó, amb pesos inferiors al 5%,
hi ha uns altres tres sectors: minerals metàl·lics, cautxú i matèries plàsti-
ques, coqueries i refinacions de petroli.
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(1) L’Annex 3 de l’edició electrònica ofereix una anàlisi detallada d’aquests agregats i de la seva evolució per diversos
dels indicadors que s’estudien en aquest capítol. 
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Gràfic 4.1

IMPORTÀNCIA DELS SECTORS EN LA PRODUCCIÓ
DE MANUFACTURES. ESPANYA
Estructura percentual 
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Aquesta composició de la producció no significa gaire si no es com-
para amb la d’altres països, exercici que es duu a terme en el quadre 4.1 amb
relació a l’any 2001, restant del percentatge que correspon a cada sector en
la producció manufacturera espanyola el corresponent al mateix sector als
quatre principals països de la UE. Una diferència positiva indica que Espa-
nya està més especialitzada en aquesta activitat i una diferència negativa vol
dir el contrari, és a dir, que l’especialització de l’altre país està més accen-
tuada en aquesta direcció.

La informació que ofereix aquest quadre pot ser sintetitzada, a grans
trets, de la manera següent:

a) Al nivell de desagregació considerat, per a la majoria dels sectors
i països l’estructura de la producció no difereix gaire de l’espanyola, com
correspon a economies que no tenen graus de desenvolupament substan-
cialment diferents. Les diferències d’especialització més accentuades s’ob-
serven en relació amb Alemanya.
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Quadre 4.1

ESPECIALITZACIÓ RELATIVA(*) EN LA PRODUCCIÓ 
DE MANUFACTURES D’ESPANYA. 2001
En percentatge

Alemanya França Itàlia Regne Unit

Productes alimentaris, begudes i tabac 4,78 –0,33 3,99 0,43

Productes tèxtils, cuir i calçat, vestit 5,00 3,06 –7,14 2,55

Paper, articles de paper i impressió 0,67 1,05 1,70 –3,47

Coqueries, refinació de petroli 1,81 0,09 1,96 1,57

Productes químics –0,61 –2,35 0,71 –1,62

Cautxú i matèries plàstiques –0,12 0,07 0,73 –0,39

Productes minerals no metàl·lics 3,95 3,10 0,93 4,35

Minerals metàl·lics 0,26 1,02 1,19 0,99

Productes metàl·lics, excepte maquinària i equip –0,40 –0,89 –1,80 1,76

Maquinària i equip –15,72 –5,55 –7,26 –8,45

Equip de transport –1,90 –1,32 5,30 0,22

Fusta, suro i altres manufactures 2,28 2,04 –0,30 2,07

(*) Diferència del percentatge que representa el corresponent sector en el total de manufactures (percentatge Espanya -
percentatge país).Valors positius indiquen especialització (relativa) d’Espanya, i valors negatius, especialització del país
amb el qual es compara.
Fonts: OCDE-STAN i elaboració pròpia.



b) L’economia espanyola està més especialitzada que les altres qua-
tre considerades en els següents sectors: alimentació, begudes i tabac; tèx-
til, cuir, calçat i vestit (excepte Itàlia); productes minerals no metàl·lics;
equip de transport (molt més que Itàlia, sobretot); fusta i suro.

c) El pes d’alguns sectors és inferior en l’economia espanyola; és
destacable sobretot el cas del sector de maquinària i equip, però també els
de paper i articles d’impressió, productes metàl·lics i productes químics.

A més de prestar atenció al signe de les diferències, també resulta
informativa la tendència que segueixen al llarg del temps. En molts sectors
i països, les tendències de l’especialització són bastant estables, la qual cosa
apunta al fet que hi ha una forta dependència de la trajectòria recorreguda
per les empreses de cada país. S’observa una tendència a la convergència en
l’especialització (diferències pròximes a zero, o aproximacions a aquest
valor al llarg del temps) en coqueries i refinació de petroli, cautxú, matèries
plàstiques i minerals metàl·lics.

Aquestes dades es refereixen a la producció nacional que, en qual-
sevol economia oberta, es pot destinar a la demanda interna o als mercats
exteriors. La importància d’aquests dos tipus de mercats és molt diferent
entre les economies, per diverses raons (entre les quals, la grandària), i, dins
d’elles, en cada sector. Sovint, aquelles activitats en les quals el país és més
competitiu guanyen pes en la producció nacional, i al mateix temps aquests
sectors estan més orientats als mercats exteriors. Però aquestes possibilitats
de creixement orientat a l’exterior de certs sectors també depenen del dina-
misme de la demanda mundial dels seus productes, de manera que les opor-
tunitats no són iguals per a una economia especialitzada en productes molt
demanats en un cert període (per exemple, telèfons mòbils als anys noran-
ta) que per a una altra especialitzada en productes madurs.

Per aquestes i altres raons, les dades sobre el pes d’un sector en la
producció nacional, que s’acaben de comentar, no són sempre indicatives de
la importància de les diferents branques en el comerç exterior d’un país i és
convenient considerar també el seu pes en les exportacions i importacions.
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Utilitzant una classificació una mica diferent,(2) el gràfic 4.2 presenta l’es-
tructura percentual del comerç exterior espanyol de manufactures del 2001,
desagregada en onze sectors. Hi destaquen pel seu pes en les exportacions
(part superior del gràfic) quatre sectors, que sumen més dels dos terços del
total: els vehicles (amb un pes pròxim al 25% en els últims anys), els pro-
ductes agroalimentaris, els productes químics i la maquinària (amb pesos
pròxims al 15%). En un segon esglaó hi ha els tèxtils i la fusta i el paper,
seguits pels productes electrònics i elèctrics.

Les exportacions espanyoles de manufactures representen el 2% del
total del comerç mundial, i les importacions, el 2,5%. Això no obstant, en
alguns sectors, la importància de les unes o les altres és clarament superior,
com s’observa en el gràfic 4.3. Quan es tracta d’exportacions, un pes més
gran indica que la nostra presència (i, presumiblement, la nostra competiti-
vitat) en els mercats internacionals d’aquests productes és més elevada. Així
es constata en el cas dels vehicles i els productes agroalimentaris. En canvi,
quan el pes d’un sector és alt en l’àmbit de les importacions, com passa en
els vehicles o els productes agroalimentaris i siderúrgics, l’indicador apun-
ta que els mercats nacionals d’aquests productes estan sent penetrats amb
més intensitat per la producció exterior. Aquesta penetració pot ser deguda
a una manca de competitivitat, però també a altres causes, com el tipus de
comerç internacional prevalent, concretament al fet que el comerç intrain-
dustrial sigui més important i hi hagi tant exportacions com importacions de
diferents varietats dels productes.

En aquest cas, la diferenciació de productes és l’aspecte clau de l’es-
pecialització, i la competència no respon solament al preu –com passa en el
cas dels productes homogenis– sinó també a altres característiques dels béns
i la seva adaptació a les preferències dels diferents grups de consumidors,
que estan disposats a pagar i suportar els costos de sèries de producció més
curtes a canvi de gaudir d’una gamma més gran de productes. Aquest règim
de competència, anomenada competència imperfecta o monopolística, no
implica necessàriament l’existència de beneficis extraordinaris si no hi ha
barreres d’entrada, ja que, encara que els preus siguin diferents entre els

(2) El canvi es deu a les diferències entre les classificacions de les bases de dades disponibles.
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productors, això pot ser degut a les diferències de costos associades a les
diverses varietats o gammes dels productes i no a diferències en els marges
nets.

Atès que en la majoria dels sectors productius hi ha fluxos d’impor-
tació i exportació, per avaluar la competitivitat de les diferents branques és
important considerar el signe i l’import del saldo comercial exterior (la
diferència entre exportacions i importacions, expressada com a percentatge
del PIB). Pel que fa a les manufactures espanyoles, aquesta variable indica
el següent:

a) Globalment, el saldo comercial del comerç de manufactures pre-
senta un dèficit. Amb l’excepció dels vehicles i, en alguns anys, els pro-
ductes agroalimentaris, la majoria dels sectors manufacturers tenen saldos
comercials negatius, com a conseqüència del valor més gran de les impor-
tacions.

b) Els dèficits comercials més importants es donen en els sectors
d’electrònica, maquinària, energia i química.

c) Considerant la relació dels sectors amb les fases de producció i la
seva proximitat al consum final (panell inferior dret del gràfic 4.4), els
intercanvis presenten saldos pròxims a zero en manufactures de base i béns
de consum. Els dèficits més grans es donen en béns d’equip i béns interme-
dis, així com en productes energètics.

Comparada amb les dels principals països europeus, l’especia-
lització exportadora espanyola és clarament diferent de la d’Alemanya,
França, Itàlia i el Regne Unit. Està més orientada cap aquells sectors en els
quals obté superàvit (agroalimentari i vehicles) i menys cap als que presen-
ten els dèficits més importants (maquinària i electrònics), com es pot com-
provar en el quadre 4.2. Però a més, en conjunt, la situació dels saldos co-
mercials manufacturers a Espanya és clarament diferent de la dels països
europeus de més grandària, la major part dels quals aconsegueixen superà-
vit en molts sectors del comerç de manufactures i en el seu agregat.
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L’especialització d’un país en el comerç internacional revela la seva
capacitat de competir a mitjà i llarg termini en cadascun dels sectors. Els
seus avantatges o desavantatges resulten de les característiques estructurals
de cada sector: productivitat, costos, capacitat comercial, dimensió i orien-
tació exportadora de les empreses. Una mesura de la intensitat relativa d’a-
quests avantatges és el quocient entre la grandària del saldo comercial de
cada grup d’activitats i el volum del comerç exterior (exportacions i impor-
tacions) d’aquest sector: l’indicador anomenat avantatge comparatiu reve-
lat.(3) En calcular-lo per al cas espanyol, es confirma que gairebé no hi ha
sectors manufacturers en els quals les empreses hagin aconseguit avantatges
permanents en el comerç internacional, a excepció dels vehicles (gràfic
4.5). En altres sectors tradicionals, com els tèxtils i els productes de fusta i
paper o els siderúrgics, també molt concentrats en el comerç interindustrial,
els avantatges existents a principis dels vuitanta s’han perdut, com a conse-
qüència de l’evolució de preus i costos i la menor importància de les gam-

(3) Es defineix com el quocient entre el saldo comercial i la suma d’exportacions i importacions: (X–M)/(X+M).

