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Regions econòmiques europees:

Actualment, l’economia mundial no s’organitza per estats sinó per regions

econòmiques. El desenvolupament econòmic i el comerç internacional han

permès configurar regions econòmiques que transcendeixen les fronteres dels

estats. La globalització ha fet perdre tot sentit al concepte de mercat nacional.

Catalunya es troba en el centre de la desena regió econòmica més important del

món i la tercera més important d’Europa: L’Euromed. Aquesta regió econòmica

es caracteritza per tenir una economia molt diversificada, una situació

geoestratègica envejable i un gran potencial que no fomenta cap estat, ni

Espanya ni França. Ambdós adopten un model centralista, en el que l’estat vetlla

sistemàticament pel desenvolupament de les seves respectives capitals.
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Cada vegada la indústria catalana s’orienta a la producció de béns de valor

afegit més alt, béns que tenen major sortida en els mercats amb rendes més

altes.

De fet, els mercats més atractius per a les empreses catalanes són les regions

europees amb major renda per càpita. Estan més industrialitzades i, per tant,

demanden béns d’equipament i béns de consum de major valor afegit.

Les economies orientades a mercats amb rendes més altes són molt més

competitives i generen llocs de treballs de major qualificació. Aquest és el camí

que ha de seguir l’economia catalana. A més, orientar la nostra economia a

cobrir les necessitats de l’Europa més desenvolupada ens permetrà aprofitar les

economies d’escala que el mercat espanyol no ens ofereix.

En canvi, les empreses orientades a mercats amb rendes més baixes i sobre

endeutades que alhora, presenten taxes de morositat i endeutament més

elevades com l’espanyola, les obliga a competir per preu i les allunya dels seus

competidors europeus.

Les empreses que aposten per la internacionalització són molt més eficients i

productives perquè han de competir en un mercat global. En canvi, les empreses

que continuen sent dependents del mercat espanyol estan abocades a competir

per preu i patir els cicles econòmics de l’economia espanyola.

L’orientació de l’economia d’un país és el resultat de l’orientació que estableixen

els plans estratègics de les seves empreses. Per aquest motiu ens cal un profund

canvi de mentalitat en l’empresariat català.
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Exportacions a la resta del món

Exportacions a Espanya

Font: Acció, a partir de la base de dades C-Intereg.  

Destinació de les exportacions catalanes:

El 1986 Espanya va entrar a la CEE i va adaptar tota la seva legislació a la

legislació europea. El 1991 es varen abolir les fronteres; varen desaparèixer les

duanes i els aranzels. Finalment, des de 2001 compartim moneda amb la resta

de països de la UE.

Tot plegat va permetre la progressiva internacionalització de l’economia

catalana. Però no va ser fins la crisi de 2008 en que per primera vegada les

exportacions de Catalunya a l’estranger varen superar les exportacions a

Espanya. Malgrat tenir-ho tot a favor, ens ha calgut dues generacions per fer el

canvi de mentalitat necessari per internacionalitzar les nostres empreses.

Tanmateix, encara hi ha molt de camí per recórrer.

Les nostres exportacions a l’Aragó superen el valor de les nostres exportacions a

França. Les exportacions de Catalunya a Múrcia, Navarra o a Castella la Manxa

superen el valor de les nostres exportacions al Regne Unit o als Estats Units.

La conclusió és que Espanya ja ens compra tot el que ens pot comprar. Els

marges de creixement de les nostres vendes a Espanya són mínims. En canvi, el

marge de creixement de les nostres exportacions a l’estranger és quasi il·limitat.

Destinació de les exportacions catalanes a l’estranger:
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Principals destinacions de les exportacions catalanes:

Aragó 10.782 

França 9.900 

Alemanya 6.935 

País Valencià 4.994 

Itàlia 4.919 

Madrid 4.256 

Portugal 4.086 

Regne Unit 3.714 

Andalusia 2.884 

Balears 2.640 

Castella M 2.218 

País Basc 2.173 

Cantabria 2.024 

Suïssa 1.981 

Països Baixos 1.952 

Castella Ll 1.848 

Estats Units 1.775 

Bèlgica 1.377 

Canàries 1.304 

Galícia 1.179 

Font: Dades en milions. Font: C-Intereg.  

Les exportacions de Catalunya a l’Aragó (10.782 M€) superen les exportacions

catalanes a França (9.900 M€) o a Alemanya (6.935 M€). Les exportacions

catalanes a Madrid (4.256 M€) superen les nostres exportacions al Regne Unit

(3.714 M€).

Revertir aquesta tendència suposa un profund canvi en la cultura empresarial i

en la visió estratègica de les empreses catalanes. L’establiment de milers de

multinacionals estrangeres a Catalunya amb la finalitat d’oferir els seus

productes a tot el mercat espanyol condiciona l’orientació exterior de la nostra

economia. Tanmateix, això ens fa dependents d’un mercat estret i relativament

més pobre que el mercat centreeuropeu. Tanmateix, actualment es donen tots els

elements per revertir aquesta situació.
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Segmentació dels consumidors en el mercat automobilístic:

El desenvolupament socioeconòmic d’un país depèn de la competitivitat i del

valor afegit de la seva producció; i això ve determinat pel mercat al qual adreça

la seva oferta de productes i serveis.

Adreçar els nostres productes al mercat espanyol ens impedeix oferir productes

de consum de més alt valor afegit. L’economia catalana ha d’orientar la seva

producció industrial a mercats amb rendes més altes i a consumidors més

sofisticats i exigents.
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