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Taula 2 - COMPARACIÓ PRODUCCIÓ JAPONESA - OCCIDENTAL

ESTIL JAPONÈS/ÀGIL I FLEXIBLE ESTIL AMERICÀ/RÍGID I SINCRONITZAT

Petites produccions o "batchs * Solament producció de sèries grans

Producció i procés es dissenyen El procés s'assigna un cop dissenyat el

producte conjuntament

Inventaris flexibles,reciclats ràpidament Inventaris pessats, es reciclen lentament

Ajuda als proveïdors. S'els acosta i informa Proveïdors distants en pla

d'igualtat, "arm's lenght"

Els tècnics cerquen contínuament Els tècnics són "illes" que no agraeixen

idees i tecnologia idees externes

Els empleats coneixen diverses tasques

Treball en grup Empleats compartimentats

La Companyia coacciona per a una La Companyia busca la gran innovació

millora continuada

Les ordres dels clients engegen la El sistema ofereix productes

producció als clients

Com es veu, resulta difícil assimilar un sistema com aquest sense restructurar

totalment la mentalitat productiva occidental. En aquest sentit, a Occident s'ha

abusat del mètode JTT simplement com a forma d'acollar els proveïdors, més

que no pas com a sistema competitiu integrat que ha permès aquesta

competència als mercats internacionals.

3.2.2. Subcontractació

La subcontractació est molt relacionada amb la pràctica de l'agricultura a temps

parcial en algunes comunitats i amb les activitats de temporada. Per a les

empreses de gran dimensió, i com a resultat de l'etapa postfordista s'ha reprès la

descentralització d'algunes tasques productives que té certes similituds amb

l'etapa protoindustrial i el "putting-out". En particular són les empreses

multinacionals les més adaptades per a subcontractar localment serveis tècnics i
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legals annexes a l'activitat, sobretot per la creixent pressió sindical, més intensa

als centres més dimensionats (CANTWELL 1987).

Per la gran empresa no es tracta, però, d'un fenomen nou, tenint en compte que

moltes activitats ja apareixen dins el model d'empresa transnacional independent

(en particular l'empresa minera d'època colonial), i en companyies d'exportació

de capitals que, per tal de dirigir inversions allunyades, subcontrataven tasques

de comptabilitat, corredors de borsa, empreses d'enginyeria i empreses

comercials (HENNART 1991; HARVEY, 1981) firmes que esdevenen. La

posibilita! de subcontractar serveis bàsics d'administració, marketing i gestió

local van fer possible el tamany discret de les seves oficines centrals.

Així es van crear els districtes de producció flexible d'altaa tecnologia que es

concentren en poques àrees centrals i envoltats de subministradors i

subcontractats. Es tracta de complexes, o processos de producció quasi-integrats

(situació en la que una o un nombre limitats de firmes controlen bàsiques

controlen la tecnologia punxa, mercats i processos productius, però, envoltats de

firmes petites i mitjanes subcontractades).

Alguns models espacials, com les ciutats cxientífiques o tecnolopolis de l'Ule de

France Sud, el parc de Edimburgh o el desenvolupament de la indústria de

semiconductors a Silicon Valley, Califòrnia (SCOTT, 1988a), es basen en

l'organització de complexes industrials o xarxes de subcontractació (BELIL,

1988) que expandeixen els contractes de forma horitzontal i vertical amb

repercusions sobre el conjunt del sistema productiu i de serveis. Es genera així

una estructura dinàmica de divisió social del treball, d'innovació i

especialització corresponent a les diferents "interfaces" sectorials, incrementant

la flexibilitat al màxim.

Especialització que origina una reducció progressiva dels costos unitaris de

producte, resultant una integració vertical i una divisió social del treball superior

que capgira el conjunt de la producció, i dona lloc a una expansió constant de

les economies externes d'escala. La desintegració vertical del nou sistema de

producció origina una difusió espacial considerable, amb manteniment del

control financer i de gestió, precisament pel caràcter depenent de les petites

empreses subcontractades.
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Tant o més important que les avantatges esmentades, caldria afegir l'eficàcia de

les xarxes de subcontractació, com a segmentació de la mà d'obra i les seves

reivindicacions, en la mesura que s'origina en teoria una difusió i

desmembrament del poder de la gran corporació, que en la pràctica, però,

representa una relació de major domini sobre les unitats petites (GUICHARD,

1983).

No hi ha un model de subcontractació vàlid pertot, sinó que cada sistema

productiu adapta aquell més adient pels seus objectius. Precisament la gran

avantatge de la subcontractació rau en aquesta flexibilitat i capacitat d'adaptació.

Tot i així, com en qualsevol sistema, pel propi procés de circulació, es produeix

un "feed-back" o retroacció entre els dos elements de la relació contractual, que

es materialitza en una reducció de costos i un augment de la subcontractació. Es

crea així un procés paúl.latí de difusió productiva i espacial en una quasi-

desintegració vertical, sense que això representi una perduda de control, sinó al

contrari.

La segmentació del mercat laboral, entre altres conseqüències, es converteix així

en la principal arma antisindical, per part de la gran empresa. La difusió

espacial que representa el fenomen, evidentment representa en la pràctica una

contradicció, al ser motor endogen de desenvolupament territorial i dependència

de la gran empresa. En altres paraules, no desapareix el model centre-perifèria,

sinó que el reafirma. El desenvolupament perifèric es dona, pot ser d'una forma

més dispersa tot i que continua tenint, si cal, una major dependència dels centres

de poder urbans, representat pels complexes industrials.

Considerant que la gran empresa no pot invertir a tot arreu, ni de forma

continuada, la localització del benefici serà el resultat d'eleccions en les que els

possibles usos alternatius del capital s'estudiaran en funció als poblemes socials

de la producció (flexibilitat salarial, avantatges socials, divisió d'unitats

productives, diversificació en fonts d'aprovisionaments...) i és aquí on entra en

joc la gran capacitat de la subcontractació per mantenir la tècnica, la producció i

el mercat en condicions més flexibles.

Des de l'òptica de la gran corporació (DICKEN, 1976, 1986; DUNNING 1971,

1981), gran part de les subcontractes, les de capacitat sobretot, tenen un caràcter

perifèric; L'excepció seria la subcontractació de processos i seveis molt

especialitzats, que generalment es fan a l'interior de la corporació, per evitar
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filtracions d'informació i investigació: R + D, assessoraments, disseny de nous

productes i altres.

També les diverses tipologies del model endogen es basen en diferents intensitats

de subcontractació i lligams empresarials, convertint-se en una característica

bàsica a considerar en la seva evolució territorial. Així, dins les àrees

d'especialització productiva amb predomini de petites indústries en un sector

concret no s'observen interrelacions ni subcontractes de capacitat. En una

segona fase, els sistemes proeductius locals, són àrees on predomina un sector

industrial amb forta competència horitzontal, relacions entre indústries, i

subcontractació de determinades especialitats en un model de caràcter extensiu.

Les àrees sistemea es caracteritzen per una important divisió del treball que

diversifica progressivament el sector productiu local, fins i tot generant bens

d'equip per a l'àrea. Es un model intensiu amb utilització de recursos locals

autònoms i àmplies xarxes de subcontractació i "interfaces" productives a nivell

local.

3.3. Indústria endògena

Les àrees endògenes o difoses es caracteritzen per tenir una dedicació a

activitats no agràries, desenvolupades sense intervenció de l'estat, i no

relacionada amb processos de descentralització de grans empreses, i per això

basades en la utilització de recursos propis de l'àrea, àrees rurals o petits centres

urbans. Tot i què la mà d'obra, els recursos locals i la propensió a la

modernització són les causes que determinen el model, també la influència

cultural, molt més subtil, sembla tenir una importància encara major

(VÁZQUEZ, 1987), i que es caracteritzen en tres modos d'articulació, detallats

al capítol 2 (GAROFOLI, 1991).

Com a factors favorables dignes d'especial menció: un excés de mà d'obra, en

especial femenina, a bon preu i escassa sindicació, mercat laboral flexible i preu

del sòl baix. Els diagnòstics adopten criteris divrsos: nivell de desenvolupament

de l'àrea i el seu entorn, disponibilitats de recursos primaris (fins i tot de factors

naturals propicis com el clima, paisatge, etc.), especialització productiva de

l'àrea, estructura i esperit empresarial, recursos humans, comunicacions,

artesanat, fre migratori, etc. que es sintetitzen en funció del nivell

d'industrialització provincial i la seva dependència del sector primari

125



(VÁZQUEZ, 1987). Tots els autors coincideixen en afirmar la necessitat d'un

sòlid suport de les autoritats administratives per mantenir la viabilitat del model

i pel recolçament de l'estructura a llarg termini.

3.3.1 Indústria petita

Tot i que no té perquè ser així, en la majoria dels casos s'observa una tendència

a identificar el fenomen endogen, les Pymes i la industrialització d'àrees rurals,

que obeeix a un cert sincronisme entre aquests aspectes diferents en alguns

països com el nostre. Fins el punt que molt sovint són utilitzats com a sinònims

per definir un mateix sistema productiu.

L'estudi de les petites empreses i l'artesanat, (entès aquest com aquelles

activitats de caràcter familiar, majorment sense personalitat jurídica i amb

tecnologia rudimentària), ha estat força abandonat dins la Geografia Econòmica,

fins època recent. Els estudis anteriors a la crisi dels setantes es van preocupar

més sobre el model taylorista d'empresa, els aspectes macroeconomies i les

grans magnituds que no pas per les Pymes i la seva influència en l'ordenació

territorial.

Pymes o petites i mitjanes empreses (CEOE, 1981) serien aquelles "unitats

independents i sense vinculació amb grans grups econòmics, en què gestió i

propietat s'uneix a la mateixa persona i escàs personal especialitzat". Definició,

com es veu, escassament clarificadora tenint en compte la diversitat d'empreses

i tipus de lligams existents avui dia.

No hi ha unanimitat sobre el concepte de Pyme. S'han definit criteris qualitatius

com identificació o independència entre propietaris i gestors, quotes de

participació del mercat i vinculació a grans empreses; i quantitatius, més

tangibles, com el nombre d'empleats, vendes, beneficis, valor afegit, etc.

(SOTELO, 1987; BERGES, 1986)). Seguint el criteri d'alguns països

comunitaris, podríem fer una qualificació empresarial en artesanat fins a 10

treballadros, indústria petita de 10 a 50, i mitjana entre 50 i 200.

Darrerament han aparegut diverses teories en un intent explicatiu del resorgir

del sector i que aporten algunes idees noves sobre els factors socio-econòmics

que determinen l'aparició de noves Pymes.
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1.- En primer lloc cal destacar que alguns autors (SHAPERO, 1984;

ARMSTRONG, 1985), coincideixen en assenyalar l'anomenat efecte

desplaçament, com un dels principals incentius en la creació de noves empreses.

Fenomen que s'explicaria a partir de a situació d'atur o de la por al mateix

atur, que actúa com a estímul per que els treballadros crein els seus propis

negocis. En definitiva, s'estableix l'hipòtesi de que la por, en un cert sentit es

constitueix en el factor més important per la pròpia niciativa espontánea de

l'esperit empresarial (LANDABASO i DÍEZ, 1989). En canvi altres estudis

referents al Regne Unit (GUDGIN, 1984; KEEBLE i WEBER, 1986) confirmen

la hipòtesi contrària, o sigui la. fertilitat dels treballadors de les Pymes locals en

la creació de noves empreses (caldria questinar-se en tot cas sobre la viabilitat

d'aquestes).

Una altra raó, que justifica la creació d'empreses en sectors on predominen

especialitzacions regionals, rau en l'experiència dels fundadors, i el "know-how"

local, així com en la disponibilitat de mà d'obra amb qualificacions

especialitzades . La importància de l'experiència prèvia dels fundadors de

noves Pymes ha estat confirmada en alguns estudis al respecte (LANDABASO i

DÍEZ, 1989).

2.- Una segona teoria de l'impuls provocat per la recessió (GUDGIN, 1984)

argumenta la creació d'empreses per efecte desplaçament, i es basa en els

creixents processos de racionalització pels que atravesen les grans empreses,

forçaces a desarticular, de forma subcontractada o no, determinades línies,

productes i components, sense perdre, per això el control global del procés.

3.- La teoría del canvi tecnològic (FREEMAN, 1974) argumenta que la

revolució microelectronica i la seva actual difusió origina una àmplia gama de

productes, procesos i oportunitats de mercat especialment adaptats per ser

explotats en petites empreses de base tecnològica, creades per empresaris

innovadors.

4.- La teoria del creixement de la renda (BRUSCO, 1982; STOREY, 1984),

intenten explicar l'aparició de noves empreses a partir de l'augment substancial

de les rendes familiars (demanda més diversificada de bens de consum, de

producció en sèrie limitades, per ésser produits tant o més eficientment per les

Pymes) i que obre nous mercats a les petites indústries innovadors. Altres autors

(ROTHWELL, 1985) l'associen a la vida del producteÇVERNON i WELLS,
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1972), que als seus inicis origina una competència per innovació i varietat i, en

canvi, a les darreres fases com a resultat del preu. En tal sentit, la gran empresa
esdevé molt més competitiva en aquesta darrera etapa de la vida del producte,

(si es que no l'ha canviat ja prèviament la seva imatge).

Són diversos els estudis que han analitzat la importància econòmica d'aquest

segment industrial a Espanya (PANIZO, 1983; SOTELO, 1987; VÁZQUEZ,

1985) i altres àmbits de la C.E.E. (BAGNASCO i TRIGLIA, 1985;

BECATTINI, 1975; MASÓN i HARRISON, 1985) que des de mitjans dels

setantes s'han centrat sobre el fenomen endogen, les economies d'aglomeració i

la difusió industrial, analitzats per a diferents contexts regionals.

Tanmateix, investigacions econòmiques i geogràfiques conectades amb el

desenvolupament desigual urbà (LLEONART, 1988, 1989) i regional (COFFEY

i POLÈSE, 1984), que caldria, però, ampliar amb altres experiències sobre

empreses de serveis, canvis i tancaments d'empreses, interacció petita-gran

empresa, etc.

Aportacions que es poden fer des de la Geografia i la seva relació amb els

negocis (MASÓN i HARRISON, 1985), d'àrees conectades amb la Geografia

Industrial, com la Geografia Social (economia submersa, dones empresàries,

agricultors a temps parcial), o més en detall (mercats, franquícies i sistemes

d'organització).

D'ahí que la industrialització endògena va ser tractada no tant per economistes

regionals, com per altres especialistes, sobretot geògrafs i urbanistes. A més,

l'estudi de la petita empresa ha estat un tema recorrent en aquells moments

crítics, en què el model de gran empresa no podia oferir alternatives a la crisi,

sobretot en matèria d'ocupació i desenvolupament d'àrees perifèriques.

Per altra part, és un tema "molest" en el context de la política regional, ja que el

seu manteniment requeriex un cost i suport constant i els beneficis socials

solament es veuen a llarg termini. D'ahí que molt sovint s'abandonin les Pymes

a la seva sort en un mercat on prevaleixen uns salvatges paràmetres neolliberals.