Quadre 4.2

ESPECIALITZACIÓ RELATIVA(*) EN LES EXPORTACIONS 
D’ESPANYA. 2001
En percentatge

Alemanya França Itàlia Regne Unit

Energia 1,50 0,31 0,99 –5,56

Agroalimentaris 11,12 4,22 8,85 10,18

Tèxtils 3,21 1,89 –8,69 3,52

Fusta, paper 0,82 0,94 –1,01 1,67

Química 0,05 –2,02 1,06 –0,81

Siderúrgia 0,32 –0,32 0,09 1,10

No ferris –0,32 0,17 0,58 –0,24

Maquinària –8,56 –7,61 –12,50 –6,41

Vehicles 3,92 9,67 14,40 15,47

Elèctrics –1,52 –0,32 –1,10 0,03

Electrònics –6,14 –6,22 –0,94 –14,86

(*) Diferència del percentatge que representa el corresponent sector en el total de manufactures (percentatge Espanya -
percentatge país).Valors positius indiquen especialització (relativa) d’Espanya, i valors negatius, especialització del país
amb el qual es compara.
Fonts: OCDE-STAN i elaboració pròpia.



161■LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA: INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ

mes de qualitat en aquestes activitats. Només en els productes agroalimen-
taris s’observa en els darrers anys el pas a una posició moderadament posi-
tiva o d’avantatge. En canvi, el desavantatge comparatiu en productes ener-
gètics és evident, i també ho és en els sectors de béns d’equip i intermedis
–maquinària, productes elèctrics i electrònics–, en els quals, en les exporta-
cions espanyoles, predominen els productes de gamma mitjana i baixa.

Els avantatges aconseguits en béns de consum i en alguns béns mix-
tos no compensen els desavantatges que es donen en béns d’equip i prima-
ris, així com en béns intermedis. Segons aquests resultats, tenint en compte
les relacions de les manufactures amb les diverses fases de producció (re-
quadre inferior dret del gràfic 4.5), els avantatges comparatius espanyols
són molt limitats (gairebé no n’hi ha en un grup de productes, els béns de
consum), cosa que no és sorprenent atès el dèficit comercial existent en
l’àmbit de les manufactures.

Per valorar de manera més matisada l’avantatge o desavantatge rela-
tiu de cadascun dels sectors, es pot construir un indicador de la contribució
de l’avantatge comparatiu revelat al saldo comercial.(4) Suposem que la
balança comercial estigués equilibrada i preguntem-nos quin seria, en
aquest cas, el signe i la quantia de la contribució de cada sector. És a dir: si
l’economia espanyola aconseguís equilibrar la seva balança comercial mit-
jançant una millora general dels seus avantatges comparatius (per exemple,
gràcies a un tipus de canvi més favorable), i tenint en compte les fortaleses
i debilitats relatives de cada sector, quina seria l’aportació de cada sector a
aquest resultat equilibrat. Per a l’economia espanyola aquest indicador mos-
tra que les contribucions positives (de sectors amb avantatge) corres-
pondrien a vehicles, productes agroalimentaris i tèxtils, mentre que les ne-
gatives (de sectors amb desavantatge) serien les d’energia, electrònica i
maquinària. La resta de sectors no tindrien contribucions rellevants, ni
aquestes presentarien un signe clarament definit.

Les nostres fortaleses relatives es troben en els béns de consum; i les
nostres febleses són clares en els béns primaris i intermedis i els equips.

(4) Vegeu la Nota Tècnica 6 de l’Annex 1 de la versió electrònica.
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Aquest fet concorda amb l’orientació productiva espanyola, que dóna més
pes a les activitats de contingut tecnològic mitjà i baix que a les activitats
d’alt contingut tecnològic. Aquesta circumstància es veu ara confirmada
pels trets sectorials de l’avantatge comparatiu revelat que s’acaben de
comentar i que, a la vista de la trajectòria temporal dels indicadors, són bas-
tant estables durant les dues darreres dècades, si més no en els seus signes:
els nostres avantatges comercials s’associen a sectors de perfil tecnològic
mitjà-baix o baix, mentre que els desavantatges es manifesten en sectors de
perfil mitjà-alt o alt.

Això és així malgrat que en l’economia espanyola van augmentant
el seu pes, de mica en mica, els sectors amb més intensitat tecnològica, al
mateix temps que hi perden pes alguns dels sectors de baix contingut tec-
nològic; però es tracta d’un procés d’intensitat limitada i que no és genera-
litzat. En el gràfic 4.6 es pot observar que els volums de producció dels sec-
tors amb més contingut tecnològic creixen a taxes més elevades (i per això
guanyen pes en la producció a un ritme pròxim a l’1% anual en les últimes
dues dècades), mentre que els sectors d’intensitat tecnològica mitjana-bai-
xa i baixa, els quals s’enfronten a demandes menys dinàmiques, creixen
menys i perden pes en el total. Així, doncs, es constata una gradual reorien-
tació de la producció espanyola de manufactures cap a les activitats de més
contingut tecnològic, moltes de les quals constitueixen actualment sectors
els mercats dels quals s’expandeixen ràpidament; però aquesta transforma-
ció estructural és menys intensa que en altres països desenvolupats.

En el comerç exterior també s’observa l’associació positiva entre el
nivell tecnològic dels productes i el ritme de creixement de les exportacions
(quadre 4.3). Les taxes de variació anual de les vendes a l’exterior de pro-
ductes d’intensitat tecnològica alta són, en general, positives en les darreres
dècades i assoleixen un valor en mitjana superior a les dels altres productes.
En canvi, a l’altre extrem, pel que fa als productes de contingut tecnològic
mitjà-baix o baix, són negatives en molts casos.

Tanmateix, és important subratllar que, mentre que en la dècada dels
vuitanta les indústries d’intensitat tecnològica alta van registrar els ritmes
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més grans d’expansió de la producció i de les exportacions, als noranta el
dinamisme relatiu d’aquestes activitats ha estat molt menys accentuat, i han
estat superades en ritmes de creixement per alguns sectors de tecnologies
mitjanes.(5)
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Fonts: OCDE-STAN i elaboració pròpia.

(5) Vegeu Gordo, Gil i Pérez, 2003.
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Les oportunitats derivades del ràpid creixement dels mercats de pro-
ductes tecnològicament més avançats no són les úniques. En altres mercats
de productes madurs també hi pot haver avantatges, si bé solen associar-se
més als preus o, en alguns casos, a l’assoliment de la diferenciació de pro-
ductes. El primer tipus de factors pot estar darrere de la penetració aconse-
guida en els mercats espanyols per productors de països en desenvolupa-
ment en nombrosos sectors d’intensitat tecnològica baixa, com s’observa en
l’apartat (d) del quadre 4.3. En canvi, en altres sectors d’intensitat tecnolò-
gica superior, són les gammes de qualitat alta del comerç intraindustrial les
que expliquen el fort creixement d’algun sector. En el cas de les importa-
cions espanyoles hi ha exemples de tots dos tipus, ja que els ritmes més
grans de creixement s’observen en automòbils i vehicles comercials, gène-
re de punt i confecció, fusta i mobles.

En definitiva, l’especialització productiva és crucial perquè condi-
ciona les possibilitats de gaudir de les oportunitats dels mercats de produc-
tes amb ritmes d’expansió més forts. Les possibilitats també depenen de
l’especialització geogràfica existent en els canals comercials de cada país,
ja que no totes les àrees econòmiques creixen al mateix ritme en determi-
nats períodes de temps. Així, doncs, la competitivitat de l’economia espa-
nyola està condicionada per la seva especialització productiva i comercial.
El creixement de les últimes dècades i el seu procés d’integració a Europa
l’han aproximat en nivell de renda i característiques productives als països
de la UE (Fontagné, Freudenberg, Martín i Péridy, 1997), però la seva espe-
cialització manufacturera en activitats més tradicionals, de contingut tecno-
lògic mitjà i baix, constitueix una limitació competitiva molt més rellevant
com menors són els avantatges de costos i preus a causa del propi progrés
del país. Addicionalment, l’orientació geogràfica del seu comerç exterior,
molt marcada en els darrers temps per la integració a la UE, representa una
altra limitació competitiva. En els apartats següents s’analitzarà la impor-
tància d’aquests dos aspectes per explicar la dinàmica de les exportacions
espanyoles i els seus principals competidors.
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Quadre 4.3

TRANSFORMACIONS DE L’ESTRUCTURA DELS FLUXOS COMERCIALS
DE MANUFACTURES. ESPANYA. 1980-2001
Taxa de variació mitjana anual acumulativa. En percentatge

Exportacions Importacions

a) Intensitat tecnològica alta

Òptica –0,39 –3,27

Equip de telecomunicacions 4,48 2,49

Productes farmacèutics 4,68 3,78

Ordinadors 1,94 –0,15

Aeronàutica 4,74 –1,99

Embarcacions –3,85 –0,18

Components electrònics 12,10 –0,39

Electrònica de consum 9,57 –1,84

Total 3,09 0,19

b) Intensitat tecnològica mitjana-alta

Plàstics –2,98 –7,77

Productes de neteja personal 2,28 1,75

Pintura 3,35 –1,30

Química orgànica bàsica –0,14 –3,28

Química inorgànica bàsica –5,86 –5,18

Equip elèctric 1,03 0,41

Fertilitzants –2,76 –2,77

Aparells elèctrics domèstics 1,10 0,35

Instruments de precisió 3,62 –1,59

Automòbils i bicicletes 2,98 6,04

Armes –5,90 –7,61

Equip agrícola –4,51 –4,33

Vehicles comercials 2,23 3,73

Rellotges 2,53 –6,01

Equip de construcció –1,66 –1,40

Components d’automoció 4,73 2,05

Eines de maquinària –3,79 –1,52

Motors 0,56 0,54

Màquines especialitzades –1,18 –2,34

Aparells elèctrics 1,60 0,32

Total 1,51 –0,01
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Quadre 4.3 (cont.)

TRANSFORMACIONS DE L’ESTRUCTURA DELS FLUXOS COMERCIALS
DE MANUFACTURES. ESPANYA. 1980-2001
Taxa de variació mitjana anual acumulativa. En percentatge

Exportacions Importacions

c) Intensitat tecnològica mitjana-baixa

Articles de plàstic 3,33 1,54

Articles de cautxú –1,63 2,70

Ceràmica 1,35 –4,13

Hardware divers –1,60 –0,96

Estructures metàl·liques –2,98 0,68

Articles manufacturats diversos 1,42 –1,11

Vidre –0,58 –1,30

Acer –6,10 –2,74

Tubs –4,38 –1,41

Metalls no ferris –4,42 –1,94

Ciment –6,43 3,05

Total –2,32 –0,95

d) Intensitat tecnològica baixa

Gèneres de punt 2,25 8,72

Filatures –0,29 1,10

Impressió –4,02 –2,32

Mobles 2,20 4,06

Cuir –3,50 2,69

Catifes –5,10 –0,58

Confecció 1,78 4,86

Articles de fusta –2,59 4,42

Paper 0,41 –0,81

Total –1,39 1,66

Fonts: CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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(6) Els quadres A.4.1 a A.4.4 de l’Annex 3 de la versió electrònica proporcionen informació detallada (72 productes)
de la dinàmica de la demanda en diversos períodes (1980-2001, 1980-1990, 1990-2001 i 1995-2001).

