Les raons econòmiques
de l’Estat propi

Empresaris per l’Estat propi

Cercle Català de Negocis (CCN)

Qui som?

Som l'associació d’empresaris, directius i
professionals que, per tal de garantir el futur
del teixit empresarial català, volen disposar
d’un Estat propi.
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Cercle Català de Negocis (CCN)

Convenciment

Només amb un Estat propi Catalunya
serà econòmicament viable.
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Índex
Iª PART
L’Estat espanyol està arrossegant Catalunya a la
decadència econòmica.
IIª PART
 Amb un Estat Propi, Catalunya seria més pròspera
econòmicament.
 Assolir l’Estat Propi és possible.
 Sabem quines línies estratègiques caldrà dur a terme.
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1. L’Estat espanyol està arrossegant
Catalunya a la decadència
econòmica

L’Estat espanyol escanya
econòmicament Catalunya i la discrimina
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

Impostos pagats per ciutadans i empreses
 IRPF – IVA - Impost de societats
 Impost d‟hidrocarburs .......

Balança fiscal
Si els impostos
pagats són superiors
a la despesa pública
rebuda, el territori
pateix dèficit fiscal

Despesa pública rebuda

Balança fiscal
negativa

Dèficit
fiscal

 Infraestructures (carreteres, trens, hospitals….)
 Transferències a l‟administració del territori
Font: CEC Espoli del Països Catalans 22.10.2008, Elisenda Paluzie
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

El sistema de finançament actual és injust i insolidari
Posició relativa de cada CCAA (euros any 2006)
Després del repartiment
(anivellament)

Abans del repartiment
(anivellament)
Madrid

141

Balears

132

Catalunya

121

Aragó

114

Cantabria

102

La Rioja

102

Astúries

100

Valencia

98

Castella-Lleó

95

Galícia

85

Múrcia

81

Andalusia

80

Castella la Manxa

80

Extremadura
Canàries

68
42

Fonts: Generalitat de Catalunya, abril del 2009

Passem
de la 3a
posició a
la 11a

Extremadura

125

Castella-Lleó

119

La Rioja

118

Cantabria

117

Aragó

116

Galícia

114

Astúries

113

Castella la…

109

Andalusia

102

Canàries

95

Catalunya

94

Múrcia

91

Valencia

90

Madrid

89

Balears

80
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

El dèficit fiscal que pateix Catalunya creix any rere any,
tant en import com en percentatge
Dèficit en milers de milions d’€

Dèficit en % sobre el PIB

22.000 milions
d’euros anuals

60 milions d’euros cada dia

10,2% sobre
el PIB

Jocs
Olímpics

Font: Grup de Treball per a l‟actualització de la balança fiscal de Catalunya, 2005 i 2008.
Mètode de càlcul: Flux monetari (s‟atribueix la despesa al territori on es materialitza, és a dir, l‟activitat del sector públic beneficia a un territori)
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

Dèficit fiscal català i el seu impacte sobre cada català
o família catalana
Impostos que paguem els catalans però
que no beneficien els catalans
Per cada ciutadà de
Catalunya

►Dèficit fiscal
22.000 milions €
►Població
Catalunya
7,3 M. d‟habitants

Per cada família
catalana formada per
4 persones

►

250 € mensuals

1.000 € mensuals

►

3.000 € anuals

12.000 € anuals

►

30.000 € cada 10 anys

120.000 € cada 10
anys

120.000 € en 40 anys
de vida laboral

480.000 € en 40 anys
de vida
laboral

►

Font: Estimació Balances Fiscals CCAA Estat espanyol 1995-2005, Fundació Josep Irla.
Font: Observatori del Finançament de Catalunya
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

La magnitud del dèficit fiscal català s‟entén millor
quan es compara amb el cost de grans infraestructures
Infraestructura

Cost

Dies en què es podria
pagar amb els diners
del dèficit fiscal

►Eix

Transversal
Ferroviari
Lleida-Girona

►7.000

milions €

►117

►4.000

milions €

►67

dies

►Línia

Orbital Ferroviària
Vilanova, Terrassa,
Granollers i Mataró

►120

dies

km i 39 estacions

►Desdoblar

l‟Eix
Transversal

Fonts: El Punt (21/9/2009), El Periódico de Catalunya (20/12/2008), AVUI (20/12/2008),
AVUI (20/7/2009), Viquipèdia, Observatori del Finançament de Catalunya

►708

milions €

►12

dies
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

Les retallades per la crisi no existirien si no patíssim
l‟espoliació fiscal
Infraestructura

►Retallades

a
infraestructures

►Retallades

sous

funcionaris

►Deute

acumulat
Generalitat

Estalvi

Valoració
Espoliòmetre

►476

milions €

►8

dies

►320

milions €

►6

dies

►37.443

milions €

Fonts: La Vanguardia 14/6/2009, Generalitat de Catalunya 5/1/2009, AVUI 25/7/2008, Xavier Sala i Martín 1997

►1,7

anys
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

El nivell de dèficit fiscal que pateix Catalunya excedeix
llargament el màxim dèficit entre territoris d‟altres països
Màxim dèficit fiscal, en % del PIB, entre els territoris que
conformen un país, comparat amb el dèficit de Catalunya
Catalunya

Alemanya

Estats Units

10,2%

3,0%

2,5%

Austràlia

2,0%

Canadà

2,0%
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Balances fiscals a Alemanya
140
120
100
Índex

80
60
40

20

Índex de recursos abans de l'anivellament

(Font: El Periódico, Política 20.04.2009 i AVUI, Món i Política 16.05.2010 )

Berlin

Bremen

MecklenburgVorpommern

Thüringen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Saarland

Rheinland-Pf alz

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

NordrheinWestf alen

Hamburg

Bayern

BadenWürttemberg

0
Hessen

L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

Quan Europa no és el referent

Índex de recursos després de l'anivellament
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

Espoli fiscal que pateix Catalunya des de 1986
Fons de cohesió europeus vs. dèficit fiscal

90.660

Dèficit fiscal català
73.188

Fons cohesió EU

2014: Espanya deixa de ser receptor però
Catalunya
seguirà pagant44.500
41.340
32.500
22.749