En aquest sentit, les polítiques industrials de reconversió industrial, d'ajuts a la

petita empresa, etc. constitueixen això, ajuts a la seva desintegració o

sosteniment, més que no pas alternatives de creixement futur.
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Alguns autors (SYRETT, 1991; LEWIS i WILLIAMS, 1987) es qüestionen el

seu futur: "¡s small beutíful?", amb base a anàlisis de casos a Portugal, a

França (BACHELARD, 1985; PARIS, 1985; MOREAU, 1985; VERGNEAU,

1985; FAUGOUIN, 1985), o associat a temes de desenvolupament endogen

(BRUSCO i S ABEL, 1981) o el fenomen de difusió industrial a la Tercera Italià

(COULET, 1978, GAROFOLI, 1983), altres regions europees (COOKE i

ROSA PINES, 1985), i en relació a una especialització productiva del sector

(GAROFOLI, 1982).

En el cas de Portugal (LEWIS i WILLIAMS, 1987) el paper de les petites

empreses ha adquirit una importància creixent com a possible solució als

desequilibris regionals i la modernització d'un segment econòmic molt depenent

de la política industrial comunitària (SYRETT, 1991). En el cas britànic, amb

una òptica pesimista sobre el futur del sector "small is ugly" (STOREY i

JOHNSON, 1987; MASÓN i HARRISON, 1985), tenint en compte que, fent

un símil, la política econòmica del Govern Thratcher va consistir en transformar

els desempleats en personal autònom de neteja, dins l'anomenada cultura

industrial.

Les visions més optimistes venen d'experiències de la Tercera Italià

(GAROFOLI, 1981; BRUTTI, 1982; BRUSCO i SABEL, 1981; FUÀ, 1983),

França (COURLET i JUDET, 1985), dels canvis industrials apareguts a la

Conca del Pacífic (SALIH et al., 1988; SCOTT, 1987; WHITE, 1990), I tot un

seguit de casos dins l'Europa perifèrica (LINGE, 1988).

En el cas espanyol s'han realitzart una sèrie d'estudis sobre models aplicats a

algunes comunitats (VÁZQUEZ, 1984c; SANCHÍS i MIÑANO, 1991;

BERNABÉ et al., 1984); i sobre el fenomen de la submersió econòmica

d'alguns sectors (CASALS i VIDAL, 1985; MARTÍNEZ i GARCIA, 1985;

SANCHIS, 1987).

S'han fet intents seriosos per tal de sintetitzar les característiques intrínseques

del fenomen (VÁZQUEZ, 1988a) en base als factors d'industrialització que

desencacdenen una intensificació del procés industrial endogen: nivell de

desenvolupament de l'àrea i el seu entorn, disponibilitat de recursos primaris,

especialització productiva de l'àrea, estructura empresarial, esperit empresarial,

recurssos humans, accesibilitat i comunicacions, artesanat i atracció per a frenar

l'emigració, que molt sovint resulten de difícil valoració i anàlisis.
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En funció d'aquests paràmetres (VÁZQUEZ, 1987) defineix quines són aquestes

àrees de l'Estat més afectades pel fenomen endogen on la situació territorial

(enclaus estratègics, zones de pas), presència d'inputs (recursos, mà d'obra i

tecnològics) i l'esperit empresarial són els principals desencadenants del procés.

Un altre focus d'atenció ha estat la submersió econòmica, més concentrada quan

menys dimensionada es troba la indústria (RUESGA, 1988; VÁZQUEZ, 1985) i

la difusió generalitzada de fenòmens col·laterals com la subcontractació

(DTCKEN, 1986). Caldria matissar, però, sobre altres pràctiques similars,

inherents a la gran empresa i que ratllen el marc legal: els preus de transferència

en particular.

Respecte a les Pymes i el seu paper a les àrees de reindustrialització, alguns

autors han remarcat el fet que un dels factors endògens de competitivitat més

importants és la presència d'un ampli teixit econòmic de petites i mitjanes

empreses a la regió (LANDABASO i DÍEZ, 1989). D'altres, en canvi,

(SWEENEY, 1988; AYDALOT, 1986) constaten que la concentració industrial

excessiva empobreix l'entorn empresarial, disminuint el potencial regional de

creació de noves empreses. A més amés, cal considerar que en alguns casos els

grups industrials bloquejen l'entrada de noves empreses, coordinant un

desenvolupament regional depenent (AYDALOT, 1986)

Alguns estudis sobre les Pymes al Regne Unit (FRANK; MIALL i REES,

1984), a Alemanya (HULL, 1983) i a Franca (DUCHE i SAVEY, 1984) han

demostrat aquest canvi sorprenent als patrons d'ocupació relacionat amb el

tamany de les empreses manufactureres. Països on s'observa una correlació

directa entre tamany de l'empresa i perduda d'ocupació. Mentrestant, les Pymes

han respòs incrementant la taxa de creació d'empleo, i absorbint l'expulsió

laboral de la gran empresa.

En aquest sentit i dins la perspectiva regional, el valor estratègic de les Pymes

(LANDABASO i DÍEZ, 1989) resulta sensiblement superior al de les empreses

de més tamany: menor vulnerabilitat davant la crisi, major compromís amb

l'economia regional en el manteniment i creació d'empleo estable, contribució a

la reducció de disfuncionalitats i fluctuacions de l'empleo induïdes pels cicles

econòmics.
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S'ha dit que l'explosió de Pymes a les darreres dècades ha estat en alguns casos

un bon símptoma de desenvolupament industrial, quan en part equival a una

expulsió de treballadors que es converteixen en autònoms davant l'àmplia

restructuració en molts sectors, amb desplaçament a activitats connexes o no,

però amb menys dosis de seguretat laboral: subcontratado, treball a temps

parcial, mà d'obra femenina, desindicalització, treball familiar, ocupació a

temps parcial, treball fix-discontinu, submersió d'algunes tasques, etc. i que a la

llarga comporta nivells de taxació elevats (LOWE, 1988).

3.3.2 Industrialització rural

L'interès pel tema rau en l'expansió i perspectives de futur del fenomen per a

possibles polítiques de desenvolupament regional (MÉNDEZ, 1988;

VÁZQUEZ, 1984d, 1986, 1988b; HOUSSEL, 1985). En ocasions, però, es

tracta simplement de la introducció de noves fórmules capitalistes, juxtapossades

sobre les antigues estructures industrials i artesanals.

La indústria localitzada a àrees rural té unes característiques específiques degut a

que molt sovint els treballadors han alternat ocupació i atur en funció de la

demanda productiva. Tanmateix és al camp on reapareixen certes pràctiques

protoindustrials, i on amb major freqüència es donen fenòmens de contractes

temporals i treball a domicili, que són l'alternativa a una manca congènita

d'ocupació fixa (SCOTT i STORPER, 1987). Els fluxes industrials cap a la

perifèria, agrària en aquest cas, formen part del procés d'acumulació capitalista,

per la menor rigidesa i conflictivitat (PEET, 1983).

Han estat molts els autors que han analitzat les característiques de la

industrialització rural, amb estreta relació al fenomen de desenvolupament

endogen i la industrialització perifèrica, però, resulta si més no difícil segregar

les característiques periurbanes, al analitzar àrees amb un ús rural del sòl, però

amb importants infiltracions d'elements urbans (BRYANT et al., 1982).

Com indica (HEALEY i ILVERY, 1985) hi han uns factors necessaris amb tres

arguments explicatius de la industrialització rural:

1- Costos de producció (LEVER 1982; MOORE et al. 1982): La incertesa

es veu reduida a les petites localitats. (LEVER, 1984). Contràriament,
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altres autors afirmen que el cost no és significatiu (FOTHEGILL et al.

1985).

2- Localització forçada (FOTHEGILL et al. 1985): resposta a la

intensificació de capital que ha reduit el nombre de treballadors per unitat

espacial i l'augment de l'output que demanda més espai. La solució és

l'escapada a àrees rurals. Es tracta sense dubta d'un favor important a

considerar, però que resulta massasimplista, sobre el que caldria investigar

més.

3.- Reestructuració del capital, resposta a la recessió per substituir factor

capital per força de treball (MASSEY i MEEGAN 1982), en àrees amb

cost baix i escassa sindicació (PEET, 1983), idònees per a firmes

transnacionals multiplantes que volguin obrir filials (MASSEY i

MEEGAN, 1979, MASSEY, 1985), i com a resultat de la divisió del

treball. Arguments que també també han estat verificats als Estats Units

(ERICKSON 1980; THOMPSON, 1968), tot i què, lògicament, varien

considerablement segons els països.

El fenomen global a Europa han estat analitzat per diversos autors (COOKE i

ROSA PINES, 1985; GARCIA ALVAREZ, 1985; HOUSSEL, 1984b; FUÀ,

1980; MOSS, 1982) i més en concret a determinades regions italianes

(BAGNASCO, 1977; BRUSCO, 1982; SARACENO, 1983; GAROFOLI, 1981;

CAPECCHI, 1987) i al cas francès (VALHAC, 1988; HOUSSEL, 1984a).

A nivell estatal s'han potenciat els estudis al respecte mitjançant els Seminaris

sobre Industrialització en Àrees Rurals -SIAR, de celebració bianual, (Sanz,

1984) i es disposa d'un bon nombre de treballs teòrics generals (VÁZQUEZ,

1985, 1986, 1987, 1988; SANZ, 1985; STÒHR, 1986; MÉNDEZ, 1987;

ALVAREZ-CIENFUEGOS, 1987; AURIOLES i CUADRADO, 1989), així

com la celebració del Simposium d'Industrialització d'Àrees Rurals, l'any 1985

a Santiago de Compostela, o altres més puntuals com les Jornades anuals de

Muntanya de la Seu d'Urgell, entre altres.

En aquest sentit i tenint en compte l'enorme difusió del fenomen des del punt de

vista territorial, es disposa d'un nombre gens despreciable d'investigacions per a

sectors industrials particulars. Més concretament, sobre Catalunya (PLANS

1988; BARCELÓ, 1983; SERRA et al, 1985; SOY, 1982) i el País Valencià
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existeix una àmplia bibliografia (BERNABÉ et al., 1984; ARNALTE, 1983;

CRUZ, 1983; GARCIA RECHE, 1985; OLUCHA, 1983; SALOM, 1988;

MARTÍNEZ i GARCIA, 1985).

A Cantàbria (ARCEO i CORBERA, 1986; ORTEGA-VALCÀRCEL, 1986),

Castella ( SANCHO, 1984; ROMERO SÁNCHEZ, 1988; GONZÁLEZ

URRUELA, 1985; ORTEGA VALCÀRCEL, 1974), Galicia (PRECEDO et

al., 1985; PRECEDO i FERNANDEZ, 1986; VÁZQUEZ, 1984b), Andalucía

(VILLAMUERA, 1985; GRANADOS, 1984; SÁNCHEZ et al., 1984), Murcia

(SANZ i CAGGIANO, 1985; CORTINA i GRIS, 1982; Sanz, 1983), País Base

(GONZÁLEZ, 1988), Extremadura (GONZÁLEZ, 1982), Aragó

(SERRANO, 1984), Navarra, (FERRER REGALES, 1985) i Les Ules

(FERRER FLORES, 1983).

Al marge dels enfocaments radicals basats en l'apropiació més fàcil de la taxa de

plus-vàlua en àrees rurals, s'ha esgrimit altres factors explicatius per a

determinar si es produeix la localització i de quina forma (CLOKE, 1985) i

relacionats amb elnivell d'infrastructures existent a una àrea determinada. Els

arguments són molt variats: preferència residencial (BRYAN et al., 1982),

qualitat de paisatge, facilitats residencials (GOULD i KEEBLE, 1984), oferta de

sòl industrial i infrastructures (BIEHL, 1988; HEALEY i ILVERY, 1985),

presència agro-industrial (BARKIN, 1981), relació amb les activitats submerses

(HOUSSEL, 1985) i altres.

Malgrat que, generalment, el tipus d'indústries que s'instal.len a l'agro són

d'escassa dimensió (ja que la gran empresa intenta aproffitar l'avantatge

adiccional que representen les economies d'aglomeració urbanes),el seu impacte

sobre el món rural és gran a resultas de ser les úniques activitats

transformadores presents, iamb efecte multiplicador sobre altres activitats

agrícoles i terciàries, cosa qwue resulta més notòria quan es produeix un

tancament.

Per altra banda es tracta d'una contradicció, ja que en mercat laboral segmentat

com l'actual, l'empresa precissa d'una especialització que generalment no

existeix a àrees rurals, i per això constituit per treballadors foranis. A més a

més, una demanda de personal local sense qualificar, molt sovint femení o

agricultors a temps pardal (MASSEY, 1985). En aquesta línia de pensament

altres autors justifiquen la flexibilitat de la industrialització difosa italiana en el
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treball de la dona, en particular a sectors com el tèxtil, dins un model basat en

la prioritat de la familia i el treball precari i la doble presència de la dona,

reclamant una organització i reglamentació legal del model (PACÍ 1980; VINAY,

1992).

Algunes de les repercusions socials i sobre l'entorn de la industrialització rural

(HEALEY i ILVERY, 1985) venen determinades per l'estímul de canvi social que

representa, eliminant certs trets o característiques culturals locals, augment del

"commuting", etc.
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3.4 Antics i nous espais industrials

Els enfocaments sobre l'espai industrial resulta molt divers. Des del punt de

vista d'alguns autors s'han referit a que l'estructura socio-económica d'una

determinada àrea és el resultat complexe d'una sèrie de rols amplis dins la

divisió espacial del treball a nivell nacional i internacional (MASSEY i

MEEGAN 1978). Altres, en canvi, comenten que una forta especialització

sectorial en segments industrials en recessió pot determinar la decadència

d'algunes àrees i la manca de capacitat de recuperació. Hi ha una certa

coincidència en que la petita i mitjana empresa es defensa millor i ha estat capaç

de remontar la crisi amb major capacitat d'adaptació que la gran (ALISTEN i

VAN DER MARK, 1986; LANDABASO i DÍEZ, 1989).

Alguns analistes territorials intenten demostrar que les àrees que presenten un

entorn més agradable es troben en millor posició per a l'atracció de noves

activitats econòmiques. Així, en el cas dels Estats Units, i referit a les indústries

d'alta tecnologia (CASTELLS, 1984), hi ha 5 factors principals d'atracció:

- Proximitat d'Universitats i Centres d'Investigació.

- Existència d'indústries de defensa a la regió.

- Escassa tradicció sindical.

- Existència de fons de capital risc.

- Bona localització de comunicacions.

La política dels Pols de Desenvolupamentseguida al llarg de la dècada dels

sixantes i setantes, en el marc desenrotllista de l'època, ha marcat certes pautes

de política industrial que encara continuen vigent en alguns indrets perifèrics (en

concret la política de creació de nous polígons industrials). Des de l'aparició

del Silicon Valley com a model, fracassat posteriorment, hem assistit a una

enorme difusió de la política de creació de parcs tecnològics com a possibles

motors de desenvolupament, a la C.E.E. en particular. Alguns amb més èxit

com els d'Edimburgh o Paris, i altres de més discutible futur.