4.2. Dinàmica de la demanda mundial 
de manufactures: sectors

En el capítol I s’ha assenyalat que les taxes de creixement dels diver-
sos mercats sectorials poden ser molt diferents i que l’estructura productiva
espanyola no està especialment orientada cap a les activitats més dinàmi-
ques, les quals, com es pot comprovar en el gràfic 4.7, guanyen pes en el
comerç mundial de manera sostinguda; el contrari passa amb els productes
en retrocés, i s’observen menys canvis en els productes estables.(6)
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Gràfic 4.7

EVOLUCIÓ DEL COMERÇ MUNDIAL PER DINÀMICA 
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en el comerç mundial registra un creixement del 15% i un augment del seu pes en el comerç mundial de 0,03 punts
entre 1980 i 2001. S’apliquen criteris simètrics en el cas dels productes «en retrocés». Els productes «estables» són
aquells que se situen entre els dos marges. Els càlculs per al principi i el final del període s’han efectuat a partir de les
mitjanes de tres anys: 1980-1982 i 1999-2001.
Fonts: CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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Entre 1980 i 2001, els sectors en retrocés han reduït a la meitat el seu
pes en el comerç mundial, com a conseqüència del fet que les taxes de varia-
ció del comerç d’aquestes mercaderies han estat fortament negatives (en
mitjana, del –3,3% anual). Aquesta trajectòria representa per a les empreses
productores d’aquests béns –i per a aquells països especialitzats en la seva
producció– un escenari de dificultats notables, derivades d’uns mercats que
es contreuen i en els quals la competència entre els oferents esdevé cada
vegada més intensa, sense que hi hagi espai material per a tots. Per contra,
els productes en expansió han crescut a ritmes mitjans del 2,6% i el seu pes
en el comerç mundial s’ha incrementat en 26 punts percentuals, la qual cosa
sens dubte ha suposat millors oportunitats per a les empreses i els països
més orientats cap aquests mercats.

El gràfic 4.8 identifica aquells productes que han protagonitzat els
canvis més importants en els diferents subperíodes. Entre els que han acon-
seguit els creixements més intensos hi ha nombroses repeticions en els sub-
períodes, tant de productes d’alt contingut tecnològic (ordinadors, components
electrònics, equips de telecomunicacions, productes farmacèutics) com
d’alguns béns de consum (gèneres de punt i mobles) en els quals el comerç
internacional s’ha intensificat molt, encara que la producció d’aquests sec-
tors no hagi crescut tant. Entre els productes en retrocés les repeticions són
menors, però és un denominador comú la presència de productes energètics
i els seus derivats (petroli, gas natural i carbó, especialment en la primera
dècada) i de productes agrícoles, sobretot cereals.

Per valorar com s’ha combinat aquesta dinàmica del comerç mundial
per sectors i l’especialització productiva dels diferents països, es presenten
els indicadors d’avantatge comparatiu corresponents a Espanya, els quatre
grans països de la Unió Europea i les quatre principals àrees econòmiques
mundials (la UE, Estats Units, Japó i els països del Sud-est Asiàtic) pel que
fa a aquests tres grups de productes. El gràfic 4.9 indica quins països tenen
avantatge comparatiu clar en aquest període en els productes en expansió:
Alemanya, Itàlia, Japó (si bé en aquests dos casos és fortament decreixent)
i les economies del Sud-est Asiàtic (ràpidament creixent). Previsiblement,
són aquestes economies les que han aprofitat millor el dinamisme dels mer-



cats d’aquests productes, situant-se França també entre els països que tenen
avantatge, tot i que en aquest cas de petita dimensió. En canvi, aquells paï-
sos que no presenten avantatges comparatius en els productes en expansió
hauran tingut més dificultats per derivar-ne impulsos positius per a la seva
demanda agregada. Aquest és el cas d’Espanya, els Estats Units i, en menor
mesura, el Regne Unit.(7)
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a) Productes en expansió(**). Els deu productes amb un creixement més gran
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Gràfic 4.8

DINÀMICA DE LA DEMANDA PER PRODUCTES 
EN EL COMERÇ MUNDIAL(*)

Taxa de variació anual acumulativa dels pesos relatius

(7) El gràfic A.4.6 de l’Annex 3 de la versió electrònica replica l’exercici sobre l’índex de contribució de l’avantatge
comparatiu revelat a un teòric equilibri de la balança comercial. Sobre la construcció de l’índex, vegeu la Nota Tècni-
ca 6 de l’Annex 1 de la versió electrònica.

(*) Els productes es classifiquen seguint un doble criteri: la taxa de creixement dels pesos relatius i la variació dels
mateixos pesos relatius en punts percentuals del comerç mundial. Un producte es considera «en expansió» si el seu pes
en el comerç mundial registra un creixement del 15% (o del 0,7% anual acumulatiu) i un augment del seu pes en el
comerç mundial de 0,03 punts entre 1980 i 2001. S’apliquen criteris simètrics en el cas dels productes «en retrocés».
Els productes «estables» són aquells que se situen entre els dos marges. Els càlculs per al principi i el final del perío-
de s’han efectuat a partir de les mitjanes de tres anys.
(**) L’or no monetari no ha estat inclòs en els dos primers gràfics, sent els seus valors 44,1 i 1,3, respectivament.
Fonts: CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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Cal assenyalar que el desavantatge comparatiu sistemàtic de les eco-
nomies considerades en els productes en retrocés no ha de sorprendre, ja
que es tracta de mercaderies produïdes generalment per economies menys
desenvolupades. Evidentment, aquestes economies han rebut de les tendèn-
cies del comerç internacional poca ajuda per mantenir, mitjançant la deman-
da externa, els seus ritmes de creixement.

b) Productes en retrocés. Els deu productes amb un menor creixement
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Gràfic 4.9

AVANTATGE COMPARATIU REVELAT. DINÀMICA DE PRODUCTES(*)

(X–M)/(X+M)*100

Nota: X: Exportacions. M: Importacions.
(*) Els productes es classifiquen seguint un doble criteri: la taxa de creixement dels pesos relatius i la variació dels matei-
xos pesos relatius en punts percentuals del comerç mundial. Un producte es considera «en expansió» si el seu pes en el
comerç mundial registra un creixement del 15% i un augment del seu pes en el comerç mundial de 0,03 punts entre 1980
i 2001. S’apliquen criteris simètrics en el cas dels productes «en retrocés». Els productes «estables» són aquells que se
situen entre els dos marges. Els càlculs per al principi i el final del període s’han efectuat a partir de les mitjanes de tres
anys: 1980-1982 i 1999-2001.
(**) Corea del Sud, Xina, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia i Taiwan.
Fonts: CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.
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Gràfic 4.9 (cont.)

AVANTATGE COMPARATIU REVELAT. DINÀMICA DE PRODUCTES(*)

(X–M)/(X+M)*100
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Nota: X: Exportacions. M: Importacions.
(*) Els productes es classifiquen seguint un doble criteri: la taxa de creixement dels pesos relatius i la variació dels ma-
teixos pesos relatius en punts percentuals del comerç mundial. Un producte es considera «en expansió» si el seu pes
en el comerç mundial registra un creixement del 15% i un augment del seu pes en el comerç mundial de 0,03 punts en-
tre 1980 i 2001. S’apliquen criteris simètrics en el cas dels productes «en retrocés». Els productes «estables» són aquells
que se situen entre els dos marges. Els càlculs per al principi i el final del període s’han efectuat a partir de les mitjanes
de tres anys: 1980-1982 i 1999-2001.
(**) Corea del Sud, Xina, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia i Taiwan.
Fonts: CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.

4.3. Dinàmica de la demanda mundial 
de manufactures: mercats geogràfics

El ritme de creixement de les diferents economies no és el mateix, ni
els seus nivells de desenvolupament, especialització i obertura a l’exterior
tampoc no són homogenis, de manera que les oportunitats que ofereixen els
seus mercats als productors exteriors no són semblants. Els mercats geogrà-
fics més expansius ofereixen, en general, més possibilitats potencials a les
empreses i països productors, però aquestes oportunitats només són efecti-
ves per a les empreses que aconsegueixen ocupar posicions comercials sòli-
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des en aquests mercats. A més, pel que fa a l’aprofitament d’aquestes opor-
tunitats, aquelles economies que gaudeixen d’una especialització producti-
va orientada cap a allò que aquests mercats dinàmics demanen estan més
ben situades.

Per valorar la posició espanyola des d’aquesta perspectiva cal consi-
derar, en primer lloc, la importància dels diversos països de destinació en el
comerç exterior espanyol. Posteriorment, s’analitzarà el ritme d’expansió
dels mercats de les diferents àrees econòmiques mundials.

Com és sabut, i el quadre 4.4 confirma, la major part del comerç
exterior espanyol té el seu origen i destinació a la UE: el 2002, el 70% de
les exportacions i el 64% de les importacions espanyoles eren europees.
Dins d’aquestes, la distribució per països respon a un conjunt de variables
la rellevància de les quals a l’hora d’explicar els fluxos comercials és ben
coneguda: la diferent grandària dels països, les diferències de renda i espe-
cialització productiva, la distància geogràfica i cultural, i l’efecte de les
barreres al comerç. En relació amb les barreres comercials, la seva progres-
siva eliminació mitjançant el procés d’integració europea explica que, en els
darrers quinze anys, el pes de les relacions amb la UE hagi augmentat en
prop de vint punts percentuals, com a conseqüència dels efectes de creació
de comerç i desviació de comerç que han acompanyat el desenvolupament
de la unió econòmica i monetària.

De la resta d’àrees econòmiques, actualment no n’hi ha cap que tin-
gui per a Espanya un pes comparable al que representen els grans mercats
europeus. Així, els Estats Units, tot i les seves enormes dimensions, supo-
sen poc més del 4% de les nostres exportacions, i cadascun dels restants paï-
sos se situen per sota del 2%. Pel que fa a les importacions, cal destacar que
la Xina ha multiplicat per deu el seu pes en les compres espanyoles en els
últims vint anys i representa el 3,2% de les importacions, amb la qual cosa
se situa ja entre els deu primers països dels quals importem, per davant del
Japó. Aquesta evolució contrasta amb la gran pèrdua de pes dels països del Golf
Pèrsic, com a conseqüència del retrocés del volum de recursos dedicats a
pagar la factura petroliera i de la pèrdua de pes que hi ha experimentat l’es-
mentada àrea.



