
Avantatges de tenir 
Estat Propi
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Polítiques pròpies d’un Estat

� Fiscals i econòmiques
� Educatives i d’investigació
� Sanitàries i socials
� Culturals i esportives
� Seguretat i diplomàtiques
� Justícia
� ...

No podem deixar en mans d’altres, en aquest cas de 
l’Estat espanyol, aspectes tan importants per el 

nostre desenvolupament i la nostre competitivitat
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Avantatges d’un Estat propi

� Tenir Estat et fa mereixedor del respecte internacional .

� Disposarem d’un seient a les Nacions Unides . Tindrem un 
comissari europeu. I un lloc al Banc Central Europeu. I també un 
lloc al consell de ministres de la UE. I ens tocarà durant sis mesos, 
de tant en tant, la presidència de torn de la UE i el nostre president 
participarà els consells de ministres europeus. I a la OTAN.

� Amb un Estat propi aconseguirem dues coses:

- Augmentar la nostra qualitat de vida
- Les perspectives de futur seran més positives
i optimistes.  

(Font: Josep-Lluís Carod Rovira. 2014 Que parli el poble català. 2008)
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Avantatges d’un Estat propi

� Podrem reforçar la cultura de l’interès nacional

� Defensarem el nostre mercat per sobre de les decisions polítiques 

� Disposarem de més facilitats per establir aliances europees i 
globals de cooperació.

� Podrem formar part i compartir interessos amb les regions més 
dinàmiques del món.

� Reactivarem les alternatives de canvi en les                                               
persones i no en les superestructures.

� La creativitat és desenvolupa millor en llibertat
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Avantatges d’un Estat propi

� Podrem impulsar el sistema català de valors : treball, esforç, 
estalvi, risc, iniciativa, l’esperit emprenedor i la innovació.

� Ens permetrà impulsar millor la llibertat de mercat, la lliure 
competència i la productivitat.

� Ens podrem convertir en un país emergent a l’economia global

� Desenvoluparem una política industrial pròpia invertint en 
activitats productives i respectuoses amb el medi ambient:

R+D (al voltant del 4% del PIB per estar al capdavant           
dels països innovadors), formació, ciència i tecnologia,              
finançament, ajuts a la exportació, impulsar les sinergies                                    
entre empreses...
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Avantatges d’un Estat propi

� Tindrem la funció de recaptar, gestionar i distribuir els nostres 
propis recursos (impostos, taxes...)

� Farem un pla d’acció estratègic general per Catalunya a 10 anys

� Podrem fer inversions reals en serveis sanitaris i socials, hospitals, 
transports, ports, aeroports, ensenyament i universitats, pensions...

� Implantarem una administració més simple, ràpida i propera a les 
empreses i als ciutadans. 

� Impulsarem una Justícia eficient i eficaç

� Podrem exercir un control estricte sobre la                                              
immigració, segons necessitats i demanda.
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Avantatges d’un Estat propi

� Impulsarem el creixement de les nostres millors PIMES perquè
esdevinguin realment importants empreses multinacionals.

� Facilitarem la implantació de noves empreses per enfortir el teixit 
empresarial català.

� Ens convertirem en la porta d’Àsia
Àsia serà la principal fabrica del món i com què l’Europa de l’euro 
serà el principal mercat comprador, la mar Mediterrània esdevindrà
un dels principals corredors de comerç marítim mundial.

Invertirem en la façana marítima per esdevenir                                                  
la zona amb més potencial logístic del món,                                              
tant a nivell portuari, com aeroportuari i també
de transformació de semielaborats (com Flandes)
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La independència es negoci

� Poder elevar el nivell econòmic propi de cada català i de 
Catalunya sencera, recaptant menys impostos.

� Cada un dels catalans podrà disposar de més diners pel seu treball

� La millora del benestar i dels serveis de sanitat, socials, pensions, 
transports, cultura i ensenyament, esportius,... 

� Gaudir de llibertat per a:

decidir el nostre futur
a la nostra manera i                                       

a la nostra mida.

