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EDITORIAL

Les empreses catalanes ja comencen a tenir una tra-
dició exportadora comparable a la de força països
europeus. Això és perquè ja fa diversos anys que els
productes fabricats aquí travessen els Pirineus a la
recerca de mercats exteriors. Les exportacions ca-
talanes creixen tant en nombre de tones com d’em-
preses que envien la producció a destins llunyans.
Un bon exemple és que el 2018 es van comptabilitzar
17.000 empreses de casa nostra que van exportar de
manera regular, mentre que cinc anys enrere
aquesta xifra tot just arribava a les 13.000.

Ara, en època de recuperació econòmica, la nove-
tat és que ens trobem davant un canvi estructural de

gran envergadura per a
la millora de la competi-
tivitat de les empreses.
Això ha fet disminuir
l’import de les compres
que fèiem fins ara a l’ex-
terior. S’ha produït un
procés de substitució i
part dels productes que
consumidors i empreses
catalans abans compra-
ven a productors de fora
ara els compren a mar-
ques locals. Com a deri-
vada, els fabricants lo-
cals ho han sabut apro-
fitar. La conseqüència
macroeconòmica d’a-

quest canvi és un fet insòlit en el comerç internacio-
nal a Catalunya: per primer cop en la fase alcista del
cicle econòmic, la balança comercial exterior no
s’ha degradat i continua sent positiva, és a dir, les
vendes internacionals són superiors a les compres a
l’exterior.

Que la indústria catalana produeixi en el mercat
local és una derivada clara de la millora de competi-
tivitat del nostre teixit empresarial. Això suposa te-
nir més comandes i, per tant, més feina i, en conse-
qüència, més contractació laboral. L’altra evidència
és que es produeix una disminució de les compres en
empreses internacionals, fet que suposa que la ba-
lança comercial sigui positiva per a nosaltres.

Es compren menys productes i serveis a fora i se
segueix incrementant l’enviament de les mercade-
ries fetes a Catalunya. Un exemple n’és el tràfic del
port de Barcelona. L’any passat, el 60% dels con-
tenidors anaven cap a l’exportació, quan abans de la
crisi era justament al revés. I una altra dada, segons
una enquesta de la patronal Pimec, el 2018 el 53% de
les empreses que van respondre afirmen que van
incrementar les seves exportacions. Ara la incògnita
és saber si el major pes de les exportacions respecte a
les importacions es consolidarà de cara al futur.

Que la indústria
catalana
produeixi més en
el mercat local
és conseqüència
de la millora de
la competitivitat
del nostre teixit
empresarial

MÉS VENDES QUE
COMPRES A FORA

uan falten menys
de dos mesos per al
30 de març del
2019, la data en què
el Regne Unit pas-

sarà a ser considerat un “tercer
país” en l’àmbit de la Unió
Europea, cada vegada sembla
menys probable que es pugui
arribar a un acord entre les dues
parts que reguli aquesta nova si-
tuació. La probabilitat del “no
acord” (“no-deal Brexit”), tam-
bé conegut com “Brexit dur” ha
augmentat significativament
després que el Parlament britànic
rebutgés a mitjans de gener d’en-
guany la proposta d’acord a què
havien arribat el govern de The-
resa May i la Comissió Europea.
En aquest nou context, els costos
econòmics tant per al Regne Unit
com per a la Unió Europea aug-
menten considerablement res-
pecte als que s’havien previst ini-
cialment.

Un dels primers estudis (i dels
més influents) sobre els costos
econòmics del Brexit va ser el que
va publicar el Banc d’Anglaterra
el maig del 2016, és a dir, abans del
referèndum del 23 de juny.
Aquest informe ja assenyalava
tres tipus d’efectes sobre l’eco-
nomia britànica: els costos asso-
ciats als possibles canvis en els
fluxos comercials, d’inversió i de
persones derivats de la sortida de
la UE, els derivats de la incertesa
associada al procés i l’impacte so-
bre els mercats financers. La
combinació dels tres efectes re-
sultava clarament perjudicial per
a l’economia britànica. Estudis
posteriors han quantificat
aquests impactes en una caiguda
del PIB per capita d’entre l’1,0% i
el 10% durant els anys posteriors
al Brexit en funció de com es ne-
gociés la sortida. Una sortida no
negociada fa que els efectes espe-
rats s’acostin més al límit supe-
rior d’aquest interval.

Els efectes econòmics sobre la
resta d’estats membres de la UE
serien també negatius, però

Q

d’una magnitud clarament infe-
rior, tot i que per als principals
socis comercials europeus del
Regne Unit, com ara Irlanda, els
Països Baixos i Bèlgica, serien cla-
rament apreciables. Ara bé, cal no
oblidar que actualment la factura
pendent del Regne Unit amb la UE
es quantifica entre els 45.000 i els
55.000 milions d’euros, una xifra
que representa al voltant de l’1%
del pressupost del Regne Unit,
però que representa el 6,5% del
pressupost de la UE i que es troba

en risc en l’actual escenari.
Des d’una perspectiva política,

en canvi, el Brexit podria fer pos-
sible que a la Unió Europea s’a-
doptessin reformes orientades a
aprofundir la integració dels es-
tats membres i que fins ara no ha-
vien estat possible a causa de la
diferent visió que mantenia el
Regne Unit. De fet, al mig del pro-
cés, i coincidint amb la data de
commemoració del 60è aniver-
sari de la signatura del Tractat de
Roma, la Comissió Europea va
publicar l’1 de maig del 2017 un
document estratègic sobre el fu-
tur d’Europa amb la vista posada
en les eleccions europees que ja
tenim a tocar, i que tenia com a
objectiu millorar el vincle entre
les institucions europees i els ciu-
tadans per enfortir la dimensió
social del projecte. Esperem que
en l’actual context d’escalada del
proteccionisme en l’àmbit glo-
bal, aquesta nova oportunitat es
pugui aprofitar per progressar en
la construcció europea.
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Brexit: els costos d’un
“no acord”

Diversos estudis han
quantificat aquests
impactes en una
caiguda del PIB
‘per capita’ entre l’1,0%
i el 10% durant els anys
posteriors al Brexit
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