¿És aquesta orientació geogràfica de les exportacions espanyoles la
més prometedora, ateses les característiques dels diversos espais econòmics
del món? La resposta és positiva si es té en compte que, en els mercats
d’importació mundials, la Unió Europea constitueix l’espai amb una dimen-
sió més gran en el comerç internacional (representa el 40%, i més que dupli-
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Quadre 4.4

COMPOSICIÓ DEL COMERÇ EXTERIOR ESPANYOL PER PAÏSOS
En percentatge

1980 1985 1990 1995 2002
Variació

1980-2002

Exportacions espanyoles
per països de destinació

Unió Europea 54,1 53,4 71,6 72,2 70,2 16,1

França 16,9 11,0 20,7 20,9 19,2 2,2

Alemanya 10,4 11,8 14,2 15,3 11,6 1,2

Portugal 2,4 2,8 6,4 8,0 9,9 7,4

Regne Unit 7,7 9,7 9,1 8,0 9,7 2,0

Itàlia 7,3 6,5 10,2 9,3 9,4 2,1

Holanda 3,3 4,5 3,8 3,6 3,3 0,0

Bèlgica i Luxemburg 2,6 2,3 3,0 2,9 2,8 0,2

Grècia 0,5 0,9 0,7 1,0 1,2 0,7

Suècia 1,1 1,5 1,1 0,9 0,9 –0,2

Àustria 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 0,5

Dinamarca 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,2

Irlanda 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2

Finlàndia 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 –0,1

Resta del món 45,9 46,6 28,4 27,8 29,8 –16,1

Estats Units 5,4 14,9 5,9 4,2 4,4 –1,0

Mèxic 2,0 1,5 1,1 0,7 1,8 –0,3

Països del Golf Pèrsic 7,3 1,6 1,7 1,3 1,4 –5,8

Marroc 1,8 1,1 1,2 0,8 1,3 –0,5

Turquia 0,4 0,2 0,6 0,7 1,1 0,7

Suïssa 1,6 2,0 1,5 1,2 1,0 –0,6

Antiga Txecoslovàquia 0,2 0,4 0,1 0,4 1,0 0,8

Polònia 0,3 0,4 0,1 0,5 1,0 0,7

Antiga URSS 1,3 0,3 0,7 0,5 1,0 –0,3

Japó 1,4 1,6 1,1 1,4 0,8 –0,6

Resta de països 24,3 22,7 14,4 16,1 15,1 –9,2
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ca el dels Estats Units o sextuplica el del Japó) i un dels més estables. Això
no obstant, la resposta a la pregunta ha de ser negativa si es considera la
velocitat de creixement dels diferents mercats ja que, mentre els mercats
d’importacions de la UE mantenen el seu pes en el total del comerç mun-

Quadre 4.4 (cont.)

COMPOSICIÓ DEL COMERÇ EXTERIOR ESPANYOL PER PAÏSOS
En percentatge

1980 1985 1990 1995 2002
Variació

1980-2002

Importacions espanyoles
per països d’origen

Unió Europea 36,8 48,9 65,9 69,0 64,0 27,1

França 9,2 10,5 15,6 18,5 16,5 7,3

Alemanya 9,3 13,2 17,1 15,4 16,4 7,1

Itàlia 5,1 5,7 10,5 10,1 8,9 3,8

Regne Unit 5,1 7,9 7,9 8,4 6,4 1,2

Holanda 2,9 3,9 4,0 4,3 3,9 1,0

Bèlgica i Luxemburg 1,8 2,6 3,2 3,8 3,3 1,4

Portugal 0,5 0,4 2,5 3,0 3,1 2,6

Irlanda 0,3 0,2 0,7 1,0 1,4 1,1

Suècia 1,2 2,4 1,8 1,4 1,3 0,1

Àustria 0,4 0,5 1,0 0,9 1,1 0,7

Dinamarca 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3

Finlàndia 0,4 0,5 0,7 0,9 0,7 0,3

Grècia 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1

Resta del món 63,2 51,1 34,1 31,0 36,0 –27,1

Estats Units 11,6 14,0 7,2 5,3 4,1 –7,5

Xina 0,3 0,0 0,8 1,8 3,2 2,9

Països del Golf Pèrsic 24,8 11,0 3,9 2,7 2,8 –22,0

Japó 2,2 2,1 3,6 2,6 2,4 0,2

Antiga URSS 1,3 0,3 1,5 1,5 2,3 1,0

Algèria 1,6 0,8 1,0 0,8 1,7 0,1

Suïssa 1,3 2,5 1,6 1,5 1,3 0,0

Corea del Sud 0,3 0,0 0,7 0,8 1,2 1,0

Mèxic 3,6 0,3 1,6 0,8 0,9 –2,7

Argentina 0,7 2,8 0,5 0,7 0,8 0,2

Resta de països 15,3 17,2 11,8 12,5 15,1 –0,3

Fonts: CEPII-CHELEM, Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia.
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dial, altres regions, com els Estats Units i sobretot el sud i el sud-est d’À-
sia, l’han augmentat considerablement en les dues darreres dècades, i la
nostra presència en aquestes economies és molt escassa.

El quadre 4.5 presenta, amb més detall, els canvis esdevinguts en la
distribució geogràfica de les importacions i exportacions mundials en les
dues últimes dècades. S’hi pot observar el fort contrast entre la pèrdua de
pes de les àrees que no han aconseguit sostenir el creixement en aquestes
dècades  –sobretot l’est d’Europa, Àfrica i Amèrica del Sud– i els guanys de
gairebé tot Àsia i Amèrica del Nord. En la presentació del gràfic 4.10, en
els panells que ofereixen dades sobre la variació de les importacions, s’hi
constata que Espanya ha estat un mercat atractiu en el context europeu i
mundial, si bé àmpliament superat per alguns països com Mèxic, Corea del
Sud, Taiwan o la Xina. Aquests mateixos països aconsegueixen els millors
resultats com a exportadors en aquest període.

Si es consideren els creixements de les exportacions, s’observa que
les àrees que han aconseguit expandir les seves a un ritme més gran són
algunes regions asiàtiques i Mèxic, és a dir, economies que han assolit ta-
xes importants de creixement basant-se eficaçment en la demanda externa.
En canvi, entre les menys dinàmiques hi ha àrees afectades per múltiples
problemes, polítics i econòmics, com l’Orient Mitjà, Europa de l’Est, Amè-
rica del Sud i Àfrica, que no han aconseguit sumar-se al grup de països que
creixen de manera sostinguda. En una posició intermèdia figuren la pràcti-
ca totalitat de les àrees desenvolupades, que creixen regularment però a rit-
mes mitjans més moderats i mantenen relativament estable el seu pes en el
comerç mundial d’exportacions.
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Quadre 4.5

REPARTIMENT GEOGRÀFIC DE LES EXPORTACIONS I IMPORTACIONS
MUNDIALS
En percentatge

Exportacions Importacions

1980 2001
Taxa de variació

1980 2001
Taxa de variació

anual acumulativa (*) anual acumulativa (*)

Amèrica 20,2 21,3 5,6 21,3 27,5 6,7
Argentina 0,4 0,5 5,8 0,6 0,3 2,6
Brasil 1,0 1,0 5,3 1,2 1,0 4,4
Canadà 3,2 4,3 6,8 2,9 3,5 6,3
Estats Units 11,2 10,9 5,2 12,0 18,3 7,5
Mèxic 0,9 2,7 10,7 1,1 2,2 8,8
Europa 47,5 45,1 5,1 51,1 44,6 4,7
Alemanya 9,9 9,5 5,1 9,3 8,6 4,9
Bèlgica i Luxemburg 3,2 3,3 5,4 3,5 2,8 4,3
Espanya 1,1 2,0 8,5 1,6 2,7 7,9
Europa central 2,7 2,1 4,2 3,0 2,6 4,6
França 5,6 5,9 5,6 6,6 5,8 4,7
Holanda 4,2 2,9 3,6 4,0 3,0 3,9
Irlanda 0,4 1,4 11,6 0,5 0,9 7,6
Itàlia 4,0 4,0 5,4 4,8 3,9 4,4
Noruega 1,2 1,0 4,4 0,8 0,5 3,4
Portugal 0,2 0,4 8,1 0,5 0,7 7,2
Regne Unit 5,8 4,3 3,9 5,6 5,4 5,2
Suècia 1,6 1,1 3,8 1,6 1,0 3,0
Suïssa 1,5 1,4 5,0 2,1 1,5 3,8
Antiga URSS 2,8 2,5 4,8 2,7 1,6 2,8
Àfrica 4,5 2,4 2,2 5,1 2,8 2,4
Àsia 25,5 27,8 5,8 21,1 22,9 5,8
Xina 0,9 5,1 14,7 1,1 3,3 11,3
Corea del Sud 0,9 2,5 10,6 1,1 2,2 9,0
Filipines 0,3 0,6 8,7 0,4 0,6 7,5
Països del Golf Pèrsic 9,9 3,1 –0,3 5,0 1,9 0,5
Hong Kong 0,7 0,3 1,7 0,8 1,1 6,9
Índia 0,4 0,7 8,1 0,8 0,7 5,2
Indonèsia 1,2 1,1 4,6 0,6 0,5 5,2
Japó 6,6 6,6 5,4 6,3 5,3 4,5
Malàisia 0,7 1,5 9,6 0,5 1,0 9,2
Singapur 0,7 1,1 8,1 1,1 1,3 6,4
Tailàndia 0,3 1,1 11,9 0,4 0,9 9,1
Taiwan 1,0 2,0 8,8 0,8 1,6 8,6
Oceania 1,4 1,4 5,4 1,3 1,3 5,4
Austràlia 1,1 1,2 5,5 1,0 1,0 5,4
Total mundial 100,0 100,0 5,4 100,0 100,0 5,4

(*) Calculada sobre els nivells.
Font: CEPII-CHELEM.
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Gràfic 4.10

EVOLUCIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DELS MERCATS. 1980-2001

Font: CEPII-CHELEM.
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4.4. Determinants de l’evolució
de les exportacions

L’evolució de les exportacions d’un país depèn, d’una banda, d’un
conjunt de factors relacionats tant amb l’oferta com amb l’evolució de la
demanda: els nivells de preus relatius dels productes que es comercien,
influïts pel nivell general de preus, i algunes característiques particulars de
cada sector (productivitat, varietats i qualitat dels productes), l’evolució glo-
bal de la demanda, la diferent velocitat de la demanda en sectors de creixe-
ment fort o feble, i també el diferent ritme de creixement de la demanda
d’un sector en mercats geogràfics més o menys dinàmics. En tot cas, cal
assenyalar que, encara que parlem de factors de demanda, l’aprofitament o
no d’aquests a mitjà termini depèn de decisions a adoptar pel costat de l’o-
ferta, per les empreses, en matèria d’especialització i comercialització.

El fet d’analitzar la importància de cadascun d’aquests factors és
molt important per caracteritzar els orígens de la capacitat de competir de
l’economia espanyola i comparar-la amb la d’altres països que, com s’ha
pogut veure en apartats anteriors, aconsegueixen un superàvit comercial
amb més facilitat i/o han expandit les seves exportacions a ritmes superiors.