A una altres escala, però, a l'Estat ha estat també així amb el Parc Tecnològic

del Vallès, d'Euskadi, o la projecció futura de la pròpia Expo de Sevilla. La

dinàmica d'aquests centres de R+D resulta, però imprevisible, com els propis

tècnics reconeixen, degut a la diversitat de factors que operen en la localització i
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perspectives de futur de les empreses allà ubicades, molt conectados amb les

xarxes transnacionals i el mercat internacional.

Les relacions entre petita i gran empresa (STARWORTH i STANWORTH,

1990) passa en bona part per la subcontractació d'activitats productives de

tallers, activitats connexes amb la principal (neteja, transports, assessorament,

productes de marca, enssamblatge, etc.), o fomentant activitats de caràcter local

("sponsors", publicitat, etc.).

La possibilitat de combinar activitats de petita i gran escala és un dels reptes

subjacents a les diferents polítiques polítiques regionals, sobretot tenint en

compte l'enorme capacitat de marketing i financera de la gran empresa (LEWIS

et al., 1984) i les alternatives que ofereix una flexibilitat productiva dins la

petita indústria, en especial quan han estat capaços d'adaptar innovacions

tecnològiques i projectes en comú i subcontractació (HLAVACECK et al.,

1979; SAENZ DE BURUAGA, 1984).

L'anàlisi d'aquestes transformacions espacials a la llum de la teoria dels cicles

llargs en economia denota, però, una restructuració extensiva a tot el territori

europeo: en àrees agràries, en antigues regions industrials i regions

especialitzades (VÁZQUEZ, 1991).

Com assenyalen alguns autors (JACQUEMIN, 1982 i BERTIN,1973) l'empresa

multinacional combina les avantatges de la diversificació geogràfica i

estratègica, que permet reduïr la pressió de la competència potencial. Això

representa una transferència del risc de la TNC cap a les col·lectivitats

regionals, que pateixen les fluctuacions controlades per la casa matriu. Des del

punt de vista d'actuació regional de l'empresa es produeix una contradicció en el

sentit que en tant que l'òptim econòmic ve donat per una actuació dins el mercat

de l'economia-món, l'òptim social, precisa d'un espai social d'actuació més

reduït, on l'individu es senti arrelat i identificats (KINDELEBERGER, 1990).

Un altre teòric de les empreses transacionals (DICKEN, 1986) enfatitza el paper

d'aquests grups sobre l'entorn regional. Efectivament, les TNC, ignoren els

aprovisionaments locals, fan la competència a firmes nacionals i donen ocupació

a un empleo molt sel.lectiu. Ara bé, no per això ha sde resultat tot tant negatiu.

Si resulta clar que les transnacionals han originat una forta erosió del teixit

laboral, especialment restructurant empreses, caldria fer una nova lectura en

136



profunditat, gens simplista tenint en compte que en ocasions han contribuït a

desenvolupar un teixit industrial regional nou, més competitiu (i no va ser fins la

fi del període autàrquic que començà a desenvolupar-se la indústria a Espanya

de la mà de les IED).

S'ha dit igualment, que cal evitar una forta dependència tecnològica exterior

(HAYTER,1982). Mantenir opcions regionals pròpies dins la divisió

inernacional, de treball ha de tenir, a més dels propis objectius de l'empresa,

d'altres socials, com el manteniment dels nivells de producció i d'ocupació en

aquells sectors que han vertebrat l'estructura industrial. D'ahí l'estratègia de

l'Administració en el model flexible, com a injectar de capitals i millora del

nivell empresarial, és a dir, la productivitat i capacitat d'adaptació a les

evolucions i canvis de la demanda (HAGER, 1983). Ara bé, un dels motors més

eficaços en el desenvolupament de polítiques regionals de caràcter industrial

passa per la creació d'indústries innovadores en tecnologia, transferència

estretament lligada a l'entorn de les TNC (SALVATORI, 1987).

Pel que respecta a les pautes de noves localitzacions i inversions de Pymes

sembla que obeeixen més a circunstancies relacionades amb la ubicació de

l'empresa, la residència del propietari i la tradicció industrial regional

(VELASCO i ZABALO, 1987).Per part de l'Administració, i malgrat el

predomini de l'especialització flexible, encara no s'han assolit estratègies de

localització endògenes, sinó que es continua aplicant la més pura ortodòxia dels

anys setantes (VÁZQUEZ, 1991).

Com assenyalen alguns autors (AYDALOT, 1986), les indústries de demà no

s'estableixen a les regions industrials d'ahir, ni tampoc són els treballadors

industrials precisament que creen les noves empreses. Efectivament, l'herència

del passat en espais amb indústries obsoletes, mentalitat i cultura tradiccional,

medi ambient deteriorat, congestió, etc., paguen ara la factura., ja que

predominen els sectors de producció flexible localitzats lluny dels nuclis

fordistes, generant nous processos d'aglomeració (STORPER i WALKER,

1989).

Un cas evident de mutació d'aquests espais industrials és l'evolució recent de la

Tercera Italià, on es comença a observar un cert fracàs del model amb certa

patologia social representada pel desarrelament social, desvalorització cultural
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del treball en els joves, canvis en l'estructura de familia nuclear i augment

d'immigrans extracomunitaris (MARCONI, 1984).
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3.5 El fenomen transnacional

La institució que canvia més nostres vides és la que menys comprenem... la

corporació moderna. J. K. Galbraith, (1982).

Si tinguéssim que qüestionar-nos sobre les raons de la proliferació de les anàlisis

sobre el fenomen transnacional, no ens mancarien causes per justificar-ho.

Efectivament, una raó fonamental ha estat el ràpid creixement d'aquest model

organitzatiu durant les darreres dècades, i la seva influència internacional i el

nou ordre econòmic que s'intenta imposar arreu, amb les conseqüències evidents

en el terreny tecnològic, laboral, de mercats i organització. Nogensmenys,

respecte de la política macro-econòmica dels diferents països i regions,i sobre el

comerç internacional, on l'EMN té una màxima influència (BERRY et al., 1987).

Per últim la política econòmica dels grups TNCs han demostrat sobradament una

considerable adaptació i immunidat a la canviant estratègia econòmica mundial,

fins a convertir-se en ocasions en les institucions amb més poder decisori i

capacitat de resposta a nivell mundial, per sobre de la majoria dels governs, i

per tant en principals agents configuradors de l'espai econòmic, humà en

definitiva.

Efectivament, possiblement una conseqüència immediata d'aquest procés

d'internacionalització econòmica ha estat aquest el canvi territorial a tots els

nivells, i la supeditació del planejament als interessos del capital internacional i

dels grups d'empreses que constitueixen aquest conjunt, la corporació

internacionmal, TNC, com a escatologia de la impersonalitat, amb influències

locacionals, però, considerables.Així, no en va, el gigantismo d'algunes EMNs

amb sistemes d'organització desenvolupats, conformen una xarxa de centres de

decisió urbans grans i intermitjos, menys homogenis i lents que l'estructura

d'EMN mitjanes i petites.

Per tot això, la geografia de la empresa multinacional és fonamentalment una

geografia del poder (LIZZA, 1987), en ocasions amb una òptica des de la
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geografía de la industria (degut al caràcter predominant de l'activitat
manufacturera), i d'un mercat que canvia diàriament (GEORGE, 1976).

Gran part dels estudis geogràfics de les EMN han destacat el paper de l'activitat
manufacturera, basant-se en conceptes i idees del camp de l'economia i la gestió
empresarial (DUNNING, 1981).

Entenem per multinacional o empresa transnacional (EMN) 1" empresa o grup
d'aquestes que opera de forma directa o indirecta controlant factors productius o
comercials en més d'un país (DUNNING, 1976), generalment amb inversions
directes, FDI (RUGMAN, 1985; RUGMAN i EDÈN, 1984). Altres consideren la
EMN com a font de tensions diverses amb els governs, al definir-la com a
l'empresa o grup que centralitza la seva política i integra operacions dins una
entitat mundial (BEHRMAN, 1970).

De fet resulta difícil de trobar una definició en comú pels diferents grups TNCs,
al variar en cada cas l'estructura organitzativa i els objetius de l'EMN. En
ocasions les FDI són simples participacions de cartera, dins una política
d'inversions exteriors 'portfolio investment', sense cap objectiu de control diari
d'operacions. És evident, però, que el paper de l'espai és subjacent en aquestes
dec isions, espai on ses realitzen les transnaccions de tot tipus: productives i
comercials.

Aquest control i pressa de decisions d'àmbit mundial implica en la majoria dels
casos una segmentació dels espais productius com a resultat de la política
corporativa, i amb conseqüències no solament sobre els seus propis resultats,
l'organització i el nivell d'ocupació del grup, sinó amb repercusions sectorials i
les polítiques estatals.

Tot i això, la corporació multinacional constitueix una de les principals fons
d'incertesa i ens continuem qüestionant per qui i amb quina finalitat són
governades, explicació que cal buscar en l'anàlisi de la realitat de la moderna
corporació, amb un evangeli que mitifica la gestió i la jerarquització d'ordres de
dalt a baix, formant un cercle centrat en la màxima autoritat; quadres
intermitjos dins aquesta jerarquia organitzativa, sense nacionalitat específica,
sinó fidels a IBM, Philips o Nestlé, amb uniformes idèntics llevat d'algun cas
d'excentricitat (GALBRAITH, 1982).
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3.5.1 Corrents teòrics

Hi han diferents enfocaments polítics que al llarg del temps han perfilat els

coneixements actuals sobre la transnacionalització, a més de la influència dels

corrents del pensament socio-econòmic de les darreres dècades, que podríem

sintetitzar en tres grans grups.

a) La revisió del pensament liberal, plasmada en el neoliberalisme, altament

conservadora en el pla econòmic, polític i cultural, amb una difícil conciliació

entre la defensa de la lliure iniciativa i el lliure comerç dins les economies

nacionals on predominen els monopolis. A més, centralització del sistema

financer i articulació de grups econòmics que obliguen a la intervenció de l'Estat

per tal d'assegurar la seva taxa de guanys.

En un context internacional, aquesta retòrica s'enfronta a la realitat d'un

proteccionisme creixent, l'enfortiment del nacionalisme i la intervenció massiva

i compacta dels organismes internacionals, especialment el FMI, en la regulació

del comerç internacional i les polítiques econòmiques tenint en compte, a més,

la creació dels DEG l'any 1963 i l'ampli mercat d'Eurodòlars.

Referent al comerç intra industrial, o IIT, i l'especialització es poden consultat

tot un seguit d'estudis documentals per països amb economies de mercat

desenvolupades (HESSE, 1974; AQUINO, 1978; HIPPLE, 1990), NDP

(WlLLMORE, 1974, BALASSA, 1979; HELLEINER, 1981), petites i grans

economies (GREENAWAY, 1983; HUFBAUER i CHILAS, 1974) i en economies

planificades (PELZMAN, 1978; DRABEK i GREENAWAY, 1984).

El pensament neoliberal, però, ha obtingut una certa respetabilitat social en la

lluita contra la inflació (relacionada amb la recessió econòmica i la reducció del

dèficit fiscal i la contenció del crèdit) i en el restabliment de la competència

internacional, la reducció dels costos interns de l'empresa i la racionalització de

l'aparell productiu (en especial d'empreses amb tecnologia obsoleta).

Contràriament, a nivell social ha originat convulsions socials i sectorials en la

majoria dels països desenvolupats (regions i sectors industrials en crisi,

desaparició de PYMES, privatització del sector públic, dsempleo, etc.), oblidant

així els seus antecedents racionalistes i materialistes.
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b) Un segon corrent, neoreformista, s'ha vist revitatlitzada pels partits

socialdemòcrates, sindicats i alguns governs progressistes. Efectivament, la

crisi econòmica ha comportat una revolució tecnològica important que

disminueix el temps de treball en la producció de bens. Davant la possibilitat de

reducció de la jornada laboral, els sistemes de treball postfordistes (esmentats als

apartats anteriors) han sabut assimilar aquests avençox per tal d'obtenir majors

taxes d'acumulació.

El neoreformisme s'ha vist intimidat davant aquesta transformació i intentà

llimitar aquest corrent i el seu impacte, adaptant la societat als nous sistemes de

producció, a la tecnologia i estimulant el sector informal de l'economia, caldo

de cultiu del treballador autònom, activitats conectades finalment amb el sistema

monopolista.

El reformisme representa la supervivència dels valors del racionalisme i ha estat,

però, escassament pragmàtic en la presa de decisions, com en el cas de la

inflació que únicament es pot mantenir dins una política d'austeritat, de reducció

pressupostària i limitació de guanys i vendes. A nivell social, la màxima meta és

simplement una sèrie de promeses de millores laborals, sense major èxit. Per

això, fa anys que els governs socialdemòcrates occidentals han adooptatat, en

major o menor mesura aquestes pautes de comportament neoliberals: com ha

estat el cas de França, Espanya i Grècia, per posar alguns exemples.

c) Finalment, cal reconèixer que pensament socialista es troba actualment en

franca devallada a resultes dels esdeveniments a l'antiga URSS: perduda

d'hegemonia com a potència mundial , canvis polítics al COI i ex-repúbliques,

manca d'un model econòmic alternatiu i la profunda crisi econòmica, política i

ideològica que es pateix actualment. Per a la resta de països en aquesta òrbita, i

un cop passat el boom revolucionari dels sixantes i les filosofies radicals del

moment: revolució cultural, castrisme, populismo, etc., aquest corrent s'ha anat

decantant en un pragmatisme creixent , amb adaptació a situacions històriques

concretes: cas de Nicaragua, Cuba, Països de l'Est i la pròpia Xina, en una

lluita entre reforma i revolució i en l'apertura d'un ampli procés democràtic,

que en ocasión s es complica per fenòmens ètnics i religiosos (Afaganistan,

Iugoslàvia).

Com a resultat d'aquest desplaçament del pensament socialista cap el centre, la

marginació social es fa més evident que maien la majoria de països
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desenvolupats : segmentació dels drets ciutadans en amplis sectors com la dona,

els immigrants, negres, classes passives, lumpen-proletariat, etc. i el

renaixement de perilloses confrontacions socials a l'ombra de governs

conservadors, cada cop més opressius (Dos SANTOS, 1987). Els recents

esdveniments de Los Angeles són una simple mostra d'aquesta polarització

social occidental, on més que integració el que hi ha és una clara delimitació

cultural d'espawdiferenciats (laboral, urbà i de renda).

Dins aquest context econòmic internacional, la corporació transnacional

contribueix notablement al funcionament eficaç del sistema monetari

internacional i a la preservació de la liberalització de polítiques comercials,

aspectes importants en el cas dels Estats Units, però que no per això ha deixat

d'aportar problemes com: una propensió a intervenir a l'abric de barreres

arancelàries, les repercusions de la rapidesa dels canvis dins l'activitat, i les

repercusions de l'oligopoli sobre regulacions de la balança de pagaments.