19.120

27.472

19.000

6.420

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

Font: Generalitat de Catalunya , Departament d’Economia i Finances. Fons cohesió, Juan Carlos Martínez Lázaro en Economía Española
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L‟Estat espanyol discrimina Catalunya

Catalunya, amb el 16% de població, genera el 19% del PIB de
l‟Estat, però rep menys del 10% de la inversió de l‟Estat
A més, la tendència és clarament negativa

PIB de Catalunya
respecte PIB de
l’Estat

Inversions de
l’Estat a Catalunya

Font: Paradigmes, Desembre 2009, Ramon Barberan Ortí i Ezequiel Uriel Jiménez 2008, Contabilidad Regional de España
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L‟Estat espanyol discrimina Catalunya

A Madrid les inversions executades superen el 100%, mentre
que a Catalunya es troben al voltant del 75%
Inversions reals respecte inversions
pressupostades (en infraestructures )
Madrid
100%

Equival a que 1 de
cada 5 anys l’Estat
no inverteix res a
Catalunya

Catalunya

Font: Ministerio de Hacienda, Memoria Anual del Ministerio de Fomento, INE, informes
econòmics i financers de l‟Estat Espanyol, CECOT
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L‟Estat escanya econòmicament Catalunya

Com a resultat Catalunya finança les pensions de la resta
d‟Espanya, aportant més del 74% del fons de reserva estatal
Aportació al fons de reserva de la Seguretat Social
del 2004 al 2007 (milers de milions d’euros)

7,1 milions
d’habitants
(16,5%)

38,5 milions
d’habitants
(84,4%)
Resta Estat
25,6 %
Catalunya
74,4%

Total aportat
13.097 M €

Total aportat
4.500 M €
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L‟Estat espanyol discrimina Catalunya

Entre 1985 i 2005 es van construir 600 Km d‟autovia a Madrid,
però només 20 Km a Barcelona

Font: Cercle d‟Estudis Sobiranistes
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L‟Estat espanyol discrimina Catalunya

Els convenis signats per l‟Estat espanyol amb nombrosos països
exclouen l‟aeroport d‟El Prat com a destí directe
Països amb els quals és obligatori l’ús de l’aeroport de Madrid
1950 - 1959
Perú, 1954

Amèrica

Àsia

Àfrica

Europa

1960 - 1969
República
Dominicana, 1968

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 2000

Bolívia, 1974
Costa Rica, 1979
Guatemala, 1971
Mèxic, 1978
Uruguai, 1979
Xile, 1974
EEUU (Miami i San Juan de
Puerto Rico), 1973

Canadà, 1988

El Salvador, 1997

Kuwait, 1979
Pakistan, 1979
Síria, 1979
Tailàndia, 1979

Corea, 1989
Índia, 1987
Iraq, 1980
Japó, 1980

Iran, 1996
Malàisia, 1993

Costa d'Ivori, 1976
Gabon, 1976
Guinea Equatorial, 1971
Nigèria, 1975
Sierra Leone, 1976

Kenya, 1981

Mali, 1990

URSS, 1976

Font: “L‟estat espanyol contra Catalunya: la prohibició d‟ús dels aeroports catalans en els
Convenis Internacionals acordats per l‟estat espanyol”, Cercle d‟Estudis Sobiranistes, 19/2/2008

Croàcia, 1997
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L‟Estat espanyol discrimina Catalunya

Només el 24% de les companyies aèries que operen vols
intercontinentals amb Espanya ho fan des d‟aeroports catalans
Distribució de les companyies que operen vols
intercontinentals amb Espanya
Operen amb
altres
aeroports
espanyols

Operen amb
Barajas

Operen amb
Girona, Reus,
El Prat

0%

0%

0%

5%

16%

33%
52%
93%

94%

70%
60%

40%
48%

7%

6%

Amèrica del
Sud

Amèrica
Central

25%

27%

Amèrica del
Nord

Àfrica

24%
Àsia

Total

En el cas de Llatinoamèrica, només el 7% de les companyies
connecten directament amb aeroports catalans
Font: Estudi del CCN, basat en dades Aena, 2011
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1. L’Estat espanyol està arrossegant
Catalunya a la decadència
econòmica

L’Estat espanyol aplica polítiques no
adients a Catalunya i està mal gestionat
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L‟Estat aplica polítiques no adients a Catalunya

El teixit empresarial català es caracteritza per tenir
un elevat nombre de petites empreses
Distribució de les empreses catalanes en funció del
nombre de treballadors (2009)
Autònoms

54,2%

Micro
(1 - 9 treballadors)

39,9%

Petita
(10 - 49 treballadors)

5,0%

Mitjana
(50 - 199 treballadors)

0,7%

Gran
(> 200 treballadors)

0,1%

Total

100%

El 94,1% de les empreses catalanes tenen menys de 10 treballadors
Font: IDESCAT i ACC10, 2010
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L‟Estat aplica polítiques no adients a Catalunya

Les empreses catalanes són líders estatals en els sectors
industrials i manufacturers
Catalunya

Madrid

València

Andalusia

Indústria tèxtil
Confecció i Pelleteria
Químic i Farmacèutic
Metal·lúrgia
Maquinària
Material elèctric
Electrònica
Vehicles a motor

Motos i bicicletes
Font: Instituto Nacional de Estadística, 2008
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L‟Estat aplica polítiques no adients a Catalunya

L‟estratègia empresarial d‟Espanya no és l‟estratègia
que necessita Catalunya
Estratègia d’Espanya
► Ser

líders de la gran banca
europea o mundial

► Subministradors

de serveis
per Amèrica Llatina

► Ser

la Florida del sud
d‟Europa

Possible enfocament de
Catalunya
► Ser

la porta logística d‟Àsia
amb transformació de qualitat

► Seguir

essent líders en
biomedicina, farmacèutica i
agroalimentari

► La

fàbrica de petits béns de
qualitat per a tot el món

► Líders

en turisme cultural i de
qualitat

Els enfocaments són molt diferents, i per tant, on posarà
l’Estat espanyol els recursos que disposa?
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L‟Estat aplica polítiques no adients a Catalunya

.... i té un major potencial econòmic que no pas l‟eix transpirinenc
►

La Mega regió Eurosunbelt, Barcelona-Lió, genera un PIB d’un bilió
d’euros (gairebé com el PIB espanyol).