Per fer-ho, es pot descompondre el creixement de les exportacions
de cada economia en les contribucions a aquest de quatre factors: el crei-
xement de la demanda global (efecte demanda global, que serà generalment
positiu); l’efecte (positiu o negatiu) de la diferent estructura productiva de
cada país, que li permet aprofitar millor o pitjor el creixement a diferents
ritmes de la demanda dels diversos sectors (efecte composició sectorial);
l’efecte de l’orientació dels canals comercials d’un país a l’exterior cap a
economies els mercats d’importació de les quals creixen a una taxa més o
menys elevada (efecte composició geogràfica);(8) i l’efecte competitivitat,
que indica si el país considerat aconsegueix augmentar, o no, les seves par-
ticipacions en els mercats respecte als seus competidors, per sobre del que
es pot esperar de la seva especialització sectorial i l’orientació geogràfica
dels mercats. En els càlculs realitzats:
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(8) Vegeu la Nota Tècnica 7 a l’Annex 1 de la versió electrònica.



a) L’efecte demanda global avalua la quantia en què les exportacions
totals del país variarien si creixessin al mateix ritme que la demanda mun-
dial de tots els productes.

b) L’efecte composició sectorial mesura les conseqüències de la des-
viació de la taxa de creixement de les exportacions mundials de cada pro-
ducte concret respecte a les exportacions totals. Per fer-ho, pondera l’efec-
te d’aquestes diferències pel pes que té cada producte en les exportacions
del país considerat. Si l’efecte és positiu (negatiu) és perquè el país exporta
productes els mercats dels quals experimenten un creixement més fort
(feble) que la mitjana.

c) L’efecte composició geogràfica mesura les conseqüències de la des-
viació de la taxa de creixement de les exportacions de cada producte a cada
mercat geogràfic específic respecte a les exportacions mundials de cada
producte. Per fer-ho, pondera l’efecte d’aquestes diferències pel pes que té
el mercat geogràfic de cada producte en les exportacions del país conside-
rat. Si l’efecte és positiu (negatiu) és perquè els mercats cap als quals expor-
ta un producte el país considerat creixen més de pressa (menys de pressa)
que la mitjana.

d) L’efecte de competitivitat, que és residual, resulta de la diferència
entre la variació de les exportacions reals del país i la variació que es produi-
ria si el país aconseguís el creixement mitjà que s’observa en les exportacions
de cada producte i en cada mercat geogràfic. Si l’efecte és positiu, hi ha una
capacitat més gran de competir; i si és negatiu, la capacitat és menor. L’efec-
te competitivitat pot reflectir una competitivitat en preus (deguda a avantatges
en costos, productivitat o l’efecte del tipus de canvi real) o a altres factors lli-
gats a la diferenciació del producte, o de naturalesa comercial.

La descomposició descrita s’ha dut a terme per a tots aquells països
per als quals es disposa d’informació adequada i per al conjunt de la dèca-
da dels noranta.(9) Els resultats figuren en el quadre 4.6 i han estat ordenats
segons la importància de l’efecte competitivitat en cadascun d’ells. A grans
trets, els resultats indiquen el següent:
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(9) La descomposició també s’ha dut a terme per als períodes 1991-1995 i 1995-2001. Els resultats es poden veure en
els quadres A.4.6 i A.4.7 i els del període 1991-2001 ampliat al quadre A.4.8 de l’Annex 3 de la versió electrònica.
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Quadre 4.6

DESCOMPOSICIÓ DEL CREIXEMENT DE LES EXPORTACIONS.
1991-2001
Percentatges sobre les exportacions inicials

Variació Efecte de Efecte de Efecte de Efecte de
total demanda composició composició competitivitat

global sectorial geogràfica

Xina 320,4 68,3 –23,4 –7,6 283,2

Mèxic 274,4 71,1 9,2 23,8 170,3

Irlanda 247,5 72,3 19,1 –10,8 166,9

Malàisia 167,7 72,6 13,9 0,1 81,0

Europa Central 189,5 72,1 –19,1 72,3 64,2

Antiga URSS 191,6 71,8 –2,9 66,0 56,7

Espanya 93,2 73,2 –10,5 –13,2 43,6

França 63,6 74,3 –2,7 –7,6 –0,3

Bèlgica i Luxemburg 62,2 74,0 –2,2 –6,9 –2,7

Corea del Sud 102,6 73,0 6,6 26,2 –3,1

Àustria 50,3 73,9 –7,3 –0,8 –15,4

Canadà 99,8 72,6 –1,1 45,2 –16,9

Itàlia 40,2 75,3 –6,8 –4,3 –24,0

Suïssa 33,6 74,3 0,6 –6,1 –35,2

Alemanya 43,4 77,5 1,2 4,2 –39,5

Regne Unit 38,8 75,6 7,9 –3,0 –41,7

Suècia 22,9 74,4 –1,1 –6,6 –43,8

Taiwan 54,7 74,0 9,7 33,4 –62,4

Holanda 30,0 75,4 0,4 23,3 –69,1

Singapur 68,3 73,6 29,7 41,1 –76,2

Països del Golf Pèrsic 58,0 74,1 23,1 60,2 –99,5

Estats Units 62,5 75,1 12,6 89,0 –114,2

Japó 24,9 78,5 29,8 38,2 –121,6

Hong Kong –34,2 74,5 8,7 75,6 –193,1

Fonts: CEPII-CHELEM i elaboració pròpia.



185■LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA: INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ

a) La major part de les diferències en el creixement de les exporta-
cions dels països no es deriven d’efectes associats a la demanda, sinó de les
característiques que s’engloben en l’efecte competitivitat. A la vista dels
països que destaquen a la part superior del quadre, els efectes competitivi-
tat tenen a veure, sens dubte, amb els costos i preus d’aquestes economies.
Algunes d’elles, com la Xina, Mèxic o Irlanda, presenten uns resultats veri-
tablement espectaculars durant el període analitzat, la qual cosa indica la
importància que ha tingut per a l’expansió d’algunes economies amb baixos
nivells de rendes i costos la demanda exterior.

b) La pràctica totalitat dels països desenvolupats tenen efectes com-
petitivitat negatius, de manera que el creixement positiu aconseguit per les
seves exportacions s’explica, bàsicament, per l’aprofitament de les oportu-
nitats derivades de la seva especialització productiva (cap a sectors de
demanda forta) i l’orientació dels seus canals comercials cap a mercats geo-
gràfics expansius. El signe negatiu de la competitivitat concorda amb els
nivells més grans de renda, preus i costos d’aquestes economies.

c) Els efectes de composició sectorial, si bé en mitjana són molt
menors que els efectes competitivitat, tenen importància per a molts països.
Així, per exemple, han impulsat positivament les exportacions de països asià-
tics i negativament les dels països sud-americans i els de les riberes del Me-
diterrani. Els països desenvolupats del nord d’Europa i Amèrica tenen efec-
tes composició de diferent signe. Per regla general, els efectes són febles,
però en alguns casos, com el Japó o Singapur, resulten importants.

d) L’efecte de composició geogràfica més notable és que els països
riberencs del Pacífic, tant asiàtics com americans, han rebut impulsos de la
demanda positius per aquesta via, com a conseqüència del ritme més gran de
creixement dels mercats d’aquestes regions del món, especialment els d’Àsia.
El contrast amb aquesta situació l’ofereixen els països de la UE, els quals, de
manera generalitzada, reben un efecte composició geogràfica negatiu pel fet
que gran part del creixement del comerç ha tingut lloc entre ells, és a dir, dins
d’una àrea que no s’expandeix a una velocitat (comparativament) elevada. És
important assenyalar, tanmateix, que alguns països europeus han aconseguit
revertir aquest efecte negatiu en el segon quinquenni dels noranta.



En el cas espanyol (gràfic 4.11) destaquen els trets següents:

a) En general, Espanya ha gaudit d’efectes competitivitat positius,
que són els més grans dels països de la UE, després d’Irlanda i Finlàndia,
i superiors als altres països amb menys nivell de renda, com Grècia i Por-
tugal.

b) L’economia espanyola pateix un efecte composició sectorial nega-
tiu, que s’intensifica a la segona meitat dels noranta. El signe d’aquest efec-
te es deriva de l’especialització de la producció i les vendes a l’exterior en
sectors que, en el darrer període, han estat poc dinàmics en el comerç inter-
nacional.
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c) Espanya es veu perjudicada per la intensa orientació geogràfica de
les seves exportacions cap a mercats no gaire dinàmics, com els europeus,
orientació que s’accentua a la segona meitat dels anys noranta.

d) Comparada amb els grans països de la UE, els Estats Units i el
Japó, la composició dels factors que impulsen les exportacions a Espanya
és molt diferent (gràfic 4.12). D’una banda, és l’únic d’aquest grup de paï-
sos que té efectes competitivitat positius (en molts d’aquests altres països
aquests efectes són fortament negatius, a causa dels seus majors costos i
preus). Per contra, els efectes composició sectorial o geogràfica han repre-
sentat un fort impuls per a les exportacions d’altres països desenvolupats,
com els Estats Units o el Japó, però no per a Espanya.

e) Els millors anys de les exportacions en la dècada dels noranta
corresponen al subperíode que va seguir l’última devaluació de la pesseta.
L’evolució temporal de l’efecte competitivitat indica que ha tingut valors
positius en general i negatius en quatre anys, al principi i al final de la dèca-
da. En canvi, els signes dels efectes composició geogràfica i sectorial són
en general negatius, amb poques contribucions positives.

Si es duu a terme un exercici de descomposició dels determinants de
les exportacions i de la posició competitiva dels diferents països, en els mer-
cats de les quatre principals àrees econòmiques mundials, els resultats més
importants són els que presenta, de manera sintètica, el gràfic 4.13.(10) S’hi
observa que Espanya figura entre els deu països més competitius en els
mercats de la UE a la primera meitat dels noranta, però ha perdut posicions
i desapareix d’aquest grup en el segon quinquenni de la dècada. Cal des-
tacar en aquest mercat la potència del Vietnam, dels països de l’Est d’Euro-
pa i d’Irlanda, així com del gegant xinès. A la resta de les grans àrees con-
siderades, Espanya desapareix de la llista dels deu països més competitius,
ja que amb prou feines té avantatges positius. Els països que destaquen per
la seva competitivitat als Estats Units són, gairebé en la seva totalitat, eco-
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(10) Es poden trobar resultats més detallats de l’efecte competitivitat a l’Annex 3 de la versió electrònica. Els quadres
A.4.9 a A.4.11 recullen resultats més amplis de l’efecte competitivitat d’un extens grup de països en els principals mer-
cats i en diferents períodes. El quadre A.4.12 analitza la competitivitat per als principals països europeus i Espanya,
però aquesta vegada referida als productes en què gaudeixen d’avantatge i desavantatge competitiu en cadascuna de les
principals àrees mundials.
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nomies asiàtiques i americanes; i s’ha de subratllar la permanència a la llis-
ta de la Xina i el Vietnam, que ja apareixien en el cas europeu. En el mer-
cat japonès i al Sud-est Asiàtic, la presència de la Xina i el Vietnam torna a
ser notòria, juntament amb altres països de la regió.