Sobre el paper de l'EMN en el context econòmic internacional esmentat,

s'observen quatre corrents teòriques (BERGSTEN et al., 1983), a saber:

Una teoria neo-imperialista, de caràcter radical, rebutja la conceptualització

del sistema econòmic internacional com a obert, d'ahí la hipòtesi de

concentracció del poder en escassos centres de decisió, en tant que la resta

d'activitats siguin subalternes, d'un nivell inferior de poder, estatus i benefici

(HYMER, 1970). corrent amb dues tendències, els kautskystes, que preveuen

l'aparició d'una NDIT als Estats Units, CEE i Japó, i un Tercer Món integrat a

l'anterior, i l'altre corrent, projecta un agreujament dels conflictes entre Estats i

la revolta als països desafavorits, com a resultat de l'alt grau de dependència que

origina l'empresa multinacional.

Un segon tipus d'anàlisi és de caràcter neo-mercantilista. Tot i rebutjar un

associacionisme entre la seva doctrina i el proteccionisme, el fet és que la seva

doctrina subordina la política econòmica a l'exercici de la soberanía nacional

plena, justificant així actuacions de tipus militar, ideològic i humanitàries, per a

la fi anterior. Aquesta escola considera l'Estat-Nació, i no el capitalisme, com a

àmbit d'anàlisi de l'activitat multinacional, considerant l'anarquia com l'estat

natural de les coses, ja que cada país utilitzarà les avantatges adients per la seva

estratègia.
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Altres dues corrents la teoria de la soberanía en de vallada, i l'escola
globalista, a diferència de les anteriors, no consideren les multinacionals com a

una perllongació del poder dels països d'origen. La primera considera les TNCs

com a forces independents que llimiten la llibertat d'acció dels Estats amb els

que es relacionen, i en tal sentit les lluites internacionals són un producte del que

les TNCs treuen els màxims avantatges (VERNON, 1971), com ha quedat

demostrar recentment al conflicte del Golf, tanmateix com a la guerra del

Vietnam, on les converses de pau eren un sinònim de la baixa de I1 índex Dow

Jones.

L'escola globalista considera el poder de l'TNC depenent dels països d'origen i

dels de destí, ja que tot i considerar-se apàtrides, no dubten en sol·licitar el

proteccionisme d'uns o els altres davant la crisi (BARNET I MULLER, 1974).

Dins la perspectiva globalista, la influència de les TNCs sobre la política

econòmica internacional es considera terriblement nefasta, ja que anuí.la el bon

funcionament dels mercats internacionals, via preus de transferència, dominant

els circuits monetaris i creant inestabilitat, sent lesa responsables directes de

l'antagonisme existent entre països desenvolupats i subdesenvolupats, distorbant

la pau i entesa universal.

Com assenyalen alguns especialistes (ÜUNNING, 1977), és precisament l'anàlisi

dels preus de transferència que requereix més anàlisi, ja que condicionen

l'aplicació de la teoria de la firma i el comportament futur de les filials, sobretot

si aquells es fixen de forma arbitrària. Un altre dels problemes de més difícil

solució dins el fenomen transnacional són la política fiscal i la seva regulació

jurídica, consistents en:

a) Tractar la doble imposició internacional sobre les mateixes rendes

mitjançant convenis d'organismes internacionals com l'OCDE.

b) Evitar discriminacions fiscals que poguin beneficiar a les EMN enfront les

empreses nacionals.

c) Desconeixement del grup multinacional com a unitat fiscal i dificultats de

la incidència fiscal sobre el procés de concentració d'empreses de les

EMN.
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En aquest sentit, les EMN intenten extreure a l'Estat part dels seus beneficis i

prerrogatives polítiques, utilitzant convenis per fugir a la doble imposició i en

particular amb l'establiment als paradisos fiscals (FUELLES, 1980), utilitzant

préstec anònims o 'back-ío-back loans' sense control governamental i

monopolitzant els aspectes tecnològics (DUNNING, 1976).

Hi ha un amplia literatura al respecte, si considerem la importància que pels

diferents governs tenen aspectes com la normativa i fiscalitat de les inversions

estrangeres i els preus de transferència (ABELLA, 1989; PÉREZ, 1990; RUGMAN

I EDÈN, 1984; fflPPLE, 1990) i els paradisos fiscals (Cl·lAMBOST, 1982). Sobre

aquests últims, la legislació internacional s'encamina cap a una major regulació

del problema, especificant aquells països on no seran aplicables les exencions

fiscals derivades de la llibertat de moviments de capitals, que en el cas espanyol

ha quedat plasmada amb la publicació del R.D. 1080/91 de 5 de juliol.

Precisament, les principals avantatges per les EMN dels paradisos fiscals

(FUELLES, 1980) són l'estabilitat política i garantia dels seus bens, a més d'una

gran flexibilitat en matèria legal i fiscal. En molt casos constitueixen autèntics

països-refugi de societats holdings des d'on es planejen inversions en filials.

Per tal d'aminorar la càrrega fiscal i per evitar riscos de canvi, els grups

transnacionals utilitzen els anomenats preus de transferència (RUGMAN I EDÈN,

1984), com a resultat de l'intercambi de bens i serveis entre empreses

relacionades de forma directa o mitjançant acords, preus considerablement

diferents als fitxats en régimen de lliure competència entre empreses

independents o "arms's length". Preus corresponent a un interès en explotar

diferències entre regímenes tributaris, eludint el control de canvis o simplement

transferint fons, amb el resultat d'una deformació dels valors dels fluxes

comercials entre països (ROBERTSON, 1976).

Les dificultat de control de les activitats globals de les TNCs per part dels

estats són reals com ho demostra el cas nord-americà, on tot i existir una

legislació fiscal sobre els beneficis obtinguts a l'exterior (i sobre les vendes,

producte de campanyes com la de 1970 de l'AFL promocionant més les

exportacions que la inversió estrangera), no ha estat mai aplicada, i fins i tot ha

fomentat a les WHTCs, que serveixen com a intermediàries d'empreses nord-

americanes per a exportar o invertir (BERGSTEN et al., 1978).
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Hi ha, però, una forta sensibilització internacional sobre la necesitat d'una major

regulació internacional de l'EMN per part d'organismes internacionals com 1'

ONU, OCDE, EFTA, CEE, subjectes al dret internacional, i amb un sòl impost

als seus ingresos (PENROSE, 1968). Idea per altra banda utòpica, si considerem

que ataca a una de les raons objectives de la pròpia existència de l'EMN,

escapar als controls nacionals.

Les operacions creuades entre filials poden consistir en múltiples modalitats de

venda de matèries primeres o productes d'unes empreses a altres, intercanvi de

serveis, cessió de llicències i patents o prestació assistència tècnica entre

empreses. O bé pagament d'interessos dels préstecs en comú. Per tot això un

altre objectiu dels organismes internacionals han estat els intents de

normalització internacionals de regles comptables, que evitin evasions fiscals de

les empreses que operen a l'àmbit internacional (ARTHUR ANDERSEN, 1974).

El caràcter internacional de les operacions no possibilita controls en detall, com

la consolidació de balanços del grup, o sobre els preus, que permet portar a

terme polítiques antidumping i transferència de beneficis dins el grup d'EMN.

Transferència directa, com els beneficis desprès d'impostos, o indirecta (via

preus de transferència, interessos, royalties, cessions d'ús, etc.)

A continaució volem exposar breument alguns trets metodològics sobre les

investigacions portades aterme sen aquest sgment empresarial al llarg de les
darreres dècades.

Des de començaments dels sixantes es realitzen múltiples estudis sobre les

EMNs, amb formulació de postulasts neoclàssics especialment, per tal d'establir

funcions de'inversió basades en la teoria de la maximització del benefici

(CAVES, 1971; KlNDLEBERGER, 1969; VERNON, 1971 i el "Harvard
Project"), model que resultà escassament explicatiu en el cas de les EMN, però

que ha tingut una àmplia difusió en investigacions posteriors.

Per això, els anys posterioors es van desenvolupar una sèrie d'anàlisis

(DUNNING, 1974) amb especial atenció sobre el creixement i control del mercat

per part d'aquestes firmes, així com altres corrents metodològiques pròximes

behaviouristes, i la teoria de carteres o 'portfolio investment1, amb aplicació

de tècniques estadístiques com l'anàlisi de regressió múltiple i l'entrevista

personal (HYMERI ROWTHORN, 1970; Aharoni, 1966). Anàlisis que per primer
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cop inc orporesen el fet espacial , ja que la localització de la inversió era el

tipus de decisió més comú a analitzar, seguit de les finances, en segon lloc.

Els enfocaments behaviouristes, a diferencia dels postulats de la teoria

clàssica, reconeixen que solament l'empresa en sap sobre les seves expectatives i

sobre què es satisfactori, i acepta la primera alternativa que reuneixi aquesta

condició (CYERT I MARCH, 1963). En aquest sentit es tracta de teories

aparegudes contra corrent, ja que no són teories maximitzadores del benefici

sinó basades en un creixement i control del mercat (HORST, 1974).

La teoria de carteres i el risc va constituir al seu moment un bon model

metodològic (STEVENS, 1969; PRACHNOWNY, 1972) i amb perspetives de futur

al incorporar la incertessa en la funció objectiva de la firma, i tenint en compte

la creixent importància del factor risc a les operacions internacionals

Efectivament, les condicions en que opera la EMN com a resultat de l'evolució

econòmica internacional ( i liberalització dels mercats en particular), resulten

molt canviants i amb enormes repercusions sobre la política empresarial,

facilitant una integració vertical, amunt orientada al mercat, i avall als costos

(DUNNING, 1976), i horitzontal entre empreses del grup: de coordinació

administrativa d'activitats, o en altres casos amb lligams polítics nacionals.

La integració horitzontal amplia el mercat dels productes i àrees geogràfiques,

en tant que verticalment s'aminora el risc de fluctuacions de les vendes,

estabilitat que també es pot assolir amb acords i associacions amb els

competidors. El resultat d'ambdues és la concentracció de la producció dels

diferents sectors en escases corporacions (KNOX, 1989). A més esprodueix una

integració diagonal de tot un seguit d'activitats col·laterals, obtinguent així una

centralització d'actius, activitats, producció i decisions en un nombre

d'empreses més reduit, si cal (WATTS, 1980).

En aquest sentit, les firmes que han desenvolupat una estructura d'EMN no

solament tendeixen al gigantisme, sinó a absorbir múltiples activitats.

Comportament que obeeix (VERNON I WELLS, 1991) a avantatges de marca i

especialització, economies d'escala i de reducció del risc dins una perspectiva

global. Precisament la corporació internacional redueix riscos no solament

mitjançant aquesta diversificació d'activitats, sinó operant amb múltiples mercats

i fonts de subministrament, desenvolupant l'integració vertical o amb l'aplicació
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del model "foïlow-the-leader", a més de ser una estratègia per a evitar riscos

econòmics dins sectors oligopolístics (KNICKERBOCKER, 1973).

Quant a 1'anpalisi de casos concrets, la majoria d'estudis empírics de les

darreres dècades s'han centrat sobre l'anàlisi dels majors grups TNC, tenint en

compte que és on apareixen de forma evident els principals trets diferenciadors

d'aquelles empreses sobre la resta. Altres corrents interessants han estat els

estudis sobre polítiques estatals, p.e. en el marc del GATT, per tal d'evitar

distorsions polítiques, i fins i tot models i exemples d'EMN concretes (LALL,

1980).

Les investigacions pioneres es realitzen a la Universitat de Harvard a finals dels

sixantes amb enfocaments neoclàssics, (OHLIN, 1933; COASE, 1937) per

desenvolupar i explicar l'expansió de i estratègia de post-guerra de les TNC

nord-americanes i les teories dede la vida del producte i de lateoria de la

inversió extranjera directa, FDI, (VERNON, 1971; VERNON i WELLS, 1972;

STOPFORD i WELLS, 1972; WELLS, 1972; KNICKERBOCKER, 1973; VAUPAEL i

CURHAN, 1969; LEVITT, 1965; WiLKiNS,1974, ALIBER, 1970), escola que

continua fent aportacions al respecte (Biggadike, 1979; Wilkins, 1979; Scott i

Lodge, 1985; Chandlet, 1990).

La teoria tradiccional de la inversió estrangera (KlNDLEBEGER, 1969, 1970)

constitueix una teoria del mercat i la competència perfecta, en el sentit que una

empresa crea interessos a l'estranger per explotar o protegir particulars

avantatges econòmiques que tinguin sobre les seves competències efectives i

potencials (DUNNING, 1976). Altres autors (HYMER, 1960 CAVES, 1971), en

canvi, expliquen la inversió estrangera directa en el marc de la competència

imperfecta (derivada sobretot de les restriccions d'importacions i costos de

transport, economies d'escala i d'altres), la diferenciació del producte i les

barreres del comerç (principalment en sectors oligopolístics).

Són varis els autors que han pogut verificar que les causes de la inversió

estrangera havia estat fruit de la pròpia estructura industrial nacional,

confirmant la teoria de Bain sobre obstacles d'entrada (HYMER, 1970); altres,

en canvi, analitzen els fonaments tecnològics de les exportacions i les
inversions americanes (VERNON, 1971) ; CAVES (CAVES, 1971) critica la

teoria de la diferenciació de producte en l'enfocament de Hymer i confirma la

validesa dels enfocaments de Vernon; altres, (KNICKERBOCKER, 1973) ens
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venen a dir que la concentracció és producte del temps, però no el volum de les
inversions, americanes en aquest cas; (COHÉN, 1981) diu que durasnt els anys

sixantes, les inversions exteriors han estat un factor de'estabilització.

Alguns models han estat ingeniosos (HYMER, 1970), al combinar la teoria de la

localització amb V enfocament dels tres nivells, on les corporacions intenten

dominar amplis sectors a escala mundial, des de les grans ciutats del món (com
a centres de planificació i control d'estratègies globals), fins a la jerarquia

inferior d'operacions diàries, localització determinada per la mà d'obra, els

mercats i les primeres matèries. Segmentació productiva que s'ha produit

sobretot com a resultat del canvi tecnològic experimentat les darreres dècades.

Són molts els anàlisis de casos que, des de diferents perspectives s'ha realitzat

sobre el paper de la jerarquia urbana en el context dels negocis internacionals
(CASTELLS, 1989; CERVELLATI, 1984; DE SMIDT, 1989; WHEELER i BROWN,

1985; VERNON, 1957).

En aquesta línia, un assaig més recent (COHÉN, 1981), examina el paper de la

NDIT i discuteix l'efecte de les TNCs sobre els centres urbans, tenint en compte

que la corporació actual demanda cada cop més serveis serveis i més
especialitzats en finances, advocats i assesorament en matèria institucional,

aspectes que promouen l'existència de ciutats globals que poguin centralitzar

aquestes tasques en una jerarquia urbana mundial. Els canvis previsibles, a més

d'aquesta sdependència de serveis avançats, passen per un major creixement de

les TNCs dels NPIs i LDC, el desplaçament de London a Nova York del mercat

de l'Eurodòlar, i l'augment de les inversions estrangeres als USA.