(Font: Carles Lladó. Catalunya: estat de la nació. 2008)
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Comparativa UE-28, amb Catalunya

(* Juliol del 2009 - Font: Eurostat Euroindicators Setembre 2009)

Nr País (2008)
  PIB (PPC) 
per càpita

% UE-27 
PIB (PPC) 

per càpita

Població 
milions 

d'habitants 

Atur %  
Set 2009                 

Extensió    
km2

1 Luxemburg 64.900 258 0,5 6,6 2.586
2 Irlanda 35.900 143 4,4 13,0 70.270
3 Holanda 33.200 132 16,4 3,6 41.530

Catalunya Estat 32.000 127 7,3 ? 31.895
4 Àustria 31.300 124 8,3 4,8 83.860
5 Suecia 30.200 120 9,2 8,7 449.960
6 Bèlgica 29.700 118 10,6 7,9 30.510
7 Regne Unit* 29.700 118 61,3 7,8 242.910

Catalunya autonòmica 29.700 118 7,3 16,0 31.895
8 Dinamarca 29.400 117 5,5 6,4 43.090
9 Finlandia 29.000 115 5,3 8,6 338.150

10 Alemanya 29.000 115 82,2 7,6 347.030
11 França 27.100 108 63,8 10,0 551.500
12 Espanya 26.200 104 45,2 19,3 505.990

UE-27 25.100 100 497,1 9,2
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Dades Econòmiques Catalunya 2008

� Extensió: 31.895 km2

� Població: 7,3 milions d’habitants
� Llars: 2,7 milions
� PIB: 216.923 milions d’euros, a preus corrents
� PIB per habitant: 29.757 euros 
� Exportacions: un 27% del PIB.                                   

L’any 1990 hi havia 5.000 empreses exportadores i en canvi l’any 
2007 ja ni ha 30.000

� Total empreses Catalanes: 635.445

Industria        49.463
Construcció 92.355 
Serveis        493.627 

(Font: IDESCAT i INE)
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Tipus d’empresa Catalana

� El 93,2% són petites empreses

(Font: IDESCAT  i ACC10)

Agricultura 2% Industria 25%
Construcció 9% Serveis 64%

Sectors

Tipus 
d'empreses

Assalariats Total %

Autònoms 1 330.916 52,1%
Micro 1 - 9 260.999 41,1%
Petita 10 - 49 34.835 5,5%
Mitjana 50 - 199 6.201 1,0%
Gran > 200 2.494 0,4%

635.445 100%Total CAT 2008
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Dades Econòmiques de Catalunya 2008

� Catalunya concentra el 70% de la inversió japonesa,                          
el 60% de la nord-americana i el 46% de la britànica.

� En un radi curt, Barcelona disposa d’una dotzena d’universitats i de 
importants infraestructures tecnològiques com el supercomputador
Marenostrum i el laboratori de llum del sincrotró. És l’única ciutat 
que te dues escoles de negoci, entre les primeres 10 del món.

� Som la primera regió agroalimentària de tot Europa

� Societat civil : tenim 43.000 fundacions, 4.500 cooperatives, 7.000 
entitats culturals, 1.800 societats anònimes laborals i fins a 700.000 
persones que participen en tasques de voluntariat. 

� Xarxa hospitalària amb 215 hospitals i 31.000 metges

(Font: Josep-Lluís Carod Rovira. 2014 Que parli el poble català. 2008)
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Com és Catalunya?

� Catalunya (7,3 milions d’habitants) 

Tenim una reconeguda tradició industrial i comercial de segles

Som un pol turístic de primer ordre mundial

Tenim història, cultura, capacitat d’innovació, esperit de treball, 
grans escoles de negocis, i una economia molt diversificada.

Què volem ser els propers 10-15 anys? La resposta depèn de 
nosaltres, no d’Espanya. 

Només ens cal un Estat propi que lideri el canvi
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Les Megaregions

� Les Megaregions son les noves unitats naturals de creixement que
agrupen i que comprenen xarxes de ciutats, comarques i de regions 
que estan econòmicament i comercialment integrades.

� Avui el món hi ha 191 estats però són aquestes 40 megaregions 
les que impulsen l’economia global .