►

Comprèn una població de 25 milions d’habitants.

►

És una potència industrial i turística mundial.

Font: Catalunya, país emergent, Ramon Tremosa,2008.

La Mega regió Eurosunbelt , Richard Florida.
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L‟Estat aplica polítiques no adients a Catalunya

Infraestructures Ferroviàries Espanyoles

El 40% del PIB i el 50% de les
exportacions de l’estat espanyol
provenen de territoris de l’arc
mediterrani, de L’Euram.

Espanya ha decidit:
No necessitar-nos mai més.
Cuenca

Valencia

(Font: Catalunya Acció. Juny 2007)
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L‟Estat aplica polítiques no adients a Catalunya

D‟altra banda, l‟Estat prioritza les inversions basant-se
en criteris polítics, enlloc de basar-se en criteris de rendibilitat
Resultats econòmics anuals del tren d’altra velocitat
(milions d’euros)

AVE TOLEDO-CUENCA-ALBACETE
1.251

Inagurat el 19/12/2010
Tancat el 01/07/2011
En 6
mesos ha transportat 9 passatgers/dia
-2.036
Cost de manteniment: 18.000 €/dia

Madrid-Sevilla

Font: Cercle d‟Estudis Sobiranistes

Madrid-Barcelona-França
(estimat)
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L‟Estat aplica polítiques no adients a Catalunya

Les infraestructures viàries són clau per a la competitivitat
d‟un país
A-2 l’autovia fantasma
Des del març del 2004 només
s‟han fet vuit quilòmetres que
van de Caldes de Malavella a
Fornells de la Selva del
desdoblament previst de la N-II a
les comarques gironines.
Aprox. 1 km / any

L’autovia Ruta de la Plata
De Gijón a Sevilla l‟autovia A-66
té 809 km. Es preveu tenir-la
acabada l‟any 2011 després de
7 anys d‟obres.
Aprox. 100 km / any
Font: Dir. Gral de Carreteras. Ministerio de Fomento
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Espanya té més de 3 milions de funcionaris i les regions
menys riques són les que en tenen major percentatge

L‟Estat espanyol està mal gestionat

Percentatge de funcionaris sobre el total de treballadors en actiu
(gener del 2010)
Extremadura
Castella-La Manxa
Castella i Lleó
Andalusia
Aragó
Canàries
Múrcia
Astúries
Madrid
Galícia
Cantàbria
Navarra
Balears
La Rioja
País Basc
País Valencià
Catalunya

Font: PIMEC, Publicat a La Vanguardia Economia 6/10/2010

26,4%

18,3%
18,3%
17,2%
16,8%
16,5%
15,7%
15,3%
Catalunya és qui
15,1%
en té menys
14,5%
14,2%
12,8%
12,6%
12,4%
12,0%
11,9%
9,8%
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L‟Estat espanyol està mal gestionat

Gestió de l‟Estat espanyol: fallida de Caja Castilla-La Mancha i
de l‟aeroport de Ciudad Real
►

L’Estat espanyol va injectar 9.000 milions d’euros
a Caja Castilla-La Mancha, que havia donat
cobertura a l‟especulació immobiliària, al voltant de
l‟aeroport i l‟AVE, i que va finançar el 40% de
l‟aeroport de Ciudad Real.

►

L’aeroport fantasma de Ciudad Real (Don Quijote)
►

Obra faraònica de 1.100 milions d‟euros. En
suspensió de pagaments. Injecció recent de 140
milions de la „Comunidad de Castilla–La Mancha‟.

►

S‟ha fet servir per a 3 vols setmanals i una mitjana de
120 passatgers al dia, amb una de les pistes més
llargues del mon (4 km).

►

Ciudad Real té 75.000 habitants, com Rubí, està a 55
minuts de Madrid i també disposa d‟estació d‟AVE.

Font: AVUI Política 7/3/2009, AVUI Bústia 2/9/2010, Especial Época 27/2/2009 – 5/3/2009
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01/01/2010 La mala gestió ha dut Espanya a una situació
econòmica dramàtica

L‟Estat espanyol està mal gestionat

4,1 milions d’aturats

Retrocés del PIB del
-3,6%

127.000 empreses
tancades

Caiguda del consum
privat del 4,1%

1,6 milions de cases per
vendre

23.000 milions d’euros
en pagament
d’interessos el 2010

88,3% de les PIMES
sense crèdit (18.10.11)

Dèficit públic del
10%-11% del PIB
Font: La Gaceta, Política, Esta es la realidad económica de España 31/12/2009
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1. L’Estat espanyol està arrossegant
Catalunya a la decadència
econòmica

Catalunya no té poder de decisió
i s’està empobrint
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Traspàs de rodalies a la Generalitat, 1 de gener del 2010

Catalunya no té poder de decisió

Competències de rodalies transferides a la Generalitat

Trens
Vies
Estacions
Instal·lacions
ferroviàries
Horaris
Preus

Informació
Neteja

Font: El Punt, 3/1/2010, 16/1/2010
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Catalunya concentra gairebé un terç de la tisorada
a les autonomies

Catalunya no té poder de decisió

Ajust econòmic a Espanya
(milions d’euros)

Dels 16.400 milions d’euros
de l’ajust econòmic, 4.900
milions li corresponen a
Catalunya.
Un 29,9% del esforç total,
per un PIB del 20% i una
població del 16%

Font: El Periódico de Catalunya, 17/3/2011
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Catalunya no té poder de decisió

Què pot fer el Govern de la Generalitat?
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La magnitud del que es deu

Catalunya s‟està empobrint

Milions € pel
Tipus
Tipus de finançament
finançament d'obres d'interés
diferit
iniciades pel Tripartit estimat*
Métodes alemanys
Peatge a l'ombra
Cànon L9 metro
Tabasa
Total

527,80
6.442,42
9.692,00
143,46
16.805,68

Període pel
pagament de
l'obra

1,97%
6,97%
2,25%
4,03%

2011 - 2013
2006 - 2042
2009 - 2044
-

►

Quasi 16 mil milions d‟inversions són a pagar en 32 anys.