En el primer quinquenni de la dècada, Espanya presenta, doncs, no-
més avantatge competitiu en els mercats europeus, mentre que pateix un
lleuger desavantatge competitiu en els mercats nord-americans i aconse-
gueix un lleuger avantatge al Japó i al Sud-est Asiàtic. Els avantatges detec-
tats tendeixen a reduir-se a la segona part dels noranta.
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4.5. Conclusions

L’anàlisi desenvolupada en aquest capítol ha permès observar que els
resultats en matèria de competitivitat de qualsevol economia en els mercats
internacionals es deriven d’una combinació d’elements de naturalesa molt
diversa. Alguns d’aquests factors es relacionen amb la seva especialització
productiva i l’orientació dels seus canals de comercialització cap a uns mer-
cats geogràfics o altres. Altres tenen a veure amb la capacitat de competir
en preus i els diferents components del cost.

L’evidència sobre l’evolució del comerç internacional en les últimes
dècades indica que l’especialització productiva i comercial de l’economia
espanyola li permet participar del creixement general dels mercats, però no
contribueix a intensificar la seva presència en aquests de manera destacada.
Les raons són de dos tipus. En primer lloc, Espanya està poc especialitzada
en aquelles manufactures els mercats de les quals han experimentat en l’úl-
tima dècada uns creixements més ràpids, pertanyents majoritàriament a sec-
tors d’alta intensitat tecnològica. Com a conseqüència d’aquesta circums-
tància, l’economia espanyola participa menys del creixement dels mercats
de productes en expansió que altres economies. En segon lloc, la intensa i
creixent orientació del comerç exterior espanyol cap al mercat interior de la
UE limita la seva participació en el creixement d’altres àrees comercials
molt més expansives, sobretot en els mercats de la conca del Pacífic.

Tant en el primer aspecte com en el segon s’observen alguns canvis
positius, però d’una intensitat limitada i fins i tot menor que en la resta 
d’economies europees; així passa, per exemple, en relació amb l’evolució
de l’estructura productiva cap a sectors i activitats de més contingut tecno-
lògic. El seu pes creixent en l’última dècada no avança a prou ritme per per-
metre l’aprofitament de les oportunitats que en la fase actual de desenvolu-
pament de les noves tecnologies s’estan oferint als productors i als països
fortament presents en aquestes activitats.

En aquestes circumstàncies, com que els efectes sectorials i geogràfics
no són favorables, l’altre factor que pot reforçar l’impuls derivat del creixe-
ment general de la demanda mundial és la competitivitat en preus. Durant els
anys noranta, Espanya va mantenir un cert avantatge en aquest sentit, com es
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podia esperar del que s’ha constatat en el capítol II: que els nivells de preus
espanyols continuen sent en general més baixos que els d’aquelles economies
europees amb les quals més intensament comercia i que en aquests anys 
l’economia espanyola es va beneficiar encara de l’última devaluació de la
pesseta. Això no obstant, s’observen límits molt importants respecte a aquest
efecte positiu de la competitivitat de cara al futur, en diferents aspectes.

En primer lloc, perquè s’ha comprovat, per diferents vies, que l’evo-
lució temporal de l’efecte competitivitat empitjora al llarg de la dècada, i
presenta valors negatius en els darrers anys. Aquesta evolució concorda amb
les millores en el nivell de renda d’Espanya i el consegüent increment de
costos, però també amb el deteriorament dels avantatges competitius deri-
vats del diferencial d’inflació, d’una banda, i de l’escàs avanç de la produc-
tivitat, de l’altra. Tenint en compte que ja no es pot fer ús del tipus de canvi
com a instrument per recuperar el terreny perdut en aquest àmbit, la consta-
tació que l’efecte competitivitat és cada vegada inferior resulta molt pre-
ocupant de cara al futur. La seva recuperació requerirà aconseguir avantatges
en dos aspectes que presenten dificultats: en preus (eliminant diferencials
d’inflació o invertint-ne el signe, objectiu molt difícil en contextos de bai-
xes taxes de variació de preus) o en productivitat (mitjançant la intensifica-
ció del canvi estructural i una reorientació de les activitats productives cap
a especialitzacions més avançades).

En segon lloc, l’altre tipus de límits es deu al fet que els nostres
avantatges competitius fins ara només s’han manifestat significativament en
els mercats europeus, però no a les restants àrees comercials del món, sobre-
tot a les fortament expansives. En aquestes àrees, patim els efectes d’una li-
mitada presència comercial i, a més, un cop descomptat l’efecte de l’espe-
cialització, els nostres costos i preus amb prou feines representen avantatges
competitius, si no són desavantatges. En aquest cas, la dificultat per refor-
çar la nostra capacitat de participació en aquests mercats en ràpid creixe-
ment també exigeix canvis, que no seran fàcils d’aconseguir a curt termini,
tant en estratègies d’especialització i productivitat com en les comercials.
Malgrat tot, caldrà dur a terme un esforç per aconseguir avançar en aquests
terrenys difícils, ja que no sembla raonable esperar avantatges en l’àmbit
dels costos en la competència amb la majoria dels productors asiàtics.
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V. Conclusions generals: 
síntesi de resultats

Amb l’avanç de la internacionalització, es fa imprescindible valorar
l’evolució de les economies des de dues perspectives relacionades entre si:
la comparació de les seves trajectòries macroeconòmiques i la seva capaci-
tat de competir en els mercats internacionals. La integració creixent de les
economies en fa més rellevant el sector exterior des d’una perspectiva ma-
croeconòmica, ja que té un potencial de generació d’avantatges i desavan-
tatges pel costat de la demanda cada vegada més gran. Els resultats obtin-
guts per cada país en aquests àmbits defineixen el que s’ha anomenat
competitivitat agregada i competitivitat exterior d’una economia. Totes dues
han constituït els eixos d’aquest estudi dedicat a analitzar la trajectòria re-
cent de la competitivitat de l’economia espanyola.

Al llarg dels quatre capítols anteriors s’han considerat en detall les
variables més rellevants per analitzar la competitivitat; concretament: els
preus, els costos, la productivitat, l’especialització productiva i l’orientació
geogràfica dels canals comercials. A partir dels resultats obtinguts, se’n pre-
senta a continuació una síntesi i una visió de conjunt de la situació de la com-
petitivitat a Espanya, on s’assenyalen els aspectes més destacables de la seva
trajectòria recent i els que poden ser més importants per a la seva evolució
futura.
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La limitada competitivitat de la nostra economia

La resposta espanyola a aquest doble repte competitiu, exterior i
macroeconòmic, és positiva però no resulta especialment satisfactòria en els
darrers anys o, si es prefereix, hauria de ser millorada per estar a l’altura de
les millors pràctiques observades en les economies més dinàmiques. Per
justificar aquesta afirmació cal assenyalar que, si bé és cert que l’economia
espanyola ha consolidat la confiança en la seva capacitat de créixer, el seu
ritme de creixement no és destacable a escala global –encara que ho sigui
en el context de la UE– i la contribució neta de la demanda externa al creixe-
ment del PIB és pròxima a zero. Així, doncs, és la demanda interna –i, de
manera singular, l’associada al ràpid creixement del sector de la construc-
ció i els serveis destinats a la venda– la que sosté el nostre diferencial de
creixement respecte als països europeus i es troba a la base dels bons resul-
tats aconseguits en termes de convergència real amb ells i, en aquest sentit
limitat, de competitivitat agregada.

La dificultat de les exportacions per seguir el ritme ràpidament crei-
xent de les nostres compres de béns importats és clara i permanent, tal com
posa de manifest el constant dèficit comercial, amb prou feines compensat
pel superàvit dels serveis, basat des de fa unes quantes dècades en el turis-
me. Els obstacles que limiten la velocitat de creixement de les exportacions
són diversos. Els que s’assenyalen més sovint són els derivats del nostre
diferencial d’inflació amb altres economies, concretament amb les europe-
es, que representen els principals mercats d’origen i destinació del nostre
comerç exterior. Això no obstant, per limitar l’expansió de les nostres
exportacions, tan important com l’evolució dels preus pot ser l’inconvenient
que representa el patró d’especialització productiva, poc intensa en els sec-
tors més dinàmics, i l’orientació comercial exterior de les empreses espan-
yoles, molt esbiaixada cap al mercat interior de la UE i amb una concentra-
ció elevada en determinats sectors, especialment en la indústria de vehicles
de motor.
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Competitivitat en preus

Pel que respecta a la competitivitat en preus, la investigació desen-
volupada permet constatar que els nostres nivells de preus són actualment
lleugerament inferiors als que prevalen als països de la UE amb els quals
comerciem més (en mitjana, una mica més del 20% en el cas de les manu-
factures). Al mateix temps, els nostres preus són superiors als d’altres paï-
sos més endarrerits que també estan presents en els mercats europeus i com-
peteixen en alguns dels nostres mercats d’exportació.

A causa del nivell de renda espanyol, els preus interiors i els costos
no són més grans per a les empreses espanyoles que per a les seves compe-
tidores dels principals països europeus. Els avantatges de costos són, de fet,
encara actualment, la base de la nostra capacitat de competir en preus, tot i
que es tracta d’uns avantatges compensats en part pels menors nivells de
productivitat espanyols en comparació amb els europeus.

En general, els països amb un nivell més gran de desenvolupament
fan front als seus majors costos mitjançant una productivitat superior (fo-
namentada en elements tant interns a les empreses com associats al bon fun-
cionament de l’economia en el seu conjunt) i basats en una especialització
en aquelles activitats que permeten un millor ús de factors de producció més
cars. Per això, la competitivitat en preus depèn del fet que s’aconsegueixi
una adequada combinació de costos, productivitat i especialització. Una de
les amenaces que s’observen en l’evolució de l’economia espanyola és que
les seves millores de renda en els últims anys no van acompanyades de crei-
xements de la productivitat. En aquestes condicions, és probable que els
costos acabin pressionant sobre els marges empresarials i sobre els preus, i
provoquin la pèrdua dels avantatges en aquest sentit.

Les nostres majors taxes d’inflació indiquen que, en efecte, estem
perdent gradualment l’avantatge que tenim per competir en preus en els
béns que comerciem amb els països més desenvolupats. Simultàniament, la
nostra inflació fa també més difícil la competència amb els països amb infe-
riors nivells de renda i preus, els quals produeixen amb costos més baixos i
es beneficien de la depreciació del seu tipus de canvi amb més facilitat que
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nosaltres actualment. L’evolució dels índexs de competitivitat confirma els
riscos que, sens dubte, es deriven d’un diferencial d’inflació positiu quan es
forma part d’una unió monetària. És possible que les conseqüències d’aques-
ta evolució siguin encaixades de manera diferent per uns o altres productors,
però tots en resulten afectats. N’hi ha que les perceben com una dificultat
directa i immediata, perquè els seus marges ja estan molt ajustats; altres, en
canvi, constaten que encara tenen marge de maniobra respecte als seus com-
petidors, sobretot de països desenvolupats, o es veuen alleujats per la con-
juntura favorable dels mercats de certs productes. Ara bé, amb més o menys
claredat, tots observen que l’avantatge competitiu es va reduint per efecte
del diferencial permanent d’inflació.