Pel tal de mantenir un mínim seguiment sobre la implantació i poder de les

empreses transnacionals, cal consultar algunes obres de referència en general,

directoris i centres de documentació que esdevenen fonts d'obligada consulta al
respecte (STAFFORD i FURRIS, 1989; DUNNING i PEARCE, 1985; UNCTC

1988; OCDE, 1981; ONU, 1983a, 1983b; ILET, IRM, anuaris sobre EMNs de

Fortune, The Economist, Duns & Bradstreet, Fomento 25000, R & D, etc.).

També és cert que comencen a adquirir cos els estudis empírics d'EMNs més

petites i sobre inversions estrangeres dels nous països industrials (NIC) i
subdesenvolupats (NDC).
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Altra tiopologia d'estudis transnacionals es centrten sobre les àrees d'influència

per països i grups principals, que en molts casos obeeixen a lligams històrics

entre les antigues colònies i la metròpoli (WATTS, 1987): la Commonwealth i el

Regne Unit, la Comunitat Francesa i França, per proximitat espacial i afinitats

polítiques (Canadà respecte dels Estats Units), que amb massa freqüència

generen un model de dependència econòmica, tecnològica i política de la

perifèria respecte dels països centrals. No cal , però, deixar de banda afinitats

culturals entre àrees i països, com a mecanismes potenciadors d'aquests fluxes

(USA i U.K. o Irlanda, Japó a l'àrea del Pacífic (TSUCHIYA, 1987), Espanya i

els països hispanoamericans, dins el propi món àrab, etc.).

Seguint una certa moda científica, la majoria d'estudis actuals sobre el fenomen

transnacional són editats per especialistes del tema (DUNNING, VERNON,

WELLS, STOPFORD i altres) on col·laboren diversos autors amb un intent

d'actualitzar els components teòrics, tenint en compte el seu caràcter canviant, i

complementada amb l'anàlisi de casos, generalment centrat sobre estudis de

casos corporatius. Necessitat descriptiva tenint en compte la búsqueda d'un cos

teòric encara inexistent hores d'ara (CANTWELL, 1991).

Si durant els anys d'expansió del fenomen multinacional, és a dir a la dècada

dels cinquantes va haver-hi un clar predomini de les empresas nord-americanes,

durant les darreres dues dècades assistim a un fenomen d'interrrelació i fins i

tot un cert canvi de tendència de les inversions adins els propis països

desenvolupats. Ens referim en especial a la inversió japonesa i comunitària als

USA i d'aquella a la CEE i la Conca del Pacífic, a més d'una progressiva

participació al mercat financer internacional, aspectes que cada cop adquireixen

major interès dels analistes (DUNNING 1986; DORE, 1987; HEITGER i STEHN,

1990; KEMP, 1989; DICKEN, 1982). A més, la competència internacional de les

empreses japoneses, basades en un avenç tecnològic, resulta sensiblement

diferent del "catch-up" d'Europa respecte a USA als cinquantes i sixantes

(CALLEJÓN, 1991).

Altre tipus d'anàlisi fan aportacions valuoses en terrenys força inexplorats com

és el camp micro-econòmic de les TNCs. Així, (STEUER I GENNARD, 1972)

determinen taxes de rendiment i productivitat més elevades en aquestes empreses

que altres, amb tendències a la innovació i organitzatives superiors, per a

escapar a una certa rigidesa laboral (i conflictes amb posibles uptures
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productives). Autors que verifiquen els nivell educacionals baixos d'algunes

TNCs angleses.

El fenomen transnacional també repercuteix en matèria laboral i sindical (DÀVID

LEA, 1976) al generar centres de poder i decisió allunyats dels centres

productius, a més de transferir plantes a llocs menys conflictius, observat també

el manteniment d'una certa bona imatge en política de personal per part de les
TNCs. En en ocasions hi ha un intervencionisme estatal de caràcter antisindical,

potenciat o no pels grups predominants de poder, Taft-Hartley Act als Estats

Units.

En altre ordre de coses i en relació amb l'anàalisi dels fenòmens migratoris,
alguns autors (PASCUAL i CARDELÚS, 1991; CASTLES i KOSACK, 1973) es

reafirmen en el paper transnacional sobre la disponibilitat entre tècnics i

personal qualificat a les empreses. Es diu que, tot i que es precisa d'un major

anàlisi sectorial dins les TNCs., la seva tendència és a instal.lar-se

preferentment en zones urbanes, on hi ha més personal desarrelat i població

influient.

Personal, factor de producció, molt mòbil geogràficament, a la recerca de

promoció professional, situació que es justifica dins les empreses transnacionals

per la necessitat de crear hàbits i costums de gestió del país d'origen de la
corporació. Des del punt d'arribada el migrant que és vist no per la seva

aportació personal, sinó com a representant dels interessos foranis. Transeünts

majorment que es deplaçen per l'interior de la corporació, que delimita la seva

vida professional (FINDLAY, 1988).

3.5.2 L'espai transnacional

Els problemes plantejats pel comerç internacional han estat el punt de partida de

l'economia política amb els mercantilistes. Els economistes clàssics van establir

una representació del funcionament capitalista sobre la base d'una teoria dels

preus i de la distribució, on el camp exterior assegurava la correcta regulació del
capitalisme, impossible a l'espai interior. Amb la fórmula marxista de la taxa de

benefici, el camp exterior la incrementa via exportacions i la redueix via

importacions.
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El terme clàssic, va ser aplicat per Marx al referir-se a Ricardo, J.Stuart Mill i

els seus predecessors, com a fundadors d'una teoria que culmina amb el primer.

Keynes afegirà d'altres com Marshall, Engewoth, Pigou i Say (KEYNES, 1980).

Per aquests teòrics de l'economia, si les nacions aprenen a procurar-se la plena

ocupació en la seva política interna, no es necessiten forces econòmiques

importants destinades a enfrontar l'interès d'un pafs amb el dels seus veïns. El

comerç internacional deixaria de ser el que és, un recurs per mantenir l'ocupació

interior, forçant les vendes als mercats exteriors i restringint les compres. El

problema de la desocupació es desplaçarà, així, cap el veí millor dotat per la

competència, amb la conversió en un lliure mercat de bens i serveis d'avantatges

mútues.

Pels keynesians, el camp exterior que havia estat fins aleshores regulador,

origina perturbacions, de tal forma que s'intenta buscar l'equilibri dins l'espai

interior nacional per mitjà de la intervenció estatal. Els economistes

neoricardians (METCALFE i STEEDMAN, 1975) recollen la posició ricardiana en

el camp exterior i solucionen el problema determinant la taxa de benefici i de

salari real.

En definitiva, l'economia política ha utilitzat els espais nacionals exteriors i

interiors, l'economia internacional i les relacions econòmiques internacionals per

tal d'assegurar una correcta regulació del capitalisme en relació als preus i la

distribució, convertint el territori exterior en element fora del sistema. Hi ha una

reacció crítica marxista a aquestes formulacions (Lenin, 1980) en el sentit de

que aquest espai exterior està carent de sentit, ja que són les formes de

producció capitalistes que defineixen i determinen aquest espai (posició

radicalment diferent de l'economia política), espai internacional inclòs en

aquelles, com en el cas de l'economia dels països del Tercer Món.

Tanmateix, l'espai exterior per Lenin es converteix en una data interna del

capitalisme, que es manté pel su correcte funcionament, i el problema no és

l'intercanvi desigual (dels neoricardians), sinó el desenvolupament desigual.

Aquesta teoria de l'imperialisme critica l'economia política quant a lloc, i a

l'anàlisi del camp internacional, i respecte a l'anàlisi de la regulació capitalista.

Dins aquest enfocament radical, altres autors com Amin es qüestionen la teoria

del capitalisme perifèric en que la NDIT perpetua i agrava l'intercanvi desigual
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(FLOTO, 1989). Altres enfocaments de teòrics a nivell internacional s'han basat

en la segmentació del mercat de treball (ViBTORisz i HARRISON, 1973) dividit

en tres sectors: economies centrals, perifèriques i irregulars, amb diferents

nivells salarials o duals (PlORE, 1972), caracteritzats per un mercat primari

d'alts salaris i estabilitat i un mercat secundari i inestable, o per estrats

(MlCHON et al., 1974).

La formulació neoclásica afirma que l'equilibri intern procura a cada país un

benestar superior al proporcionat aïlladament; l'equilibri internacional correspon

a la situació espontània si els dos espais fossin una sola nació (BYÉIDESTANNE

DE BERNIS, 1977). L'empresa multinacional no resta al marge del procés

d'internacionalització, ja que el crea i desenvolupa al ser la primera beneficiada

del procés. Fins i tot la tant enarborada integració econòmica es veu potenciada

per determinats grups de pressió multinacionals.

En aquest sentit la majoria dels països del món es troben més o menys integrats

per àrees regionals d'actuació econòmica, fins i tot els LDC (EFTA,

Commonwealth, ASEAN, CEE, etc.). I alguns organismes, com la CEE, es

troben inmersos des de fa temps en un ampli debat per desenvolupar plenament

la integració proposada als seus objectius. Altres, en canvi, degut a disparitats

econòmiques i polítiques mantenen estructures integradores inferiors. La

integració econòmica d'un país s'ha d'entendre com una forma de discriminació

relativa (BALASSA, 1979), on són possibles cinc graus o nivells d'integració

econòmica.

La primera, fase menys restrictiva, és l'àrea de lliure comerç.o "free trade

àrea', en la que els membres eliminen barreres entre si, però no fora l'àrea. El

segon grau d'integració és l'unió duanera (amb repercusions fronteres), fins

arribar, si cal, a un tercer grau o mercat comú amb circulació lliure de

mercaderies entre els membres. El nivell següent representa una unió

econòmica, amb unificació monetària i fiscal, fins arribar en una darrera etapa a

la plena integració econòmica, que en alguns casos pot comportar també una

unificació política plena.

Les dues teories fonamentals al respecte, la teoria del comerç internacional i la

teoria de l'empresa multinacional es complementen, ja que la primera aporta els

factors d'inversió i la segona un coneixement sobre les firmes multinacionals

(ROOTS, 1984). Tot i això, un coneixement més a fons d'un nou cos teòric, i
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una nova teoría del comerç internacional en particular (BERRY et al., 1987;

CANTWELL, 1987). Els analistes de l'TNC, en general, confirmen la validesa de

principis com la NDIT, de les avantatges comparatives, la teoria de l'oligopoli, i

les decisions en situacions d'incertesa (DUNNING, 1974).

En aquests sentit s'exposen les principals línies de pensament teòric,

fonamentalment de caràc ter econòmic, per a l'anàlisi dels diferents casos

d'empreses. En tal sentit, la localització de la producció dependerá del control i

la propietat d'aquesta producció (BERRY et al. 1987).

L'anàlisi de la localització de les EMNs té una vessant positiva, explicant la

forma de localització dels recursos; a més, d'altra de caràcter normativa,

relativa a com s'hauria d'efectuar, malgrat que caldria analitzar de forma

segmentada no 1'¡actuació global de l'EMN, sinó les parts que la identifiquen de

la resta (DUNNING, 1974).

L'impacte de les TNCs sobre la localització dels recursos productius també és

un tret dominant pels diferents analistes. Alguns afirmen queel seu impacte no

es deu tant a la seva multinacionalitat com al seu tamany de gran empresa,

l'origen geogràfic, sectorial, o la pròpia estratègia organitzativa (MANSFffiLD,

1974; CAVES, 1974).

La teoria de l'EMN ve determinada en darrer terme per una ampliació de la

teoria de la firma, més exactament de la firma amb múltiples plantes productives

o 'multi-plant theory" (DlCKEN, 1976, 1986). En aquest sentit, el principal tret

diferenciador de la filial d'una EMN respecte d'altre independent no és tant els

seus objectius, que poden coincidir, sinó la seva dependència d'objectius de la

casa matriu (DUNNING, 1974).

La teoria clasica de les avantatges comparatives aceptada com a base de

l'anàlisi de polítiques internacionals, i locacionals, i aplicacions posteriors com

el teorema de Heckscher-Ohlin es basa en que el major benefici per a un

territori de l'exportació d'aquells productes on intervinguin els inputs autòctons

més abundants; i contràriament en el cas de les importacions. Aquest model,

també s'ha anomenat H-O-S (Samuelson), es planteja en termes de la teoria

ortodoxa (funcions de producció donades per a cada producte a cada país, quan

en realitat s'alteren pel progrés tecnològic com a variable exògena per països).

Té en compte els moviments interns de capitals, però no els multinacionals, i
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molt menys el paper de les EMNs en la transferència de coneixements - "know-

how" de gestió-, (CORDEN, 1974). A més, les funcions de producció es veuen

alterades pel progrés tecnològic, com a variable exògena a cada país i la conexió

tecnològica dins les EMNs i els oligopolis.

La teoria basada en el cicle de producte "life cycle" ens ve a dir que les

indústries joves en el 'core1 regional i s'aniran descentralitzant en la mesura que

madurin, degut a una estandarització del producte i per mètodes de producció

que permeten la penetracció de mercats distants i l'ús d'una mà d'bra no

especialitzada, més barata, localitzada en àrees perifèriques (VERNOON 66,

HIRSCH, 67). La primera etapa d'expansió corporativa passa pel salt als mercats

exteriors, i per l'efecte demostració de la qualitat tecnològica 'esquerda

tecnològica' (VERNON, 1966; HUFBAUER, 1970), o bé mitjançant contractes de

lloguer, concesions de patents, franquícies, etc. (VERNON 1977).

La capacitat de supervivència de la TNCes demostrarà en fiínció d'una

estratègia de continua transformació d'un producte en altre, teoria del cicle del

producte, ... casos que il.lustren la capacitat del poder de la firma per moure's

d'un producte a altre a mesura que el procés d'entropia absorbeix els marges

externs. El model de cicle de producte també es verifica empíricament si tenim

en compte la tendència a relocalitzar-se per part de sectors industrials madurs,

com el tèxtil, la confecció, plàstics i altres (KNOX, 1989).

Els enfocament radical trasnacional diu que la tendència més forta de la EMN és

socialitzar-se ella mateixa de dues maneres: ocupant el poder dels propietaris i

esclavitzant els capitalistes, i fent-se socialment indispensable, tenint en compte

la seva dimensió, que arriba a convertir les seves crisis en problema d'Estat.

Socialisme modern que no és obra dels polítics, sinó dels executius de les

multinacionals (GALBRATTH, 1982).

Caldria, però, qüestionar-se com arriba la corporació a ser controlada per la

pròpia institució a la que controla?, ja que espera que l'Estat disposi de la força

de treball i la descàrrega de problemes socials com: control salarial, mobilitat

professional, submisió sindical i laxitud legislativa (DUNNING, 1976). Caldria,

pertant analitzar si la EMN no és una simple extensió de l'Estat modern, espai
corporatiu i nacional que no han de coincidir necessàriament (DESTANNE DE

BERNIS, 1981), molt menys tenint en compte la relació social internacional que
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té avui dia el capital (PALLOIX, 1980). Nació-Estat que, per altra banda, està

pràcticament acabada com a unitat econòmica (KINDLEBERGER, 1969).