►

Encara que el metro es paralitzi, els terminis es tenen que continuar pagant.

* no s‟inclouen dades de Tabasa per falta d‟informació pública

Ref: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/06/03/17/54/f6e22c4f-ab95-404a-8765-e7f795e69102.ppt.
http://www.ifercat.cat/index.php?contenido=21#op10
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Catalunya està immersa en un procés de declivi industrial

Catalunya s‟està empobrint

Empreses industrials a Catalunya
respecte el total a Espanya
► Durant el període 1999-2009, van
desaparèixer de Catalunya 9.100
empreses industrials per tancament
i deslocalització.
► La comunitat de Madrid ha vist
créixer la seva indústria durant el
mateix període en més de 650
empreses, xifra que suposa un
increment del 3%.

Font: AVUI, Emili Valdero, 26/1/2010
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Catalunya segueix sent la fàbrica d‟Espanya
però el seu pes es redueix (I)
1999

2008

Catalunya s‟està empobrint

Indústria tèxtil

Confecció i
Pelleteria
Químic i
Farmacèutic

Metal·lúrgia

Font: Instituto Nacional de Estadística, 2008
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Catalunya segueix sent la fàbrica d‟Espanya
però el seu pes es redueix (II)
1999

2008

47%

53%

Catalunya s‟està empobrint

Maquinària

Material elèctric
Motos i
bicicletes
Electrònica

Vehicles a motor

Font: Instituto Nacional de Estadística, 2008

50

Atur: la xacra que ens arrossega

Total atur joves

Catalunya ja no pot esperar més

Total atur
19,0%

18,0%
17,9%
17,7%
17,4%

41,9%

18,1%
40,0% 40,4%

38,2%

17,0%

Trimestre
Font: IDESCAT

43,6%

39,7%

37,8%

Trimestre
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Empresa i industria: el declivi del present
Nova creació societats mercantils

Catalunya ja no pot esperar més

19.696

Dissolució societats mercantils
15.166

14.298

8.692 (+ 7,2%)

2008

2.629

2.407

2.316

2009

Font: www.idescat.cat/economia 13/07/2011

2010

1.544 (+ 4,4%)

juny 2011
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Catalunya s‟està empobrint

Catalunya està perdent riquesa, competitivitat
i solvència financera
►

Segons el Global Information Technology Report, que mesura l‟activitat
innovadora de la UE en els últims 10 anys Catalunya ha passat de la
segona posició a la quarta, darrera de Madrid.

►

Entre 2003 – 2006, Catalunya cau sis posicions al món en Índex de
Competitivitat.

►

Entre 2000 i 2007, en l’Índex de Desenvolupament Humà de les Nacions
Unides, cau de la posició 14 a la 18, mentre Espanya puja de la 21 a la 13.

►

Les Agències Fitch i Moody’s, han rebaixat la solvència de la Generalitat
de Catalunya, un cop més el dia 20.10.11

Resultat: Catalunya s’enfonsa

Font: Alfons López Tena, AVUI, 5/10/2008. IMD World Competitiveness Yearbook
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2. Amb un Estat propi,
Catalunya seria més
pròspera econòmicament
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2. Amb un Estat propi, Catalunya seria
més pròspera econòmicament

Aprofitaríem els diners de l’espoli
per a impulsar econòmicament
Catalunya

59

Els diners de l‟espoli per a impulsar Catalunya

Sense dèficit fiscal Catalunya disposaria de 22.000 milions
d‟euros addicionals cada any
Reduir impostos
►
►

Impost de Societats: reduir-lo al 20%
IRPF: reduir-lo en 8 punts percentuals

8.200

Pensions
►
►

Increment de les pensions en un 10%
Dotar el Fons Català de Reserva

6.400

Competències d’un Estat
►

Contribució a la Unió Europea, ambaixades i
compensació a empreses davant eventuals
boicots

2.700

Noves infraestructures
►

2.600

Ports, aeroports, trens, carreteres, escoles,
universitats, centres d'investigació...

Polítiques socials i innovació
►

Salut, educació, beques, hospitals, CAPS,
metges, R+D, ajudes per dependència, centres
de dia, jubilats...

Total d’euros addicionals

2.100

22.000
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Els diners de l‟espoli per a impulsar Catalunya

El pressupost del sector públic de la Generalitat de Catalunya
del 2011 s‟incrementaria un 55,9%
Pressupost de la Generalitat si no hi hagués dèficit fiscal
(milers de milions d’euros)
+55,9%

22,0

39,4

Pressupost del
2011

61,4

Dèficit fiscal
Pressupost
sense dèficit
fiscal

Font: Generalitat de Catalunya; Estudi del CCN, basat en dades del Grup de treball per a l‟actualització de la balança fiscal de Catalunya
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Els diners de l‟espoli per a impulsar Catalunya

Podríem reduir l‟IRPF i les quotes a la Seguretat Social,
incrementant així els salaris nets entre un 9% i un 23%

NÒMINA CATALANA

Increment en la nòmina neta anual
en funció del salari base
Increment anual en euros

Reducció de
l’IRPF a la nòmina:

48,5%
Reducció de la
quota de la Seg.S.
a la nòmina:

13,2%

Increment anual en %
9%
12.000 €

18%

20%

23%

24.000 €

36.000 €

48.000 €

Font: Estudi del CCN, basat en dades del Grup de treball per a l‟actualització de la balança fiscal de Catalunya 9/7/2008
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Els diners de l‟espoli per a impulsar Catalunya

Podríem reduir l‟impost de societats i quotes a la Seguretat
Social, incrementant el benefici de les empreses un 24%
Resultats en
base 100

Vendes Compres

Sous i
salaris

Seg.
social

Altres
despeses

Benefici
Impost de Benefici
abans
societats
net
d‟impostos

Actuals
3,3

Amb Estat propi
l‟Impost de
Societats fins al 20%

► Reduint

► Reduint

cotitzacions
socials en un 10%

Font: Estudi del CCN basat en dades de l‟Anuari de la PIME Catalana 2009 Pimec, sobre
81.000 empreses amb un promig de 11,5 treballadors

Increment del 24%

4,1
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2. Amb un Estat propi, Catalunya seria
més pròspera econòmicament

Aplicaríem polítiques d’Estat
adients al teixit empresarial
català

66

Aplicaríem polítiques pròpies adients a Catalunya

Amb un Estat propi, podríem aplicar 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 aspectes tan
importants pel nostre
desenvolupament i la nostra
competitivitat en mans de
l’Estat espanyol
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Defensaríem internacionalment els nostres interessos

Podríem aplicar polítiques internacionals adients
per a les empreses i ciutadans de Catalunya

►

Esdevindrem membre de les organitzacions internacionals.
►

Disposarem d‟un seient a les Nacions Unides

►

Tindrem un lloc al consell de ministres de la UE i un comissari
europeu.