� A l’any 2005 a les 40 megaregions vivia 1/5 part de la població total 
del món, es produïen les 2/3 parts del PIB mundial i es generava el 
85% de tota la innovació que s’elabora a nivell mundial.

� Les grans multinacionals miren mapes lumínics quan estudien on 
s’han d’ubicar les seves plantes de producció (cas IKEA).      

(Font: Ramon Tremosa. Catalunya, país emergent. 2008)
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Megaregions, els motors del creixement econòmic

(Font: Richard Florida: Les Ciutats Creatives i Ramon Tremosa: Catalunya: país emergent)

POBLACIÓ        
Milions d'habitatns        

PIB               
Bilions USD              

1 Greater Tokyo 55 2.500
2 Boston - Washington 54 2.200
3 Chicago - Pittsburg 46 1.600
4 Amsterdam - Rotterdam - Ruhr - Flandes - Lille 59 1.500
5 Osaka - Nagoya 36 1.400
6 London - Leeds - Chester 50 1.200
7 Milà - Torí - Roma 48 1.000
8 Charlotte - Atlanta 22 730
9 South California 21 710

10 Frankfurt - Stuttgart - Mannheim 23 630
11 València - Barcelona - Marsella - Lió 25 610
12 Toronto - Buffalo - Chester 22 530
13 Seül 46 500
14 Nord Carolina 13 470
15 Florida 15 430
…  ………………
33 Lisboa - Porto - La Corunya 10 110
39 Madrid 6 100

MEGAREGIONS ANY 2005                                                                
Criteri d'ordenació: volum d'activitat econòmica
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La Megaregió Eurosunbelt

� La megaregió Barcelona-Liò, anomenada Eurosunbelt, que a l’any 
2005 va generar un PIB de 610 bilions de dòlar i comprenia una 
població de 25 milions d’habitants, està en el lloc número onze del 
món i cinquè d’Europa. Una potència turística mundial a banda
d’una potència industrial .

Eurosunbelt

(Font: Ramon Tremosa. Catalunya, país emergent. 2008)
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EURAM: l’euro regió de l’arc mediterrani

� Catalunya i el País Valencià són el 
motor econòmic espanyol.
Un milió de pimes al voltant de 
clústers industrials, a l’any 2006.

� Les exportacions de béns conjuntes 
del tres territoris van suposar l’any 
2003 el 40,6% enfront tant sols el 
10,9% de Madrid.

� Entre 1992 i 2002 s’han multiplicat 
per sis les exportacions de béns 
catalanes.

� Catalunya és avui una potència 
exportadora a nivell mundial.

(Font: Jordi Pons / Ramon Tremosa. L’espoli fiscal. 2004)
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Simulació de creixement per Catalunya 
(model VAR)

Cost 
d’oportunitat

(Font: Jordi Pons / Ramon Tremosa. L’espoli fiscal. 2004)



19CCN 24.11.2009

Simulació de creixement a l’EURAM      
(model VAR)

(Font: Jordi Pons i Ramon Tremosa. L’espoli fiscal. 2004)

Poder 
generar 

més 
volum 

de 
riquesa



20CCN 24.11.2009

Resultats sobre la simulació

� Si la totalitat del dèficit fiscal de l’any 2002 hagués romàs a 
Catalunya i s’hagués invertit en infraestructures, l’any 2003 el     
PIB català hauria estat un 10% superior .  

� Si s’hagués produït un increment de la inversió pública en el 
període 1995 – 2003 equivalent la 3% del PIB anual, el PIB per 
càpita de l’EURAM s’hauria situat al voltat del 120% de la mitjana 
comunitària.

El PIB per càpita del País Valencià hauria superat la mitjana 
europea i el de Catalunya i les Illes Balears hauria estat similar al 
de l’Emília-Romanya i la Llombardia (al voltant 130% de la mitjana). 

Això hauria permès a Catalunya apropar-se a les regions  
europees més riques en termes de PIB per càpita .

(Font: Jordi Pons / Ramon Tremosa. L’espoli fiscal. 2004)
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Consideracions Finals

� L’EURAM es el principal eix econòmic de l’Estat espanyol amb un 
milió de PIMES al 2006 (un 32,5%) al voltant de clústers industrials.