Altres autors consideren l'EMN com a el mode dominant de producció

capitalista, on el capital esdevé la relació social internacional (PALLOIX, 1980).

La TNC seria la darrera etapa del desenvolupament de mecanismes comercials

destinats a controlar els moviments internacionals de bens i serveis (BARRAN,

1976). La dinàmica empresarial interna de les EMNs també constribueix a la

desaparició dels sistemes productius nacionals com a resultat de canvis tècnics,

transparència de capitals i esquemes nous als mercats (DESTANNE DE BERNIS,

1981).

Amb referència als PND (SANTOS, 1979) indica que l'economia de les àrees

urbanes es caracteritza per dos circuits d'activitats bàsiques: el primer, circuit

superior correspondería a actitivats bancàries, industrials, exportació i de serveis

moderns, i un circuit inferior amb manca de capital intensiu, petita empresa

comercial, indústria obsoleta, etc. Model on l'EMN i el capital monopolista

exerceix un fort control del primer.

El problema del poder econòmic ha estat força analitzat dins la teoria marxista,

en especial el model capital-finances, tot i existir d'altres corrents (SCOTT,

1985). Hi ha igualment una certa tradicció dins el materialisme històric, i la

geografia radical en particular, sobre la qüestió urbana en el món capitalista, els

diferents processos i trajectòria històrica (ÜEAR i SCOTT, 1981; HARVEY, 1981,

1982, 1987).

Les línies generals de l'estratègia o competència global consisteix en (HAMEL i

PRAHELAD, 1988):

- establir indústries a l'exterior, per aconseguir un cost laboral inferior

- expansió internacional per amortitzar inversions en plantes a escala

mundial o generar fons per programes internacionals R+D.

- racionalitzar línies de productes per obtenir avantatges d'economies

d'escala en disseny, productives i comercials.

- restructuració de l'organització per consolidar estratèges per negocis

concrets.
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Amb aquests enfocaments globalitzadors, hi han diferents models d'expansió

territorial de l'empresa multinacional. Un d'aquests és l'empresa multinacional o

model d'Hakarson (Gràfic 3.1) és planteja en cinc etapes (HAKANSON, 1981) i

per a un sol producte, amb especial incidència sobre el creixement empresarial

dins el mercat. El propi autor indica, però, que un creixement empresarial sense

diversificació és imposible (ja que aquesta comporta una major complexitat) que

malgrat tot no ha d'incidir sobre el propi model.

El model d'Hakanson es pott veure al Gràfic 3.1 i es basa en la matriu de

Ansoff(ANSOFF, 1965) de la Taula 3.1 següent:

Taula 3.1 PRODUCTE

ACTUAL NOU

ACTUAL Penetració mercat Desenvolupament producte

MERCAT

NOU Ampliació merca Diversificació

Font: Ansoff, 1965

Un altre model (Gràfic 3.2) és el model deTaylor, similar a l'anterior, on es

desdobla simplement la segona etape en dues, plantejat en funció del risc

inherent a les noves localitzacions de l'empresa multinacional. Evidentment,

aquest és solament un dels possibles models que es podrien plantejar (TAYLOR,

1975).

Model que es formula com a una seqüència ideal d'expansió empresarial en

quatre regions/nacions amb tres aglomeracions industrials i alguns centres

urbans secundaris. Evolució que s'estableix amb diferents estratègies i etapes

des de la creació de simples delegacions comercials i magatzems fins la

localització d'una filial productiva.

El Gràfic 3.3 o model de Dicken fa una distinció important respecte als

anteriors (DICKEN, 1986) ja que diferencia entre creixement interior (amb

creació de filials) i exterior (per adquisició). A més incorpora el procés de

reorganització interna, així com la produccions destinades exclusivament a

l'exportació.
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3.5.3 Algunes tendències recents

Dins aquest apartat volen referir-nos en primer lloc a l'evolució del fenomen

transnacional en la sev a història, i a una sèrie de casos concrets. Cal dir que

cada país ha tingut el seu propi model d'inversions estrangeres directes, DFI, i

per això la majoria de publicacions sobre el fenomen solen acompanyar-se de

descripcions de companyies concrttes o models d'inversió, generalment

segregades per àrees centrals, perifèriques o altres tipologies com origen i destí:

inversió als països subdesenvolupats o des d'aquests països, etc.

Posats a buscar models històrics possiblement treobariem importants referències

entre el cas espanyol i català i entre aquest i altres àrees de l'Estat (sobre el

predomini i tradicció inversora de capital japonès, alemany, japonès i suís a

Catalunya, posem per cas), lògicament relacionats amb el propi model

d'industrialització en cada cas.

No és aquesta la intenció d'aquest subapartat, que pretén simplement fer una

sèrie de petites reflexions sobre l'evolució de la transnacionalització

històricamen al món (generalment les referències a època colonial i als Estats

Units a partir del segle XX són majoritàries), al cas català dins el context de

l'Estat com a marc històric, i a un cas especialment important com és la

transnacionalització de les empreses japoneses, i tornem a reenganxar el fil de

l'explicació del capítol 2 sobre la flexibilitat en la producció interna de

l'empresa, com a referència explicativa de l'extraordinària expansió

multinacional de les corporacios d'aquest país.

3.5.3.1 Orígens i expansió transnacional

Els inicis de la corporació transnacional cal trobar-los al segle XIX, en forma

d'inversions directes per a control els subministraments de matèries primeres a

les operacions domèstiques, i en la herència de les grans companyies comercials

com la Companyia de les índies Orientals i la de la Badia de Hudson. Evolució

de l'EMN, que els neoclàassics (DUNNING, 1976; CANTWELL, 1988; 1990a)

justifiquen com a resultat lògic d'una difusió dels coneixement i en l'evolució

econòmica del comerç internacional (ROSTOW, 1961; NURKSE, 1954), fins
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arribar a l'aldea global, on la interpenetració dels mercats nacionals per

companyies de diferents nacionalitats continuarà en un futur (DUNNING, 1990).

Però no serà fins al segle XX (Andreff, 1983; Palloix, 1978), l'aplicació de la

política keynesiana per sortir de la crisi econòmica de l'any 1929, i el New Deal

del president Roosvelt quan apareix l'embrió de les EMNs actuals (amb el

suport

d'institucions com l'EXIMBANK, BIRD,). Amb molta més força a partir de la

Segona Guerra Mundial, desenvolupament amb implantació dels Estats Units a

Europa com a suport polític de la seva política econòmica: Pla Marshall i la

presència militar de la NATO, en especial a la RFA, que contribueix a

l'expansió del mercat americà i a consolidar el dòlar com a moneda pels

intercanvis internacionals a Bretton Woods l'any 1944.

Al llarg d'aquest període, també han repercutit considerablement els acords

derivats de la creació de la CECA, CEE, negociacions Dillon i Kennedy en el

GATT, l'acord europeu de lliure canvi, l'ALALC, i el propi Tractat de Roma, i

reducció de costos derivats de produccions a gran escala, per eliminació de

barreres arancelàries (BALASSA, 1967; ROBERTSON, 1976). A més del paper de

la ONU i altres institucions com l'AID, ASEAN o la influècia de les

institucions, britàniques i franceses en particular, resultat del procés

descolonitzador (configurant àrees d'influència mútua, cas de la

Common wealth).

En un intent de controlar els monopolis de la gran empresa nord-americana, i

com a defensa davant el seu poder hegemònic, des del segle passat es va anat

creant un ampli suport legislatiu, l'anomenada Política Antitrust (BERGSTEN et

al., 1978), que

descansa en cinc lleis fonamentals, a saber: Sherman Act, 1890; Clayton Act,

1914; Clayton Act, 1914; Federal Trade Comission Act, 1914; Robinson-

Parman Act, 1936; Celler-Kefauver Act, 1950,

Totes en conjunt formen un cos regulador i punitiu sobre: a) contractes,

associacions i acords destinats a interferir intercanvis; b) monopolització interna

i exterior; c) preus discriminatoris tendents a crear monopolis; d) clàusules

restrictives de la competència, acords exclusius; d) fusions amv eliminació de la

competència; i e) òrgans comuns de direcció entre empreses competidores.
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Operacions, en principi, difícils de controlar tot i que han desmostrat un cert

èxit en la fixació de preus a "affaires" com:

- US versus Socony.Vacuum Oil Ço. et al., de 1940

id. Aluminium Ço. of America et al., de 1945

- id. YellowCabCo. et al., de 1947

- id. Colúmbia Steel Ço. et al., de 1948

- id. Von's Grocery Ço. et al, de 1948

id. Penn-Olin Chemical Ço. et al., de 1967

À tall de conclussió, però, la realitat és que les polítiques antitrust han perdut

tota eficàcia contra l'enorme poder de les empreses EMNs., i d'ahí les propostes

de control global per part d'organismes internacionals, com la ONU.

Durant la post-guerra neix un nou camp: la teoria de la crisi i els nous models

de creixement, relacionada amb els plantejaments keynesians i neoclàssics, al

llarg d'un període, 1945-1970, sense recesions (Aglietta et al., 1981). Igualment

es desenvolupa una teoria de la crisi amb enfocaments marxistes i keynesians

com a màxims exponents, referides a períodes de caiguda de la producció com a

resultat d'altres crisis, com la relació salarial, fordista, crisi del poder monetari i

inflació.

Els enfocaments marxistes consideren l'accel.leració del capital per part de

firmes i grups financers gegantis que desenvolupen la seva estratègia a escala

mundial, iniciada fa finals del segle XIX i reforçada tras la crisi de 1929.

Oligopolis que mitjançant acords, arriben a comportaments de caràcter

monopolistic, d'ahí que es qualifiqui aquest estadi de capitalisme monopolita

(DOCKES IROSIER, 1981).

Aquest procés transnacional inicial per part de firmes nord-americanes als

mercats europeu i japonès i a altres àmbits com Latinamèrica (KNOX, 1989),

model que s'imposa realment dins l'aparell productiu a finals dels sixantes, en

un nou paradigma, representat per un major pes de relatiu de la inversió

exterior,, orientació sectorial, unificació de tècniques productives. En fi, uns

espais geogràfics diferenciats com a resultat dels intercanvis comercials i

d'inversions de les EMNs, i les estratègies financeres de la banca internacional.
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Amb l'aparició de les TNCs, el comerç internacional es modifica en dos sentits,

al intensificar els intercanvis dins la pròpia corporació mundial, i la seva

substitució per l'apèrtura de noves plantes manufactureres exteriors (DUNNING,

1976). Intensificació de l'intercanvi, i de la inversió que no havria estat possible

de no existir una banca universal especialitzada. En tal sentit, tot i que cada país

ha configurat un determinat sistema financer (dins un marc legislatiu, econòmic

i cultural), es pot resumir en dos models bancaris: banca universal (models

alemany i britànic) i banca especialitzada (models nord-americà i japonès).

A l'entorn d'aquesta classificació volta l'idea de si la banca ha de participar o no

en la financiado estable a llarg termini de les empreses industrials, fins i tot

amb participacions directes. Per això, els plantejaments sobre com organitzar

les relacions banca-indústria són notables, no solament a nivell de cada país,

sinó que dintre de cada país les diferències són notables. Com a motivacions a

destacar, el dessig d'un desenvolupament industrial (nacional i transnacional,

com són els casos alemany i japonès).

Contràriament en el model USA, amb una sensibilitat política derivada de la

LLei Antimonopoli a les formacions empresdarials de gran tamany, la banca no

participa en la indústria (al igual que en el cas britànic). Per altra banda, els

episodis de crisis industrials han representat una gran lliçó, i nous enfocaments

sobre la necessitat de diversificació de riscos financers, molt concentrats en

sectors industrials concrets.

Cal considerar, tanmateix, que al llarg de les darreres dècades les empreses

transnacionals s'han constituït en autèntic centres de decisions, amb una

interdependència com per a alterar les estructures d'equilibri econòmic

internacional preexistent (LIZZA, 1987). Desenvolupament que en gran part es

deu als sistemes de comunicacions, més concretament: a) la millora del transport

en contenidors, per via marítima, terrestre i aèria; 2) un augment de la mobilitat

internacional del personal directiu i tècnic de les companyies; 3) l'increment en

l'acumulació, tractament i transmissió de la informació.

Desenvolupament que ha reduït la fricció distància, obrint les vies per a un ràpid

creixement transnacional (WATTS, 1987), per raons productives o de

diversificació i ampliació de mercats exteriors. Efectivament, al llarg de les

darreres dècades hem assistit a l'aparició de l'anomenada Tercera Revolució

Industrial, amb una extensió del consum a àmplies capes de la població, dins
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una evolució dirigida per la tecnologia aplicada al món empresarial dels països

centrals. Ens referim sobretot al camp de la microelectrònica, informàtica i

robòtica; de l'energia nuclear, i dels avenços a les comunicacions: aviació,

telemática, etc.

Aquestes noves tecnologies han estat desenvolupades sobretot per part dels

principals grups empresarials transnacionals, i no afecten exclusivament al camp

industrial, sinó també en els sistemes organitzatius i el món dels serveis. Així

(CASTELLS, 1987) un grup de descobriments afecten, no ja als productes en sí,

sinó als processos (i la seva capacitat de difusió intersticial) i a la gestió o

'management'. En segon lloc, l'automatització (robòtica, ofimàtiea, informàtica

industrial en particular) duu una organització canviant.

Les noves tecnologies constitueixen el nucli del sistema, però amb connotacions

diferents. En el cas del lapó, ens trobem amb una mobilització tecnològica

diferenciada, estatalista i centralitzada pel MiTI. En el cas USA, la mobilització

tecnològica també descentralitzada, en les empreses, però, i amb el suport

militar; en el cas d'Europa, un planejament defensiu i descoordinat. Els NIC,

amb una tecnologia depenent, però agressiva i integrada en la NDIT, i que es

configuren com a països obrers o barris de l'aldea global, dins un fordisme

perifèric (MARTÍNEZ, 1988).

L'expansió de noves unitats productives al servei de mercats exteriors dependerá

de que la EMN tingui avantatges sobre les firmes locals (HAYTER, 1981),

consistents en noves tecnologies, economies d'escala, de distribució i marketing,

experiència organitzativa i de gestió, així comn facilitats financeres. Per algunes

EMN amb productes consolidats el cost salarial pot arribar a ser un factor

determinant en la localització de nous centres productius (VERNON, 1971).

El model transnacional nord-americà configurat a Bretton Woods ha anat perdent

la seva hegemonia en benefici d'altres països com Australià, Canadà, Japó i

Europa Occidental (UNCTC, 1983), i fins i tot dels NPI i perifèrics, que

incrementen el seu mercat mercès a la perduda del pes relatiu nord-americà

(FRANKO, 1976, 1978). El procés invers començà amb la fi dels acords de

Bretton Woods a partir de 1971, permetent una major penetracció de les EMNs

europees i japoneses als mercats nord-americans (KNOX, 1989).
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Aquesta darrera fase ha representat la integració de les nacions perifèriques dins

l'espai de les TNC dels països centrals, veneficiant-se així d'uns costos laborals

inferiors (DIXON et al., 1986). Tanmateix, l'abandó de localitzacions on la mà

d'obra especialitzada resulta més onerosa, i la conservació d'avantatges

tecnològiques i d'especialització (BARNET i MULLER, 1974; FRÒBEL et al.,

1980; GRAHAM ET AL., 1988; PEET, 1983). El cas més tractat, pot ser són les

maquiles a la frontera mexicana (DILLMAN, 1970, 1976; SOUTH, 1989), model

que es repeteix a altres àrees com la conca del Pacífic (SCOTT, 1987), i la mà

d'obra femenina a la indústria, en especial EMNs (SCOTT, 1986).