►

Tindrem un lloc al Banc Central Europeu, al Fons Monetari
Internacional, ONU, OTAN...

►

Cada cert temps ostentarem la presidència de torn de la UE.

Font: Josep-Lluís Carod Rovira, “2014 Que parli el poble català”, 2008
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Aplicaríem polítiques pròpies adients a Catalunya

Podríem aplicar polítiques econòmiques i fiscals adients per a
les empreses i ciutadans de Catalunya
►

Impulsant el sistema català de valors: treball, esforç, estalvi, risc,
iniciativa, l‟esperit emprenedor i la innovació.

►

Desenvolupant una política industrial pròpia.

►

Tramitant lleis que facilitin la creació d’empreses.

►

Impulsant el creixement i internacionalització de les nostres PIMES
per tal que esdevinguin realment importants empreses multinacionals.

70

Aplicaríem polítiques pròpies adients a Catalunya

Catalunya Estat seria el país amb la tercera economia més
internacionalitzada del món

Rànquing de
països en
funció del
percentatge
d’exportacions
respecte el PIB

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/gross-domestic-product-in-us-dollars_2074384x-table3
Taules input-ouput Catalunya 2005, Estimated GDP 2009 World Bank, Exports World Factbook CIA, www.c-intereg.es
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Aplicaríem polítiques pròpies adients a Catalunya

Deslocalitzacions amb impacte mediàtic
Empresa
►

Data

Deslocalització

MERCK SERONO
 Laboratori de
Bioinvestigació a
Alemanya.

►Tecnològica

►Oct-2007

►Política

 Seu Social a Madrid.
►

BASF
 Centre de producció i
Seu Social a Madrid.

►

DEUTSCHE BANK
 Seu Social a Madrid.

►

►Des-2010

►Logística

►Jun-2010

►Política

►Jun-2010

►Política

SEAT
 Divisió Comercial a
Madrid.
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Aplicaríem polítiques pròpies adients a Catalunya

Deslocalitzacions sector motocicleta
Empresa
►

►Concentració

►Mar-2011

►Concentració

►Mar-2011

►Concentració

►Mai-2011

►Creditícia

DERBI
 Trasllat producció a
Itàlia.

►

►Gen-2011

HONDA
 Trasllat producció a
Itàlia.

►

Deslocalització

YAMAHA
 Trasllat producció a
França.

►

Data

OSSA
 Trasllat producció a
Espanya?
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►

INDEXCAT (32%) sempre ha estat més rendible que IBEX (15%) i DOW
JONES (17%)

►

Al mig de la crisi, els 5 primers mesos de 2011 INDEXCAT ha crescut un
18%, tres cops més que el IBEX (6%)

300,00

BCN INDEXCAT (32%)
IBEX 35 (15%)

250,00

DOW JONES (17%)
200,00

150,00

100,00

Ref: http://www.borsabcn.es/bolsabcn/

ene11

ene10

ene09

ene08

ene07

ene06

ene05

ene04

ene03

ene02

50,00
ene01

Aplicaríem polítiques pròpies adients a Catalunya

Les empreses cotitzades catalanes son més rendibles
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2. Amb un Estat propi, Catalunya seria
més pròspera econòmicament

Països semblants són pròspers
econòmicament

75

Als darrers temps s’han creat
32 estats nous a Europa

La Història ens dona la raó

►

Al segle XX: 28 nous Estats

Noruega, Islàndia, Finlàndia, Bulgària,
Estònia, Letònia, Lituània, Polònia,
Bielorússia, Ucraïna, Moldàvia,
Armènia, Geòrgia, Albània, Hongria,
Eslovàquia, Txèquia, Eslovènia,
Croàcia, Bòsnia, Macedònia, rlanda,
Xipre, Sèrbia, Bòsnia, Montenegro,
Hercegovina i, fins i tot, el Vaticà.
►

Al segle XXI: 4 nous Estats
Montenegro, Kosovo, Abkhàzia,
Ossètia del Sud.

►

Al 1945 al món hi havia 74 Estats.
Al 2011 n‟hi ha 196

Ara toca l’Estat Català!
(Font: Carles Lladó. Catalunya: estat de la nació. 2008)
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Països semblants són pròspers econòmicament

A Europa hi ha nombrosos Estats amb dimensions semblants o
inferiors a Catalunya, tant en superfície....
Països europeus amb dimensions semblants a les de
Catalunya (superfície en milers de km2)
Irlanda
Lituània
Letònia
Croàcia
Bòsnia
Eslovàquia
Estònia
Dinamarca
Holanda
Suïssa
Moldàvia
Catalunya
Bèlgica
Albània
Macedònia
Eslovènia
Montenegro
Xipre
Font: Wikipedia, 2011

70
65
65
57

51
49
45
43
42
41

Catalunya té una superfície
semblant a la de Suïssa,
Dinamarca, Holanda i
Bèlgica

34
32
31
29
26

20
14

+ 10 països

9
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Països semblants són pròspers econòmicament

....com en població
Rànquing de Països europeus en funció de la seva
població (milions d’habitants)
Alemanya
Gran Bretanya
França
Itàlia
Espanya (inclosa Catalunya)
Polònia
Rumania
Holanda
Grècia
Portugal
Bèlgica
República Txeca
Hungria
Suècia
Àustria
Bulgària
Suïssa
Sèrbia
Catalunya
Dinamarca
Eslovàquia
Finlàndia
Noruega
Croàcia
Moldàvia
Irlanda