� Entre el anys 1997 i el 2003 la comunitat de Madrid, que només 
representa l’1% de la superfície de l’Estat s’ha emportat entre el    
25 i el 30% de tota la despesa pública del Govern central.

� La dotació d’infraestructures de l’EURAM és clarament insuficient 
per a competir en condicions d’igualtat amb els altres països.

� L’intervencionisme de l’Estat espanyol en aquest darrers any ha 
perseguit de manera insistent l’objectiu que Madrid passi a ser la 
locomotora econòmica d’Espanya en detriment de Catalunya .

(Font: Jordi Pons / Ramon Tremosa. L’espoli fiscal. 2004)
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Consideracions Finals

� Els tres territoris de l’EURAM van aportar entre 1991 i 1996 el 90%
del fons per repartir a la caixa central.                               
La Comunitat de Madrid no va patir dèficit fiscal; saldo zero.

� Si el dèficit fiscal del període 1995 – 1998 s’hagués invertit 
integrament en infraestructures a Catalunya, l’any 2000 el PIB 
hauria pogut ser d’un 32% superior .             (Ros, Tremosa i Pons, 2003)

� Aquest gran esforç solidari de Catalunya encara no serveix 
perquè les regions menys productives de l’Estat espanyol s’acostin 
a Europa, sinó perquè només Madrid creixi de forma espectacular.

� Les transferències fiscals públiques són ineficients per estimular el 
creixement econòmic. Les regions menys desenvolupades accepten 
racionalment de romandre subdesenvolupades mentre continuï el 
caràcter estable de les subvencions.                                
(Banc d’Espanya. Document de treball “Rational underdevelopment” 0114/201)
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Països semblants a Catalunya

� Estats de dimensions similars o d’alguna manera propers a 
Catalunya son:

Irlanda, Suècia, Noruega, Finlàndia, Dinamarca, Suïssa,      
Portugal, Holanda, Àustria, Eslovàquia, Israel...  

� Croàcia es va independitzar el 1991 i ja ha multiplicat el seu PIB 
per tres. 

� Eslovènia també es va independitzar el 1991 i ha multiplicat el seu 
PIB per set.

� Estònia . El seu PIB passà a ser de 6.190 milions de dòlars l’any 
2001, als gairebé 17.000 milions de dòlars l’any 2006. En cinc anys, 
amb la independència, van fer-se quasi tres vegades més rics. 
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Estats europeus amb èxit

� Irlanda (4 milions d’habitants)

El 1992 era el darrer país europeu en PIB per habitant (un 60% de 
la mitjana de la UE) i avui es l’Estat europeu amb major PIB (143%).

La clau del èxit ha estat la reducció de l’impost de societats que ha 
portat nombroses multinacionals a instal·lar-s’hi.

Addicionalment varen fer una gran inversió en formació tecnològica.

També a un gran acord entre sindicats, empresaris i govern         
per caminar de forma conjunta.

Enfoc: Ser els distribuïdors tecnològics d’Europa
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Estats europeus amb èxit

� Finlàndia (5,2 milions d’habitants)

Els 90 depenien pràcticament de les relacions comercials amb la URSS 
i amb el final d’aquesta es van haver de reorientar.

Van apostar per la tecnologia de la comunicació amb Nokia com a 
vaixell insígnia del país, i la innovació tecnològica com a motor continu.

També hi destaca un diàleg constant entre els agents socials i 
laborals, pels grans canvis de país.

Tenen el sistema educatiu més avançat del món

Enfoc: Ser líder en telefonia mòbil
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Estats europeus amb èxit

� Holanda (16,7 milions d’habitants) 

L’agricultura representa el 2% de la seva producció nacional (flors) i 
la industria el 14%

Ha orientat el país al serveis, bàsicament financers, comercials i de 
comunicacions.

S’ha convertit en la plataforma logística d’Amèrica, i Àsia a Europa 
amb Róterdam com el port més gran d’Europa i segon del mon. 

Fort grau d’enteniment entre sindicats, empresaris i administració.

Enfoc: Ser líder en serveis europeus 
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Si nosaltres volem, podem

L’Estat propi 

és el millor negoci