S'ha dit que l'expansió experimentada per les EMN representa una reacció

oligopolista d'uns grups d'empreses controladores de la indústria forçades a

imitar a la competència per a controlar el mercat (REES, 1978; GWYNNE, 1979;

LAULAJAINEN, 1981). Expansió que es produeix en dues fases, començant per

una introducció creixent en mercats i productes, per a augmentar el volum i la

seva diversitat posteriorment (VERNON, 1977). A nivell d'empreses també es

fomenten aliances i estratègies comuns (un cas recent és el sistema paret amb

paret -wall to wall- (consistent en la creació de megaplantes comuns, de gran

productivitat, altament mecanitzades)

La TNC lluita entre dues forces, per una banda la lluita per mantenir-se amb les

activitats pròpies, i la seva supervivència davant el canvi d'activitats com a

resultat d'un procés entròpic. A qualsevol línia productiva que s'enfronta a

l'entrada de noves firmes, els líders tendeixen a comtemplar-se com tractats per

questa entropía (Vernon, 1977), una força que condueix a l'empresa TNC a

reduir els seus costos, intal.lant unitats productives en localitzacions més

barates, produint components, productes intermitjos i fins i tot completant

productes en països on la mà d'obra és propicia i amb estructures impositives

favorables (HELLEINER, 1973; SHARPSTON, 1975).

La futura organització econòmica del món, sota la gran empresa, es veu es veu

com a la culminació a escala mundial d'un procés evolutiu que s'ha gestat des de

fa molt de temps (PENROSE, 1976) i quan s'analitza la història econòmica en

termes d'innovacions que fan època (KUZNETS, 1966), l'actual es caracteritza

per una aplicació àmplia de la ciència als problemes de la producció econòmica.

El quadre d'una societat governada per la 'tecnostructura' de les grans

corporacions (GALBRATTH, 1967) amb descentralització de la responsabilitat i

l'autoritat, però no del planejament i control.
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Hi ha un cert resentiment actual, per part de les nacions menys desenvolupades,

sobre la imposició de comportaments polítics, socials i d'inversió i mercats, no

exempta de justificacions, si tenim en compte el precedent imperialista de la

Gran Bretanya, en particular, del segle XIX. Els propis arguments de

l'economia clàssica justificaven aquesta integració colonia-metròpoli dins

l'economia mundial, i la desaparició d'amplis sectors d'indústries locals.

L'imperialisme actual, de la lliure inversió, amb arguments semblants

d'integració d'àrees perifèriques origina una extraordinària polarització dels

nivells de rendes (PENROSE, 1976).

El model que es transfereix a l'exterior per part de les TNCs, consisteix en un

planejament sobre el medi amb fort control de les fonts de subministraments

(vertical i horitzontal), manteniment de relacions estretes amb governs i

institucions acadèmiques, i la configuració de l'esmentada 'tecnostructura'

competitiva com a exclussiu poder ubic i eficaç, amb repercusions a tots els

sectors socials. En el fons, les diferents teories sobre el paper de les TNCs

configuren dos enfocaments contraposats: lloar l'EMN com a agent de

desenvolupament, o condemnar-la com a instrument d'explotació. La majoria

d'estudiosos del tema, però, estan d'acord en considerar la TNC com a agent

innovador i industora d' reducció dels costos empresarials i concentració de

recursos (STREETEN, 1976).

Des del punt de vista de l'activitat espacial, s'han fet alguns intents de

classificació de les EMN en tres grans grups: etnocèntrica, policèntrica i

geocéntrica, segons l'àmbit d'actuació i centralitat de les seves activitats

(PERLMUTTER, 1970), però el fer és que la corporació transnacional està

sotmesa a una dinàmica de fusions i creixement empresarial en totes les

direccions, per tal d'integrar múltiples activitats dins el grup (TAMAMES, 1990).

També s'ha distinguit entre el fet de que siguin firmes multinacionals de caràcter
comercial o productives (DUNNING, 1971).

Una altra tipologia classificatoria de les EMNs a nivell mundial ha estat per

països inversors: a) d'inversions que aprofiten avantatges de mercat, com Suïssa

i els Països Baixos; b) EMNs per a l'obtenció de matèries primeres, com el

Regne Unit al llarg del s. XIX, o USA a Canadà; i c) per altres causes com

l'aprofitament d'avantatges comparatives, majorment de caràcter horitzontal, i

en funció de la teoria del cicle de producte (VERNON, 1971).
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Igualment s'ha intentat explicar el creixement de les EMNs considerant una

divisió del món en àrees monetàries (ALIBER, 1976), i com les primeres

influeixen sobre el sector industrial dels diferents països. S'han realitzat d'altres

clasificacions, com la divisió per països colonitzadors nats, colonitzats i ambdós,

tenint en compte el l'origen de la inversió (DUNNING, 1976).

A més del propi fet territorial són vàries les característiques actuals de les EMN

(TAMAMES, 1990) des del caràcter multi-planta i mulü-producte, l'ús i abús dels

sistemes d'organització industrial i d'investigació R+D, a una gestió econòmica

àgil basat en un bon accés als mecanismes polítics i la informació, en ocasions

mitjançant els OING.

Els principals arguments sobre el comportament espacial diferencial de les EMN

per part de la majoria d'estudis es centren sobre el nivell d'ocupació industrial

com a variable bàsica d'anàlisi (HAWKINS, 1972) dins la inversió estrangera i el

seu efecte multiplicador com a resultat de:

a) desplaçaments en la producció;

b) estímul de l'exportació;

c) augment de les tasques de gestió i control als principals centres

d) augment de les activitats relacionades, en especial dels serveis exteriors.

Tot i així, la validesa d'aquestes argumentacions forma part d'un ampli debat

gens clarificat, tenint en compte el pes cada cop major de l'activitat externa dels

principals grups multinacionals dins un procés continuat d'inversió tecnològica i

organitzativa, amb fortes repercusions sobre el nivell d'empleo. Tanmateix, la

EMN ha estat tradiccionalment identificada amb l'intensificació de capital tècnic

(VERNON, 1977), i actualment s'ha convertit en la punxa de llança de la qüestió

de tansferència tecnològica als NDC (de viva actualitat amb la Ronda Uruguai

del GATT).

Des de la Geografia hi ha una necesitat d'investigar l'evolució espacial de la

corporació per a contrastar la forma en que aquella canvia la distribució de les

seves activitats, examinant en particular el comportament locacional de les

empreses amb múltiples centres, en un intent d'entendre el procés de

desenvolupament urbà i regional.
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Aquest procés dels grups transnacionals es basen en una sèrie de nexes i

estratègies, fonamentalment el lideraratge tecnològic àmpliament centralitzat

dins el grup (ultrapassat en ocasions amb motiu de "joints ventures" i acords) i

per l'ús de noms comercials. Altres vegades l'escala es constitueix en barrera

d'entrada de noves firmes, malgrat que en ocasions es busca precisament la

complementarietat d'alguns productes (VERNON i WELLS, 1991).

Altra característica fonamental de les EMN és la millora organitzativa de forma

continuada continuada. Si l'organització es crea per tal de millorar els esforços

dels medis individuals de l'empresa, dins l'EMN hi han tres blocs bàsics que la

configuren:

En primer lloc les seves funcions, bàsicament producció, finances, marketing,

personal, investigació i control. Altre criteri són els diferents negocis de la

firma, i en tercer lloc l'estructuració per aïsos i àrees. No ha estat, però, fins la

dècada del 70 que l'EMN es diversifica per línies de productes, amb diversos

condicionants tècnics i estratègics (VERNON, 1977). Amb base a aquests

supòsits, els grups transnacionals configuren diferents sistemes organitzatius que

alguns especialistes s'han cuidat d'analitzar a fons. Així (EGELHOFF, 1988)

considera els nodes com a centres de cost, analitzant la relació entre tamany del

grup i eficàcia.

3.5.3.2 Transnacionalització a Catalunya i a l'Estat

A continuació volem fer referència a alguns trets i estudis sobre el fenomen de

les inversions estrangeres a Espanya i a Catalunya, no com a anàlisis merament

econòmics, sinó des del punt de vista de la localització territorial d'aquest

fenomen.

Com assenyalen alguns autors, històricament es van produir un seguit de

circunstancies, implícites al propi model de creixement industrial, que

impossibilitaren un creixement armònic industrial al llarg del segle XIX

(PEDROSA, 1986). Que únicament s'inicià amb l'afluència masiva de la inversió

tècnica i l'esperit d'empresa estranger, generant un model de d'industrialització

altament depenent i subordinat als intereses i necessitats acumulatives i

expansives del capitalisme forani (MORAL et al., 1981), estimulant un proc és

relativament ràpiod i intens (encara que secrtorialment desigual i polaritzat en

determinades regions, Catalunya i el País Basc sobretot.
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Al llarg d'aquesta etapa, molt sovint amb coincidència d'interessos entre

burgesia agrària i capital estranger dins el període d'emergència del capital

monopolista mundial ha quedat palès en un seguit d'estudis regionals i sectorials

(PEDROSA, 1987; CASARES, 1973; COSTA, 1981, 1982; DUNNING, 1984;

WAIS, 1974), desencadenant des de 1914 múltiples manifestacions

proteccionistes davant aquesta penetració (ROLDAN i GARCIA, 1973) sobretot de

la banca de Paris i Londres que desencaden en crisis periòdiques (a les

companyies de ferrocarrils en concret).

Tradicció proteccionista que es segueix al llarg de les primeres dècades del segle

XX, en moments en què el capital monopolista lluita pel repartiment del mercat

mundial, consilidant-se així el paper hegemònic de la banca nacional (TUÑÓN

DE LARA, 1981). Catalunya no solament no va quedar al marge d'aquests

procesos, sinó que es constituirà en la primera regió industrial de l'Estat

(CARRERAS, 1990).

Entre el 1939 i el 1959, període autàrquic, és una època de paralització del

procés de transnacionalització tenint en compte els nous plantejaments i

correlació de forces de la segona guerra mundial, però no a Europa on aflora

una forta inversió nord-americana. Canvi de tendència en el resorgir de la

cooperació decidida amb l'exterior (SAINZ, 1965; MARTÍNEZ, 1979; FANJUL,

1980). Aquesta etapa i la problemàtica, de la inversió estrangera a Espanya, ha

estat àmpliament tractada (COSTA, 1982; MUÑOZ et al., 1978). En el cas de

Girona, es troben algunes referències esporàdiques a aquest procés transnacional

en inversions en ferrocarrils, i la indústia surera dels segle XIX i XX (CASARES,

1973; WAIS, 19741 ARMSTRONG).

També s'han fet alguns assaigs i acostaments al fenomen de la inversió

estrangera recent a Catalunya (CABANA, 1986; C.E.P., 1982; DÍEZ i RIUS,

1981), amb en cert èmfasi en el excessiu col.lonialisme i dependen eia exterior

d'aquest segment industrial, a més d'un gros impacte sobre les formes de vida i

la internacionalització de la seva economia (GRANELL, 1984), i les repercusions

sectorials, com l'alimentari amb forta presència de competidors multinacionals i

estratègies de caràcter global (GUAL et al., 1991).

Més recentment, el domini de la inversió estrangera directa al llarg de les

darreres dècades ha estat un tema de toc obligat sempre que ha hagut referències
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a la propietat de les empreses, fins el punt que l'any 1990, nou de cada 100

pessetes invertides a España eren de procedència estrangera. El mateix any,

solament el 2,2% de la inversió espanyola es va fer fora de les fronteres

(ACTUALIDAD ECONÒMICA, 28.10.91). Malgrat les avantatges de l'EMN

esmentades, l'aspecte negatiu del fenomen és la relativa dependència exterior de

les decisions empresarials (com a mostra Akzo en la Seda de Barcelona). En el

cas del nostre àmbit d'estudi, el Gràfic 3.4 constitueix un acostament a la

importància del fenomen transnacional a l'àrea, amb presència en la majoria de

secrtors, especuialment l'alimentari, i predomini de la inversió francesa, en

augment des de la incorporació a la C.E.E. (PAUNERO, 1992).

Opcions sense aparent solució a curt termini, si considerem les perspectives del

Mercat Únic de 1993, solament caldria compensar-la amb major agresivitat

inversora a l'estranger, com ja s'està donant per part de les principals

corporacions industrials i de serveis nacionals en amplis mercats com

Latinamèrica (Telefònica, Iberia, Repsol, etc.), que s'està dirigint

fonamentalment a la C.E.E. (el 58,8 % del capital espanyol els primers vuit

mesos de 1991, va escollir com destinatari la CEE, segons el diari Avui

22.1.1992). L'ingrés a la C.E.E. ha suposat per la gran indústria espanyola

també tot un seguit d'aspectes desfavorables per causes diverses: reduït tamany

empresarial, i escàs pes exportador (20% en 1982); en altre sentit es presenta

favorable: grau d'endeutament empresarial, presió fiscal i productivitat bruta

(DÍAZ, 1987).

A destacar, el paper desenvolupat per la banca sobre la indústria espanyola en

general, i la transnacional en particular, sobretot fins a la dècada dels setantes,

en aquells sectors de fàcil asimilació de tecnologia importada i amb orientació al

mercat intern. Tendència que es va haver d'abandonar posteriorment com a

resultat de la crisi bancària, i en la majoria de branques industrials.

Aquest abandó progressiu de la banca (amb la desaparició del model de banca

industrial de la dècada dels sixantes per una banca mixta) es va realitzar per

venda de la renda variable no financera (transformacions de préstecs consolidats

anterior). Si, per una banda els criteris de diversificació de riscos aconsellen un

cert grau de participació industrial, la crisi en sectors exposats al rigor de la

competència internacional i la pròpia legislació espanyola (que, si no prohibeix,

sí penalitza la presència de la banca en la indústria amb més recursos

computables i recàrrecs per concentracció de riscos) han pessat més en la decisió
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adoptada per la banca. Un altre factor, la progressiva internacionalització de la
banca espanyola, i la presència de la banca estrangera com a canalitzadors deis
negocis multinacionals (BERGES et al., 1990).

Sectors industrial on també ha desaparegut de forma progressiva el suport de

l'Administració, per l'escasa presència industrial española a l'exterior, i les

dificultats de supervivència en un marc liberalitzat més ampli. Des del punt de

vista de l'empresa industrial espanyola s'ha produït una certa manca de previsió,

tenint en compte que en moments d'eufòria i de fàcil accés al crèdit no s'ha

plantejat la conveniencia de canals estables de financiado amb la banca, amb el

resultat d'un clima de perduda de confiança mutua durant la crisi.