45,1
38,6

61,1
59,8
58,8

83,3

21,7
16,3
10,6
Catalunya té una població
10,4
semblant a la de Suïssa, i superior
10,3
10,3
a Dinamarca, Finlàndia, Noruega i
10,1
Irlanda
9,1
8,2
7,6
7,5
7,5
7,2
5,6
5,4
5,2
4,5
4,4
+ 2 països
4,4
4,2

Nota: no s‟han inclòs els països amb menys de quatre milions d‟habitants Font: Wikipedia, 2011
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Països semblants són pròspers econòmicament

Països europeus que s‟han independitzat recentment, han
aconseguit des d‟aleshores un gran increment del seu PIB

Eslovènia
► Independent el 1991
► Des del 1991, ha
multiplicat el seu PIB per 7

Estònia
► Independent el 1991
► En el període 2001-2006,
va multiplicar el PIB per 2,7

Croàcia
► Independent el 1991
► Des del 1991, ha multiplicat
el seu PIB per 3

Font: Grup Estudis CCN
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Països semblants són pròspers econòmicament

Catalunya Estat esdevindria el quart país en renda
per càpita de la Unió Europea
Rànquing de països europeus en renda per càpita
(euros, any 2009)
Luxemburg

63.200

Irlanda

30.900

Holanda

30.600

Catalunya Estat

30.600

Àustria

29.100

Suecia

28.400

Dinamarca

27.700

Regne Unit

27.500

Alemanya

27.400

Bèlgica

27.100

Finlandia

26.000

França

25.300

Espanya

24.500

Itàlia

24.000

Font: Eurostat - Euroindicators juny 2010, anàlisi del CCN

Catalunya tindria una
renda per càpita
superior a la de Gran
Bretanya, Alemanya i
França
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3. Assolir l’Estat propi és
possible

No hi ha risc rellevant d’exclusió
econòmica
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Segons el Conveni de Viena de 1978, Catalunya Estat
seria automàticament membre de la Unió Europea

No hi ha risc d‟exclusió econòmica

Els Estats successors d'un Estat previ passen a ser
automàticament membres de les instàncies internacionals a
les quals estava adscrit l'Estat escindit.
La Successió d’Estats significa la substitució d’un Estat per
un altre en la responsabilitat de les relacions internacionals

Tot tractat en vigor en data de successió …. continua en
vigor respecte a cada Estat successor que es formi

L’Estat espanyol i l’Estat català continuarien formant part del
mercat únic europeu, amb la mateixa moneda

Les lleis de la Unió Europea són supremes a les lleis
estatals, incloent-hi les diferents lleis constitucionals
Font: “Catalunya independent en el si de la Unió Europea”, Dr. Antoni Abat i Ninet, Professor visitant a
la Law School de la Univ. de Stanford, Califòrnia
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No hi ha risc d‟exclusió econòmica

Un eventual boicot comercial a Catalunya podria tenir un
impacte de 6.500 milions €, concentrats en 25 sectors...
Espoli actual:
10 % PIB
22.000 milions €
Màxim boicot:
- 4 % PIB
8.800 milions €

Resultat:
+ 6 % PIB
.... però aquest boicot es compensaria sobradament en no tenir
dèficit fiscal, en reduir l’impost de societats i en el contra boicot.
Font: Sense Espanya. Modest Guinjoan i Xavier Cuadras. Pòrtic.

83

El boicot és l‟amenaça de la impotència

No hi ha risc d‟exclusió econòmica

2005 Espanya, boicot al cava
català

Carod-Rovira qüestiona el
suport a la candidatura de
Madrid com a seu olímpica

les vendes van caure un 6,5%

les exportacions van
augmentar un 6%
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3. Assolir l’Estat propi és
possible

85

3. Assolir l’Estat propi és possible

Hi ha una voluntat creixent entre
els catalans

86

Hi ha una voluntat creixent entre els catalans

Les enquestes mostren que hi ha una clara tendència creixent
dels catalans favorables a la independència
Evolució de les enquestes sobre el resultat d’un
referèndum d’independència a Catalunya
La Vanguardia

No

50%

46%

41%

Sí

30%

35%

37%

Octubre 2007Novembre 2009

Maig 2010

Font: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya

El Periódico

36%

No

44%

41%

47%

Sí

34%

39%

Octubre 2007
Juliol 2010

Desembre
2009

35%

48%

Juny 2010
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Hi ha una voluntat creixent entre els catalans

Les enquestes més recents mostren una clara
victòria del “Sí” respecte del “No”
Enquestes recents sobre el resultat d’un
referèndum d’independència a Catalunya

No

36%

35%
18%

Sí

47%

48%

28%

50%
43%

La
Vanguardia
(juliol 2010)

El Periódico
(juny 2010)

Universitat
Oberta de
Catalunya
(febrer 2010)

Centre
d'Estudis
d'Opinió
(Juny 2011)

Font: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Centre d‟Estudis d‟Opinió
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El 52% d‟espanyols acceptarien la independència de Catalunya
Pregunta: Si Catalunya celebrés un referèndum i votés a favor de la
seva independència, què creieu que hauria de fer el govern espanyol?
Sí

Espanya no ho pot impedir

Obrir una negociació política entre els dos …

72,4%

51,6%

Acceptar la voluntat del poble català

Anul.lar l'autonomia de Catalunya
Imposar sancions econòmiques a Catalunya
Usar la força, fins i tot l'exèrcit, per impedir-ho

25,9%

24,6%
8,8%

No

NS/NC

23,6%

4,0%

41,6%
68,6%
69,1%

88,8%

6,7%
5,5%
6,3%
2,4%

Només un 8,8% dels espanyols avalaria una intervenció militar.