Inflació dual: béns comerciables 
i no comerciables

L’estudi mostra que, en general, els ventalls de preus entre països són
menors en els béns comerciables –bàsicament manufactures, més sotmeses
a la competència– que en els no comerciables –sobretot serveis, més prote-
gits per la seva naturalesa, que obliga en molts casos al consum in situ. Atès
que els béns no comerciables constitueixen també una part dels costos de les
manufactures, els menors preus interiors en qualsevol tipus de productes
suposen un avantatge inicial per als costos dels productes comerciables als
països menys avançats, que els permet ser competitius encara que siguin,
freqüentment, menys productius. Ara bé, com que els sectors de serveis
estan més protegits de la competència externa, solen presentar majors taxes
d’inflació, per la qual cosa els avantatges competitius en preus dels sectors
que comercien, basats en els menors costos interiors, es van reduint gra-
dualment. Així està passant a Espanya: els nostres nivells de preus en els béns
no comerciables són encara inferiors als dels països amb els quals comer-
ciem més (països europeus amb un nivell de renda més gran que el nostre),
però patim una inflació dual, superior en els serveis que en les manufactu-
res, que empeny els costos d’aquestes últimes, en redueix els marges i es
projecta sobre el nostre diferencial d’inflació agregat.
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A vegades, en constatar que la nostra taxa d’inflació és més gran que
en altres països, sobretot en sectors com l’habitatge o els serveis –no comer-
ciables–, s’obté com a corol·lari que també el nostre nivell de preus és
actualment més gran que a la resta de la UE. Això no és així (el nostre nivell
de preus és més baix), ni necessita ser-ho perquè la inflació dual representi
un problema de competitivitat, ja que la nostra menor productivitat i l’espe-
cialització en béns de limitat contingut tecnològic i gammes de qualitat mit-
janes requereixen que preservem alguns avantatges de costos i preus per ser
competitius.

Productivitat, costos i marges

En els anys més recents, com ja va ocórrer en el passat, el nostre sec-
tor exportador comença a donar senyals que els seus marges d’explotació
s’estan comprimint, per efecte d’una pressió dels costos que no es pot tras-
lladar als preus en uns mercats exteriors molt competitius. Això passa tot i
que la moderació salarial no permet parlar en aquest període, en general,
d’una pressió dels costos laborals, i malgrat que la reducció dels tipus d’in-
terès i dels costos financers ha ajudat de manera considerable al manteni-
ment dels marges. Però, per contra, en el darrer període de creixement
espanyol, el lent avanç de la productivitat i les majors taxes d’inflació en
alguns productes intermedis constitueixen factors que pressionen sobre els
marges dels sectors manufacturers més orientats a l’exterior, les empreses
dels quals es podrien veure abocades en un futur pròxim a realitzar ajustos
de diferents tipus, laborals o empresarials.

El lent creixement de la productivitat a Espanya a la segona meitat
dels noranta es constata tant si es considera un indicador més complex, com
la productivitat total dels factors, com en termes del més utilitzat, per la
seva facilitat de càlcul, la productivitat aparent del treball. En un cas i en
l’altre, un avanç lent de la productivitat significa una contribució més feble
al control o la reducció dels costos de producció i a la millora de l’eficièn-
cia productiva, i apunta també una modesta taxa de progrés tècnic.
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És important subratllar que la inflació dual, el diferencial positiu
d’inflació i la baixa taxa de creixement de la productivitat són més perillo-
sos actualment per diverses raons. D’una banda, perquè la dificultat per
traslladar la pressió dels costos cap als preus serà cada vegada més gran en
un context en què els països més desenvolupats mantenen taxes d’inflació
baixes i els menys desenvolupats penetren cada vegada més en uns mercats
internacionals més oberts, basant-se en els avantatges de cost que consti-
tueixen la contrapartida dels seus menors nivells de renda. D’altra banda,
perquè per a l’economia espanyola aquesta tenalla es pot considerar un
escenari permanent, ara que hem adoptat una moneda comuna amb les eco-
nomies amb les quals duem a terme la major part del nostre comerç, cosa
que exclou l’ús de la depreciació del tipus de canvi per compensar el dife-
rencial d’inflació.

Especialització productiva 

En les actuals circumstàncies, no solament la reducció del diferen-
cial d’inflació és rellevant: l’especialització productiva i el patró d’especia-
lització comercial passen a ser elements molt importants per a la competiti-
vitat exterior i perquè el ritme de creixement de les exportacions permeti
aconseguir saldos comercials exteriors positius. Els resultats de l’estudi per-
meten observar que, en aquestes dues dimensions de l’especialització, l’e-
conomia espanyola presenta febleses no menys notables, i fins i tot ja més
evidents, que les associades a la inflació.

El patró d’especialització productiva actual és el resultant de la nos-
tra intensa transformació estructural dels anys seixanta i setanta i de l’assi-
milació de la crisi industrial dels vuitanta. Tots aquests canvis ens van lle-
gar una economia notablement diversificada, molt més moderna que la que
hi havia a mitjans del segle XX. Això va ser, sens dubte, un assoliment his-
tòric per al nostre país, sobretot perquè va comportar una primera expe-
riència dilatada de creixement a ritmes elevats de la producció i la renda per
habitant. Ara bé, vam aconseguir una economia especialitzada amb més
intensitat en sectors manufacturers tradicionals i en activitats d’intensitat
tecnològica mitjana o baixa, ja bastant madures. En això, i en una combi-
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nació d’avantatges de cost i localització favorable en relació amb els mer-
cats europeus, s’ha basat la nostra creixent (si bé insuficient) capacitat
exportadora fins avui. Juntament amb aquestes activitats manufactureres, la
consolidació d’Espanya com a potència turística –especialitzant-se en una
activitat de demanda fortament creixent en aquestes dècades– ha contribuït
a equilibrar la nostra balança per compte corrent i a completar el perfil d’es-
pecialització productiva de la nostra economia, orientant-la cap a activitats
d’escàs o limitat contingut tecnològic, en les quals la competència en preus
és més rellevant que en les especialitzacions més caracteritzades per l’alt
contingut tecnològic i innovador dels productes.

Aquest model de desenvolupament no ha de ser menyspreat en abso-
lut, ja que ha permès al nostre país avançar durant quatre dècades en molts
sentits, gràcies a la seva capacitat de sostenir un creixement continuat abans
desconegut a Espanya i, en alguns períodes, de permetre créixer a ritmes
molt intensos. Això no obstant, una valoració de la competitivitat present, i
sobretot de les seves perspectives futures, requereix considerar si en les
actuals circumstàncies podem seguir confiant a obtenir bons resultats en
termes comparatius –és a dir, millors que els altres– basant-nos en el tipus
d’avantatges competitius que hem aprofitat fins ara.

Canvis recents: un nou escenari

És dubtós que els avantatges competitius del passat siguin suficients
de cara al futur per dos motius. El primer, perquè el nostre propi progrés ens
ha convertit en un país amb més renda i majors costos. El segon motiu és
que la dècada dels noranta representa el principi d’un període de canvi a
escala internacional d’enormes conseqüències per a les oportunitats com-
petitives, en relació amb el qual la nostra posició no és de moment gaire
favorable:

a) En primer lloc, en els darrers anys es pot percebre amb claredat
que s’ha produït una acceleració molt notable de la producció i utilització
de nous béns i serveis, derivats d’una nova onada de canvi tecnològic que
està relacionada amb especial intensitat amb les tecnologies de la informa-
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ció i les telecomunicacions, però també amb altres activitats. És en aquest
terreny en què s’estan desenvolupant els mercats més expansius, i la nostra
capacitat de produir en aquesta direcció és de moment molt limitada.

b) Així mateix, en segon lloc, en moltes d’aquestes activitats, i en al-
tres de menys noves però de contingut tecnològic mitjà i alt, s’ha intensifi-
cat la diferenciació de productes, de manera que ha aparegut un ventall més
gran de gammes de qualitat diverses. Per totes aquestes raons, en el cas d’al-
guns dels nous productes i en el consum de varietats i de gammes de quali-
tat més àmplies, els mercats de certs sectors s’han expandit a ritmes molt
més elevats que altres. En alguns d’aquests mercats fortament expansius, la
diferenciació de productes i el seu alt contingut tecnològic han fet menys
determinant la competència en preus. Aprofitar aquest avantatge és clau per
als països amb nivells més grans de renda i costos, però no és fàcil per al
tipus d’especialització productiva d’Espanya.

c) En tercer lloc, impulsades per diferents forces, tant tecnològiques
com econòmiques i polítiques, la internacionalització i la integració de les
economies s’han accelerat encara més i tots els mercats del món han de ser
tinguts en compte. La capacitat de seguir l’evolució de les diferents àrees
econòmiques mundials i aprofitar les oportunitats en totes elles requereix
organitzacions –sobretot empreses, però també altres institucions públiques
i privades– entrenades per gestionar la complexitat que acompanya el des-
envolupament tecnològic i la globalització. El teixit empresarial i institu-
cional espanyol presenta també limitacions, de dimensió i de model de ges-
tió, en aquest sentit.

¿És suficient el nostre ritme de canvi?

Tots aquests canvis configuren un nou escenari competitiu, al qual
l’economia espanyola –és a dir, els seus agents i, especialment, les seves
empreses i institucions– necessita adaptar-se. Tot just finalitzats altres es-
forços de modernització, aquests canvis són els nous reptes de la competi-
tivitat per a la nostra societat i un dels seus trets és que es requereixen res-
postes urgents a causa de la velocitat de les transformacions.
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Tot i que Espanya va reorientant la seva estructura productiva en la
direcció que van marcant aquestes transformacions, no ha estat fins ara en
una bona posició per aprofitar les oportunitats derivades del fort ritme d’ex-
pansió d’alguns mercats de productes o geogràfics. Concretament, l’escas-
sa presència al nostre país d’activitats de producció de noves tecnologies ha
impedit participar de manera significativa de la demanda fortament creixent
d’aquestes tecnologies. Així mateix, la limitada intensitat del nostre canvi
estructural també ha influït, sens dubte, en el lent ritme de millores de la
productivitat a Espanya en els últims anys. Aquestes circumstàncies, en part
semblants a les europees sobretot pel que fa al pobre avanç de la producti-
vitat, estan frenant el ritme de creixement espanyol i el de la UE.