Igualment cal fer menció d'un als estudis que relacionen transnacionalització i

sistema agroindustriala Espanya i a Catalunya, i que apareixen a la dècada dels

setantes en la literatura econòmica, per l'interès del moment pel tema

transnacional introduït per l'escola de Harvard (Vernon especialment) i la que

podríem anomenar escola agroalimentaria de Montpeller, sota la influencia de

L. Malassis a França (BYÉ i MOUNIER, 1972; RASTOIN, 1971, 1975a), a

més de preocupació del moment per control del desenvolupament econòmic i la

independència dels diversos models industrials de la influència exterior.

De forma pràcticament simultània a la introducció a Espanya dels aspectes

conceptuals del sistema agroalimentari, comencen a aparèixer molt

tempranament alguns articles, no sense una certa preocupació sobre la

importància que les inversions estrangeres comencen a tenir al sector,

especialment a Catalunya, on es consoliden molt aviat, un cop finalitzada l'etapa

autàrquica de l'economia espanyola (CAMPOS, 1973; LEAL, et al. 1975;

RASTOIN, 1975b; FERNANDEZ, 1976; CRUZ, 1978; MUÑOZ et al., 1978;

SARIE 1979).

Al llarg de la dècada dels vuitantes en canvi, predominen les aportacions sobre

aprofundiment en els mecanismes d'entrada, funcionament d'aquests grups i

"filières" alimentàries, així com les possibles repercusions territorials

(DRONNE, 1980; VILADOMIU, 1985; REIFFERS, 1982) i l'impacte en

determinats sectors com el sistema alimentari (CRUZ, 1978).
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3.5,3.3 Transnacionalització japonesa.

Els darrers anys assistim a un augment considerable de les inversions japoneses

al món, i en particular dins les àrees centrals com la CEE, els USA i la conca

del Pacífic (HEiTGER i STEHRN, 1990; TSUCHIYA, 1987; EDGINGTON, 1987;

TSUMURI, 1976) amb canvis importants en els sistemes de producció

postfordisme (ARNASON, 1988). I no resulta comparatiu l'anàlisi transnacional

americà, i europeo del japonès (BERRY et al., 1987). El model de les TNC

japonesa és força diferent de la resta de nacionalitats per raons culturals, per

decantado d'una àmplia experiència de companyies de comerç exterior, amb un

clar predomini del marketing, especialització i coneixement dels mercats

internacionals i de les conexions financeres amb la gran banca internacional

(VERNON, 1977; YOSHINO, 1976; FUJITA i ISHIGAKI, 1986).

Si considerem com una autèntica necesitat actual del conjunt de TNCs d'obtenir,

dominar i mantenir aquests mercats internacionals (HYMER, 1970), d'ahí

l'interès de les EMNs en adaptar-se al model d'organització japonès en aspectes

laborals com el "toyotisme" (LlFSON i YOSHINO, 1986), tecnològics i de

competència (WILTSHIRE, 1990; SCHOENBERGER, 1982; TURPIN, 1990) i

locacionals (EDGINGTON, 1987).

Dins el model d'organització japonès, cal distingir entre estratègies estructurals

i objectius últims en el seu procés de globalització. Per a moltes firmes

japoneses, l'objectiu últim ha estat el domini i la difusió mundial de la marca,

més que no pas els dos trets bàsics definidors del sis tema productiu: un cost

inferior del producte amb millora de la qualitat (HAMEL i PRAHELAD, 1988).

Les companyies transnacionals japoneses s1 estructuren a l'entorn de tres

funcions bàsiques: manufactura, marketing i finances, molt lligat a la cultura

empresarial del país. Efectivament, aquestes tipologies en ocasions s'agrupen

per formar un sol grup -kereítsu-, amb conexions mútues de propietat. Altres

vegades configuren grups de control familiars -zaibatsu- (ja existents a les

primeres dècades del segle XX). En general, però, és una gran companyia

comercial -sogo sosha- i un gran banc que configuren el nucli del grup. Aquests

grups, des del moment que actuen majoriatàriament als mercats exteriors

originen un efecte d'adhessió en els competidors -bandwagon effect-, que també

es veuen abocats, així, a la competència als mercats internacionals.
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Eel paper desenvolupat per les institucions financeres japoneses s'ha convertit,

precissament, en un dels dos models existents avui dia al món de banca

especialitzada (l'altres seria el nord-americà), consistent en una separació entre

banca comercial i d'inversions; un mercat bancari nacional integrat, i amb

interconexions banca-indústria, el M1TI. A nivell mundial no hi ha una única

resposta a la participació de la banca en la indústria, i cada país ha generat una

tradició, una forma de comportament, entre les entitats financeres i el món real.

El Japó, en canvi, ha estat capaç de provocar un nucli de pensament proclive a

la participació de la banca en la indústria.

Així és com la TNC japonesa (en estreta col·laboració amb el MITI que controla

les inversions directes exteriors) ha estat capdavantera en inversió exteriors

directa a les darreres dècades, creixent amb més força que TNCs d'altres

nacionalitats, sobretot en sectors i àrees geogràfiques on les avantatges

comparatives han estat superiors (DUNNING, 1990; INOGUCHI, 1989; FRANKO,

1983), p. ex. la indústria automobilística (Mair et al., 1988). El MITI també ha

contribuit a elaborar una forta política proteccionista de les TNCs japoneses a

l'estranger, així com el reforçament dels grups industrials 'zaibatsu'

Com a resultat d'aquest predomini inversor i tecnològic (HIRATA, 1988),

l'anàlisi de les característiques de la política econòmica del Japó (YAMAMURA,

1987; OZAWA, 1979; KOJIMA, 1978) i l'anàlisi de grups multinacionals

(HOLLOWAY, 1983; CUSUMANO, 1985; JUNKERMAN, 1987) són temes d'estudi

tractats habitualment dins la literatura econòmica.

L'oferta diferenciada de productes japonesos es basa en l'àmplia experiència de

marketing als mercats internacionals, avantatges comparatives en certs sectors

tecnològics, control de qualitat, producció més eficient i econòmica i en la

satisfació obtinguda pels consumidors a canvi dels seus diners. A més d'entrar

en sectors prèviament abandonats per la resta d'EMNs (DUNNING, 1989,

FRANKO, 1983). Penetració que no ha fer més que començar si es considera el

creixement japonès als països centrals i la Conca del Pacífic (HEITGER i

STEHRN, 1990).

Les empreses multinacionalas japoneses han arribart a l'estat de potencia

mundial actual mitjançant diverses fases des de l'absorció de tecnologia

importada a gran escala dels Estat Units i d1 Europa, creixement posterior de la
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productivitat fins nivells que no s'havien vist anteriorment, progressos en la

millora de qualitat inspirats en teories nord-americanes, i un elevat grau de

flexibilitat productiva; per passar a una etapa de presència multinacional de

generació de noves de xarxes corporatives internacionals, especialment al sector

de l'automòbil. Creixement ràpid de xarxes que pot desembocar en un sistema

més cosmopolita i centralita! de la presa de decisions internacional (SUPPLE,

1990).

La seva projecció en tecnologies flexibles significa capacitat d'adaptació ràpida a

les exigències dels consumidors i del mercat. L'empresa occidental, en especial

les multinacionals, han començat fa algun temps a desenvolupar moltes

d'aquestes tècniques, amb una tendència cap l'amillorament total; progressant

no solament en la qualitat del producte, sinó dins el conjunt de l'activitat

empresarial, única via de supervivència dins l'actual moment d'actuació en el

mercat global.

El sistema de gestió de la producció japonesa té, però, unes arrels culturals

importants, tot i que no per això deixa de ser aplicable a la indústria occidental:

productivitat (toyotisme o producció "just-in-time", o JIT, logística basada en la

reducció del cost productiu per eliminació d'estocs) i qualitat, "total quality

control" o TQC.

L'idea del model JIT/TQC és simple, treballar al dia, produir i entregar en el

moment just per a la venda del producte: agrupant els inputs en el moment just

per començar, i fer-lo al moment just per a l'ensamblatge, adquirint els

materials per al'ocasió en tal moment. Es a dir, que en tant l'empresa japonesa

produeix lots petits en el moment de servir, la indústria occidental continua

operant amb grans lots per poder subministrar en qualsevol moment a la

clientela.

Dins aquest sistema de producció al dia, d'elevada productivitat, la gestió dels

aprovisioaments resulta fonamental control que es realitza amb dos models

bàsics, el manual o "kanban" inventat per l'empresa Toyota (literalment

document visible o fitxa que atravesa les diferents fases de la cadena productiva)

i el "synchro-Mrp" de Yamaha, models encunyats ja com a "Toyotisme" o

producció JIT que permeten reduir "stocks" i el temps per a cada operació així

com el seu cost, obligant a una millora continuada de la qualitat.
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Millora que es deu a que l'operari ha de fabricar un nombre inferior de peces,

que passen a la fase sucessiva, adonant-se ràpidament si el procés no funciona.

També contribueix la motivació o reforçament psicològic de l'operari

(SKINNER, 1971) adonat-se de la seva destreça que el motiva per a la millora

de qualitat, aixi com la responsabilitat individual o de grup, cercles de qualitat o

sentiment solidari de la propia producció, que esdevé tema de conversa habitual.

El model/s japonès permet l'eliminació de la mà d'obra indirecta, millora de la

gestió comptable, practica desaparició del control físic dels materials, de forma

tal que el TQC solament pot donar-se conjuntament amb el JTT en una millora

continuada del producte. Cal considerar, a mes a mes l'enorme importància

donada en el suistema JIT a al procés d'automatització al Japó: robots

(completant automatismes i programes), quasi-robots (dispositius "pick and

place" i de manipulació manual) degut a l'alt cost del treball i a una mancança

d'operaris , devallada de la natalitat, etc. a partir de 1950.

Tendència, per altra banda, similar a altres països occideentals, com els Estats

Units (fabricació CAD/CAM, Computer Aided Designi Computed Aided

Manufactureing.) Al Japó, aquesta combinació CAD/CAM constitueix la forma

avançada de la producció JIT/TQC. Aixíles coses, resulta pràcticament

imposible per les línies de producció occidentals poder superar aquesta

flexibilitat japonesa (al tractar-se de planificació "off-line", baixa flexibilitat de

la mà d'obra especialitzada i T instrumental, mancança de polítiques de qualitat i

suport, etc.).

Un altre aspecte important son els Cercles de Control de la Qualitat, QC,

invenció japonesa igualment, introduida el 1962 i que mobilitza petits grups

d'operaris voluntaris a fi de millorart, la qualitat i productivitat. L'empresa

Lockheed californiana adoptà el sitema a Occident a partir de 1974, amb

extraordinaris resultats, i a començament dels vuitantes esdevé un tema habitual

de referència organitzativa. Estretament conectat amb la psicologia, la dinàmica

de grups i motivació personal, alguns dels seus objectius són la reducció de la

simplificació laboral, "cero defectes", bústia de sugeríments, combatre

l'especialització, qualitat de vida laboral, i altres.

La producció àgil o "lean production", és un un altre procés productiu que,

comparat amb la típica producció de massa occidental (sobretot al sector

automoció) utilitza menys de tot: treball, temps, desenvolupament de producte,
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estocs, superfície fabril, etc. (hi ha prou amb comparar qualsevol aparell de

consum, com dues impressores làser, per exemple, una occidental i l'altra

japonesa per adonar-se del seu volum i nombre i tamanydels components,

resultats i preu. De tal forma que no solamente es redueix el cost, sinó també

els defectes productius en general a les 2/3 parts del de la producció en massa.

Producció àgil, "kaizen" (com a fluxe continuat de petites millores), "kanban"

i JIT constitueixen alguns dels mètodes destinats a calibrar estretament el fluxes

dels components reduint al mínim el magatzematge buscant una organització

armónica de la producció (Ia justificació esdevé fins i tot filosòfica en la

búsqueda de la perfecció d'alguns elements intrínsecs al confucciuonisme

japonès). A més de l'ocupació de per vida dels treballadors dels trusts

industrials. Cal dir, però, que en l'organització empresarial, a més dels mètodes

esmentats n'hi han d'altres, com que s'apliquen a nivell més general, des dels

plans Scanmlon, enginyeria del valor, estudi del treball, control de la qualitat,

desenvolument organitzatiu, etc.

L'estratègia global de la multinacional japonesa rau en un control del mercat

mitjançant societats comercials especialitzades en el marketing à"exportació,i

operant reduits marges de guanys, però pensant en una política de control

comercial a llarg termini, on la relació cost/volum resulti mes favorable, i en

especial amb increment del valor de l'empresa no solament en capital físic, sinó
del propi "know-how".

Si considerem la hipòtesi d'un cicle Kondratiev a partir de l'any 2000 basat en

l'emergència de l'evolució informàtic-electronica, assistiríem a la formació d'un

nou centre de l'economia-món a la Conca del Pacífic (LIPIETZ, 1988), sobretot

per la interdependència existent entre el Japó, USA, els NICs, Commonwealth i

ASEAN en el comerç global de l'area (SEGAL, 1990). Empresa difícil per altra

banda, a la vista de l'enorme dèficit públic del Japó i els Estats Units, així com

el dèficit exterior d'aquest últim.
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SIGLES

AID Associació Europea de Desenvolupament.

AFL. CIO Central Sindical Nord-americana.

ASEAN Associació de les Nacions del Sudest Asiàtic.

BIRD Banc Intern, de Reconstrucció i Desenvolupament.

CACM Mercat Comú Centramericà

CEE. EEC Comunitat Econòmica Europea

CECA. ECSC Comunitat Europea del Carbó i l'Acer.

CII. IIT Comerç intra-indústria.

COMMONWEALTH Comunitat Britànica de Nacions.

DEG Drets Especials de Gir.

DISC Societats Nacionals de Vendes Internacionals

ECLA Comissió Econòmica per Latinamèrica

EFTA. AELC Associació Europea de Lliure Comerç

EMN. TNC. MNEs. Companyia transnacional, empresa multinacional.

EXIMBANK Banc d'Exportació i Importació.

IED. FDI Inversions estrangeres directes.

FMI. IMF Fons Monetari Internacional.

GATT Acord General sobre Tarifes i Comerç.
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ILET

IRM

LAFTA

LDC

MITI

OTAN. NATO

NDC

NDIT

NPLNICs

OCDE. OECD

OING

R & D

UNTAC

UNCTC

WHTC

Institut Latinamericà d'Estudis Transnacionals.

Institut d'Investigació de les Multinacionals.

Associació de Lliure Comerç Latinamericà

Paisos subdesenvolupats.

Ministeri de Comerç i Indústria (Japó).

Organització de l'Atlàntic Nord.

Països no desenvolupats.

Nova Divisió Internacional del Treball.

Nous països desenvolupats.

Nous països industrials.

Organització de Cooperació i Desenvolupament

Econòmic.

Organismes internacionals no governamentals.

Inversió i desenvolupament.

Conferència de les Nacions Unides sobre comerç i

desenvolupament.

Centre de les Nacions Unides de Corporacions

Transnacionals.

Societats Comercials de l'Hemisferi Occidental
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