Font: “Diagnòstic de percepcions Catalunya-Espanya”, Universitat Oberta de Catalunya, febrer de 2010
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Hi ha una voluntat creixent entre els catalans

La majoria dels catalans creu que la seva situació econòmica
milloraria si Catalunya fos un Estat independent
Pregunta: Com creieu que evolucionaria la situació econòmica
de Catalunya si es constituís com a Estat independent?
Empitjoraria 13,9%

Quedaria
igual
22,9%

No sap
6,8%

Milloraria
56,4%

Font: “Diagnòstic de percepcions Catalunya-Espanya”, Universitat Oberta de Catalunya, febrer de 2010
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Hi ha una voluntat creixent entre els catalans

L‟Estat espanyol ens està arrossegant a la decadència
econòmica i social
Molt Honorable Jordi Pujol i Soley
President de la Generalitat 1980-2003
►

“Hi ha un problema nostre de dèficit fiscal, a veure si d‟una punyetera
vegada tothom se n‟assabenta. Aquí hi ha un espoli des del punt de vista
fiscal. Cada any, entre un 8 i un 10% del nostre PIB se’n va cap a l’Estat.
Per tant, nosaltres tenim més problemes.”

►

“Arribarà un moment que haurem de preguntar-nos què hi fem a
Espanya”, ha advertit Pujol, per afegir que “sinó ens accepten tal com
som i ens hi quedem, serà culpa nostra”.

Font: El Món a RAC1 21/06/2011. Nació Digital.CAT, 07/07/2011
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Hi ha una voluntat creixent entre els catalans

Les Entitats sobiranistes s’hi han posat
La societat es mobilitza: treballa per l’Estat propi
►

Celebració dels 50 anys d'Òmnium Cultural 11.07.2011
... És impossible avançar econòmicament i socialment amb un dèficit
fiscal que, si el calculem per persona i any, s’acosta als 3.000€

...No podem seguir sent espoliats. Volem gestionar els nostres recursos.
...consignar les quanties gestionades, els impostos, a un compte
públic obert amb aquest propòsit

Font: Muriel Casals, 50 anys d‟Òmnium. 11/07/2011
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3. Assolir l’Estat propi és possible

Processos cap a l’Estat propi.
Espanya no ho pot impedir
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Espanya no pot bloquejar un procés pacífic i democràtic cap a
l‟Estat propi

Espanya no ho pot impedir

Possibles processos cap a l’Estat propi

1. Declaració institucional del Parlament favorable a iniciar el procés
d‟independència. Convocar eleccions amb el compromís de declarar la
independència si hi ha una majoria de diputats sobiranistes.
2. Aconseguir una majoria de diputats sobiranistes al Parlament de
Catalunya. Ratificar la independència amb un referèndum.

3. Aconseguir una majoria de diputats sobiranistes al Parlament de
Catalunya. Sense ratificar la independència amb un referèndum.

Espanya no pot impedir un
procés pacífic i democràtic
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Les lleis internacionals ens emparen

La declaració unilateral d‟independència de Catalunya
serà legal si segueix la legalitat internacional
1. El poble de Catalunya expressa, de forma pacífica, la seva voluntat de
disposar d‟un Estat propi.
2. El Parlament de Catalunya declara de forma solemne, inequívoca i
pacífica, la constitució de Catalunya com a nou Estat independent dins la
comunitat internacional.
3. El Parlament de Catalunya referma la seva legalitat, assumint-ne tots
els compromisos.
4. S'assumeix la normativa internacional vigent, aplicada a altres
processos semblants, així com la supervisió internacional del procés.

5. S’entaulen les negociacions amb Espanya en tots
els aspectes de la segregació.
6. Finalment, si s’escau, es ratifica el procés d‟independència
mitjançant sufragi, amb els requisits fixats per la UE.
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Espanya no ho pot impedir

El procés cap a l‟Estat propi es faria amb el suport de la
comunitat internacional
1.

Informar a Nacions Unides (ONU) i a la Unió Europea (UE) de la voluntat
de secessió del poble de Catalunya.

2.

Sol·licitar també a aquests dos organismes, ONU i UE, un grup
d’observadors internacionals, per garantir un procés net.

3.

Inici de negociacions amb el govern espanyol, assessorades i
protegides per la Unió Europea.

4.

Negociar i signar tots els tractats internacionals, tant polítics com
comercials i especialment el de defensa del nou Estat Català.
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Les lleis internacionals ens emparen

El Tribunal Internacional de Justícia de l'ONU
va dictaminar que la independència de Kosovo era legal
►

El mes de juliol de 2010, el Tribunal va dictaminar que la Declaració
Unilateral d'Independència de Kosovo no violava el dret internacional.

►

Segons l'Alt Tribunal, el dret internacional no prohibeix les declaracions
d'independència.

►

Igualment considera que la preservació que el dret internacional fa de la
integritat territorial dels Estats, només es refereix a les relacions entre Estats,
és a dir, que un Estat no pot ocupar-ne un altre.

►

En cap cas, es refereix a la creació d'un nou Estat, per part d'una part dels
ciutadans d'un ja existent, com a resultat d'un procés democràtic.

Font: 2010, 22 July. General List No. 141, Accordance with International Law of the unilateral
Declaration of Independence in respect of Kosovo. International Court of Justice
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Les lleis internacionals ens emparen

Eslovènia va declarar unilateralment
la independència i en 10 dies va ser reconeguda
► El 25 de Juny de 1991 va declarar unilateralment la independència
després de dos referèndums interns.
► Dos dies abans, els dotze membres de la UE més EEUU van declarar
que mai reconeixerien Eslovènia i que mai seria part d’Europa.
► El 4 de juliol de 1991 Alemanya i EEUU declaraven que la independència
d‟Eslovènia era inevitable vist el comportament de Iugoslàvia.
► Avui Eslovènia és a la UE, ha presidit la UE durant el 2008, té un PIB
per càpita similar a Espanya i un atur inferior a la mitjana europea.
► Té un TGV que enllaça Ljubljana amb Venècia, cosa que Iugoslàvia havia
sabotejat, i ha guanyat 15 medalles als Jocs Olímpics d‟estiu i 17 als
d‟hivern.

Font: 2010, Vilaweb, Vicenç Partal 28-6-2011
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3. Assolir l’Estat propi és possible

La Història ens dóna la raó
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Expansió per la Mediterrània
Territoris dels Comtes-Reis Catalans al
segle XV

La Història ens dona la raó

► L’any 1260 es crea a Barcelona el Consolat
del Mar.
► Objectiu: Resolució de litigis, dret de les
mercaderies, naus i rutes, ports, sous dels
mariners, naufragis i assegurances...
problemes de pirateria i altres
► Fins al segle XVIII, Catalunya tenia cònsols
pel món i el seu dret comercial era
respectat i seguit a tota la Mediterrània.

