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ÍNDEX:

1.Tres equilibris fonamentals per a la 
sostenibilitat.

2. Balança comercial i perfil de la 
empresa exportadora catalana.

Fonts de dades: publicacions de l’ICEX



Per a la sostenibilitat són necessaris tres equilibris 
fonamentals:
� Equilibri Extern: balança de pagaments
� Equilibri Intern: fiscal (pressupostari) i de 

creixement mínim per garantir la sostenibilitat
� Equilibri Ambiental i Energètic: la substitució

“verda” d’importacions, un problema financer. 

Els equilibris fonamentals



�L’equilibri extern depèn de la balança 
bàsica i, finalment, de la balança comercial:
� Alemanya: 90 miliards € superàvit
� Espanya: 55 miliards € dèficit previsible al 

2011. 

�L’euro és una divisa relativament “tova” per 
a Alemanya i forta per a Espanya i altres 
països mediterranis

L’€, moneda d’ajust comercial?



� Es el que es coneix com “posición de inversión internacional 
neta”, segons el  Boletín Estadístico del Banco de España): 

� 1 billió € (2ón trimestre de 2011)

� Evolució de 2001 a 2009 (de 230 mm € a 982 mm €) 

� Contenció en els dos darrers anys (de 2009 a 2011)

Endeutament net dels residents espanyols



La qüestió és:
¿Estan alguns països de la Unió
Europea en condicions de 
“desequilibri fonamental de balança 
de pagaments” prevista a la creació
del FMI per a justificar l’adopció de 
mesures excepcionals destinades a 
corregir el dèficit comercial? 



Evolució de la balança comercial i del 
“perfil exportador de l’empresa

catalana” a consequència de la crisi
2007-2011.



Evolució de les exportacions catalanes recents



Comerç de Catalunya per sectors econòmics



�Una part substancial del dèficit 
comercial és  conseqüència de la 
importació lligada a la fortalesa de l’€.

�...però l’exportació catalana també és 
molt depenent d’importacions 
competitives!



Exportació diversificada però amb forta presència de 
tres sectors:

-Químic-farmaceútic (26,3%)
-Bens d’equipament (18,1%)
-Automòbil (14,8%)

Menys importància del que es podria pensar del 
sector alimentació, però amb molt valor afegit i 
ocupació.

Característiques de l’exportació catalana



�Dependència energètica , però menys 
important del que es pensa (11,2%) i de 
matèries primeres (1,95%).

�Forta presència de productes químics 
(21,2%) i de l’automòbil (18,47%).

�Reflexió sobre el paper que juga una 
divisa forta com ara és l’euro

Anàlisis sectorial de la importació



TASA DE COBERTURA DE CATALUÑA Y ESPAÑA PERIODO 1986-2010. 
(Datos definicivos 1986-2009 y provisionales 2010 )FUENTE: DATACOMEX. 
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Evolució de la taxa de cobertura 
de la balança comercial



� La taxa de cobertura catalana està sempre per sota 
de la del conjunt de l’Estat.

� Fort pes de les importacions en les exportacions 
catalanes.

� ¿Concentració del teixit exportador? El 92% de 
l’exportació la fan el 20% de les empreses 
exportadores

Sobre la taxa de cobertura catalana



Total d’empreses exportadores catalanesTotal d’empreses exportadores catalanes



Total Empreses Exportadores Catalanes



Empreses regularment exportadores a CatalunyaEmpreses regularment exportadores a Catalunya



Total d’empreses regularment exportadores



� El nombre d’empreses exportadores a Catalunya puja 
malgrat la crisi (39.745/any 2010).

� El nombre d’empreses regularment exportadores 
(exportant quatre anys seguits) varia molt poc durant  la 
crisi (13.615/any 2010)

� El percentatge d’empreses regularment exportadores és 
un terç del total (molt baix)

Exportació total i exportació regular 
a Catalunya durant la crisi



Total d’empreses que han exportat més de 50.000€/any



Total d’empreses exportadores de més de 50.000€/any



Empreses qu’han exportat quatre anys seguits 
més de 50.000€/any



Empreses exportadores regulars de més de 50.000 €/any



� El nombre d’empreses catalanes exportant més 
de 50.000€ anuals ha pujat a 11.631 (2010) i a 
9.387(gener- juliol 2011).

� De les empreses que han exportat més de 
50.000€, de manera continuada (més de quatre 
anys) el nombre ha baixat al llarg dels cinc últims 
any, però sembla que puja de nou al 2011.

� El problema financer del teixit exportador: lliçons 
per a Espanya de la desregulació del sistema 
financer a Alemanya (Boletín ICE 2965, maig 
2009)

Teixit exportador i sistema financer



Concentració d’empreses exportadores



Concentració d’empreses exportadores



Empreses exportadores segons volum d’exportació



CONCLUSIONS:
�Lligam entre els tres equilibris fonamentals 

per a la sostenibilitat del creixement 
(comercial, fiscal, ambiental). 

�Prioritat de la política de nous exportadors i 
d’internacionalització de l’empresa per a 
millorar la balança comercial.

�Necessitat de millorar el crèdit a l’exportació
segons el sistema alemany.