Si es comparen les fonts del creixement espanyol o europeu amb les
dels Estats Units, s’observa que és la gairebé nul·la contribució de les millo-
res de la productivitat el que constitueix, en el nostre cas, el desavantatge
més gran per a la nostra competitivitat. Però la recuperació de les taxes de
creixement de la productivitat americanes cal vincular-la a una nova onada
de canvis estructurals –tant en la composició per sectors de l’economia com
en la forma d’operar dins d’aquests sectors i a les empreses–, dels quals les
economies que ens són més properes, i la nostra, estan participant amb
menys intensitat. Per tant, probablement, les millores de la productivitat no
vindran només en el futur principalment del fet de produir el mateix amb
més eficiència, sinó de produir eficientment nous productes.

Assimilar la globalització

Pel que fa a l’assimilació del procés de globalització, la integració
d’Espanya en les institucions europees ha tingut grans virtuts per impulsar
nombrosos canvis que l’economia espanyola necessitava per adaptar-s’hi,
però les exigències no acaben aquí. Concretament, és evident que la inte-
gració ha millorat la nostra estabilitat macroeconòmica, ha obert els mercats
espanyols i ha orientat de manera natural el nostre patró de comercialitza-
ció exterior cap als socis de la UE, que és la principal àrea comercial del
món. Però no es pot perdre de vista que en la dècada dels noranta la UE ha
experimentat un creixement de les seves importacions inferior al d’altres
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àrees econòmiques, especialment al d’algunes economies asiàtiques. L’es-
cassa orientació dels canals de comercialització espanyols cap a aquestes
economies i el seu patró d’especialització comercial, poc adaptat a la com-
petència en alguns d’aquests altres mercats, han limitat la possibilitat d’a-
profitar les oportunitats existents que les empreses d’altres països sí que han
utilitzat.

Segons els resultats de la investigació desenvolupada, el creixement
de les exportacions espanyoles en l’última dècada no ha rebut contribucions
positives –en comparació amb els altres països– ni de la seva especialitza-
ció productiva ni de l’orientació geogràfica dels seus fluxos comercials.
Durant aquest mateix període, la situació de la majoria dels països més des-
envolupats era la contrària: el reforçament del ritme de creixement de les
seves exportacions provenia de la seva especialització productiva o geogrà-
fica, o de totes dues coses alhora. En canvi, en el cas espanyol, l’efecte dife-
rencial favorable el rebia encara de la seva capacitat de competir en preus i
costos, avantatge que tenia en els mercats europeus, però no en els asiàtics
ni nord-americans, que eren els més dinàmics. El més preocupant d’aquest
diagnòstic és que aquest avantatge competitiu s’està perdent per efecte d’un
conjunt de factors (el diferencial d’inflació, el lent avanç de la productivitat
i l’adopció de l’euro), i no sembla que se n’estiguin guanyant d’altres que
requereixen un canvi estructural més ràpid que el que s’observa.

Dels reptes exteriors als 
de la competitivitat agregada

En resum, els reptes que ha d’afrontar la nostra competitivitat exte-
rior són de tres tipus diferents:

a) No perdre (o guanyar, si fos possible) capacitat de competir en
preus i costos.

b) Impulsar un nou canvi estructural que intensifiqui la presència
d’empreses i activitats orientades a mercats de productes la demanda dels
quals creix més ràpidament i en les quals la competència es dirimeix més
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sobre la base d’altres característiques, com la diferenciació o la qualitat, a
més dels preus.

c) Impulsar els canals de comercialització en els mercats exteriors
europeus.

¿Què signifiquen aquests reptes des de la perspectiva de la competi-
tivitat agregada? La resposta a aquest interrogant és que, a mitjà termini,
totes elles són probablement condicions necessàries: si no es dóna una res-
posta positiva a aquests reptes de la competitivitat exterior, no és gaire pro-
bable que es pugui mantenir un ritme de creixement sostingut de la produc-
ció (ni de la renda per habitant) superior al d’altres economies, per diverses
raons:

a) En primer lloc, perquè les dificultats per mantenir el saldo exte-
rior equilibrat en les actuals circumstàncies seran cada vegada més grans si
continuem perdent capacitat de competir en preus en les mercaderies que
exportem i no reorientem la nostra producció cap a activitats els mercats de
les quals són més expansius. En aquestes condicions, és probable que la
contribució del sector exterior, que ara és pròxima a zero, acabi sent nega-
tiva i restant, en comptes de sumar com seria desitjable, a la nostra taxa de
creixement agregada.

b) En segon lloc, perquè si el procés de canvi estructural no avança
més de pressa que en aquests darrers anys, una important font de creixement
de la producció i la renda, la millora de la productivitat, seguirà tenint una
contribució modesta, com està passant en l’últim període. Això representa-
ria una limitació directa a l’avanç de la competitivitat agregada, però, a més,
podria imposar-hi un altre límit, per una via indirecta, ja que reduiria l’a-
tractiu de l’economia espanyola per a la localització de noves inversions. En
efecte, el lent avanç de la productivitat frena el ritme d’acumulació de capi-
tal en aquells sectors on actualment es presenten les millors oportunitats
d’expansió. Sense la contribució adequada de tots dos factors, el creixement
serà menys intens.

c) En tercer lloc, perquè aquest canvi estructural cap a activitats de
més alt contingut tecnològic és el que permet atreure i retenir capital humà
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i desenvolupar l’acumulació en altres tipus d’intangibles que reforcen la
productivitat de l’economia i la seva capacitat de generar feines de qualitat,
que són les que poden suportar salaris alts en les economies amb nivells de
renda elevats.

El trànsit cap al desenvolupament sostingut 
per la innovació

Avui, Espanya està probablement transitant entre dos estadis de des-
envolupament: aquell en el qual la productivitat del treball i la renda millo-
ren impulsades fonamentalment per la inversió en capital físic, i un altre en
el qual el creixement és conduït sobretot per la innovació. L’important és
que tant els agents econòmics com els responsables polítics s’adonin que la
base de la competitivitat en cadascuna d’aquestes fases pot ser diferent.

En el primer dels estadis, recorregut amb èxit per la nostra economia
en les darreres dècades, les millores de l’eficiència en la producció de mer-
caderies i serveis estàndard són la principal font d’avantatge competitiu d’u-
na economia que parteix de nivells de renda i costos baixos. Tot i que els
productes són de mica en mica més sofisticats, la tecnologia utilitzada ja
està madura: és coneguda per altres països i empreses, prové majoritària-
ment de l’exterior, i s’hi accedeix mitjançant llicències, inversió directa i
imitació. En el recorregut a través d’aquest estadi, les empreses no solament
assimilen la tecnologia exterior (una habilitat molt rellevant, que les econo-
mies tradicionals necessiten adquirir i que requereix continuïtat en el crei-
xement), sinó que desenvolupen certa capacitat de millorar-la. Ho aconse-
gueixen si la riquesa generada i les millores en el funcionament de les
institucions econòmiques i socials permeten també acumular altres tipus de
capital, molts d’ells intangibles (humà, empresarial, comercial, social, etc.).

En el segon estadi, en el qual alguns dels avantatges inicials de cost
s’han perdut com a conseqüència de les millores en el nivell de renda,
aquests altres tipus de capital immaterial exerceixen un paper crucial per
assolir alts nivells de productivitat. Paral·lelament, la capacitat o habilitat de
generar innovacions en productes i serveis és la clau per aprofitar els avan-
tatges de la diferenciació de productes i participar en els mercats en expan-
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sió. Per fer-ho, es requereix capacitat d’utilitzar els mètodes més avançats
disponibles i de desplaçar la frontera tecnològica global en activitats i pro-
ductes concrets. El desenvolupament tecnològic i la innovació es convertei-
xen –més que la imitació– en la principal font d’avantatge tecnològic.

Perquè Espanya pugui avançar en aquest nou estadi de desenvolupa-
ment, cal comptar amb empreses i sectors amb les característiques adequa-
des, així com amb un conjunt ben desenvolupat de recursos humans, insti-
tucions i incentius que donin suport a la innovació a les empreses. Entre
totes elles han de fer possible competir en els mercats mundials i resistir els
xocs de l’exterior de la manera en què ho fan les economies més avançades.
El trànsit de l’economia espanyola des d’un estadi de desenvolupament a un
altre constitueix un nou canvi estructural, com ho va ser en el seu moment
el pas, tardà però realitzat amb èxit, des d’una economia tradicional, sovint
estancada, a una altra d’industrialitzada i en continu creixement.

Impulsar la nova competitivitat 

La Unió Europea sembla haver-se adonat que aquest repte el té plan-
tejat tot Europa, i hi està insistint des de la cimera de Lisboa l’any 2000.
Certament, la transformació a la qual s’enfronta l’economia espanyola no és
diferent de la que preveu la UE des de fa alguns anys, en el seu esforç per
perfilar una estratègia que condueixi en l’horitzó 2010 a una Europa basa-
da en el coneixement. Però les dificultats són més grans per a Espanya, per-
què la nostra posició de sortida està més endarrerida i la nostra experiència
en aquest model de desenvolupament és més limitada que la d’altres eco-
nomies europees. La conseqüència d’aquestes dificultats és que la transfor-
mació a què ens referim pot ser lenta, i, tanmateix, la seva necessitat és
urgent, com comença a manifestar-se en l’esgotament dels avantatges com-
petitius de l’etapa anterior (sobretot de costos), sense que s’hagin assolit
encara les oportunitats de la nova (més associades a l’especialització pro-
ductiva). Alguns dels símptomes de pèrdua de competitivitat que s’observen
en el cas espanyol, concretament el lent avanç de la productivitat i de les
noves tecnologies, reflecteixen el principi d’aquest trànsit i apunten la
necessitat d’impulsar l’adopció del nou model.
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Aquestes conclusions indiquen que la millora de la competitivitat de
l’economia espanyola comporta actualment reptes de més envergadura que
els més freqüentment considerats, de moderació de preus i costos. A més de
confirmar les exigències per a tots els agents socials de millorar la compe-
titivitat en preus, apunten també reptes en altres direccions. Per això, impul-
sar la competitivitat significa, amb vista al futur, promoure la reorientació
gradual del teixit productiu cap a un nou tipus d’especialització en activitats
en què la innovació i el coneixement siguin més importants. Aquest és un
repte de gran transcendència i no menys dificultat per a tots els agents eco-
nòmics i socials, que requeriria una major definició d’objectius i polítiques
que la que fins ara s’observa. Es tracta de reptes molt exigents, sobretot per
a les empreses, que són sens dubte les protagonistes del nou canvi estructu-
ral que s’ha posat en marxa i de les principals adaptacions que aquest can-
vi requereix. Però també ho són per a altres institucions socials i per als
múltiples nivells de govern que actualment desenvolupen polítiques (educa-
tives, d’R+D+I, d’infraestructures, de comunicacions, reguladores, etc.) que
poden afavorir o perjudicar, impulsar o frenar, l’acumulació de múltiples
recursos que són clau per millorar la productivitat de l’economia, orientant-
la més cap a la innovació i el coneixement, i aconseguir que fonamenti sobre
bases diferents la seva competitivitat, exterior i agregada, en el futur. 
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