(Portada Llibre del Consolat del Mar)
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Constitucions i altres Drets
històrics de Catalunya

La Història ens dona la raó

► Fins al 1714 els monarques castellans
havien de jurar les Constitucions de
Catalunya per ser reconeguts i acceptats
pels catalans, jurant que:
“les Lleis i Constitucions serien
estrictament observades i
rigorosament complides”
► Un monarca borbó abolí els drets històrics
catalans i les Constitucions, ens les va
prendre a sang i foc per
“dret de conquesta”

(Portada Constitucions Catalanes de l’any 1702)
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La fi

La Història ens dona la raó

► L‟ocupació de Catalunya va portar la
imposició d’un nou sistema polític i
econòmic aliè als costums catalans.
► Ens van imposar de forma il·legal unes
noves lleis per tal de:
“reducir estos reinos de qué se compone
España al estilo y leyes de Castilla sin
ninguna diferencia"

Fins a quan?
(Portada Decret de Nova Planta de l’any 1716)
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Què era Espanya al 1854? Mapa de la división territorial
"España foral”

"España incorporada o
asimilada

comprende las
Provincias de la corona
catalanoaragonesa”

La Història ens dona la raó

"España uniforme o
puramente constitucional
comprende 34 Provincias
de las coronas de Castilla
y León”

"España colonial
comprende las posesiones de África, América y Oceanía”
Font: Mapa polític d'Espanya de l'any 1854 i que es pot consultar a la Biblioteca Nacional de Madrid
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Reflexions

La Història ens dona la raó

Barack Obama és,el 44 President dels EE.UU.

David Cameron és,el 75é President de G. B.

Artur Mas és el 129è President de la Generalitat de Catalunya

Ja ens han robat l‟orgull del passat
Ens deixarem robar també el benestar del futur?
104

Reflexions i Preguntes històriques

La Història ens dona la raó

► Catalunya ha tingut durant més segles “estructures d’estat”
que no pas estructures provincials.
Per què no hauríem de TORNAR A SER un Estat?
► La paraula “província” ve del verb llatí “vincere” (vèncer).
Per què hem de continuar sent un país vençut?
► Ens van reduir a província fa tres cents anys
Som una Nació sense Estat.

Fins quan?
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4. Sabem quines línies
estratègiques caldrà dur
a terme

Pla estratègic per a la Catalunya Estat
Full de ruta
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Catalunya Estat hauria d‟impulsar 5 línies estratègiques
per a esdevenir un país capdavanter a nivell mundial

Proposta del CCN

Línies estratègiques

1

Pol d’atracció del talent mundial i niu de
start-ups tecnològiques innovadores

2

Fàbrica de petits béns de valor afegit

3

Porta logística d'Àsia

4

Seu de multinacionals a Europa

5

Líder en turisme de qualitat, cultural i
històric
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Catalunya ja no pot esperar més, l‟Estat espanyol ens està
arrossegant a la decadència econòmica, política i social.

Proposta del CCN

Full de ruta

1

Assolir el màxim de sectors de la societat civil
convençuts i actius treballant per l’Estat propi

2

El Cercle Català de Negocis actuem per
convèncer a la classe econòmica i empresarial

3

Llençar el missatge que Catalunya és la solució
als problemes del sud d’Europa

4

Apunta’t a una entitat sobiranista i col·labora.
La societat civil s’organitza per l’objectiu comú
Estendre el missatge a la societat:

5

Només amb un Estat propi Catalunya serà
econòmicament viable
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4. Sabem quines línies
estratègiques caldrà dur a
terme

Tots hem de treballar per Catalunya i
l’Estat propi
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Catalunya ja no pot esperar més, l‟Estat espanyol ens està
arrossegant a la decadència econòmica, política i social.
La societat civil és qui ha d’impulsar el procés

Proposta del CCN

►

Cal assolir el màxim de sectors de la societat civil convençuts i actius
treballant per l‟Estat propi:
►

El sector econòmic i empresarial.

►

Les entitats sobiranistes.

►

Sectors diversos i dispersos (professionals, estudiants, sindicats,
pagesos, jubilats...)
Això provocarà que els partits polítics s’afegeixin
quan vegin un moviment “suficient”.
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Estendre el missatge: Només amb un Estat propi
Catalunya serà econòmicament viable

El
CCN

Convèncer a la classe econòmica i empresarial

Treballem per l‟Estat propi

Impulsar que el màxim de sectors de la societat
civil treballin per l’Estat propi

Entre tots
A més
a més

Llençar un missatge a Europa que Catalunya és
la solució al problema dels PIGS
Apunta’t a una entitat sobiranista i col·labora

Difon els arguments econòmics (i no econòmics)
de perquè cal un Estat propi

111

Tots hem de treballar per Catalunya i l’Estat propi

Aprofita les xarxes socials per estendre el missatge

Treballem per l‟Estat propi

Consumeix no més mitjans de comunicació que
parlen de l’Estat propi d’una forma normal.

Què pots
fer tu
A més
a més

Consumeix prioritàriament productes,
serveis i establiments en clau catalana
Explica als afiliats i càrrecs polítics que coneixes
que ara és el moment de treballar tots junts

......i que esperes que ell i el partit que representa
també ho facin.
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Entitats
culturals i
sobiranistes

Treballem per l‟Estat propi

Sector
econòmic i
empresarial

Professionals
de tot tipus

Societat
civil
catalana

Estudiants,
jubilats,
aturats…

Partits
polítics

Estat
propi

Associacions,
sindicats...
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Catalunya ja no pot esperar més

Tots hem de treballar per l’Estat propi

Els catalans ja no podem esperar més.
Catalunya s’enfonsa

114

L’Estat propi és una qüestió
de prosperitat
Gràcies per la vostra atenció
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Treballem per l‟Estat propi

Només amb un Estat propi Catalunya
serà econòmicament viable.

Empresaris per l’Estat propi
www.ccncat.cat

info@ccncat.cat
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