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Presentació de l’acte a càrrec de la sectorial d’Economia de l’ANC

Necessitat econòmica i confiança del món econòmic en el nou Estat

Un dels primers estudis que vàrem fer va ser per estudiar si l’economia de la
Generalitat seria viable en el marc d’un Estat propi.

La conclusió del treball va ser que “l’Estat propi és viable, necessari i urgent”.

És Viable
Dos factors són determinants per a la viabilitat econòmica del nou Estat.
D’una part l’impacte que tindria l’eliminació de l’excessiu dèficit fiscal (factor dèficit
fiscal), es calculi pel mètode que es calculi. En termes de finances públiques (reduint el
dèficit de la Generalitat) es podria situar entre el 4,8% i el 5,8 %, i l’impacte positiu
sobre PIB de Catalunya entre 7,0% i el 8,5% (Castells, 2014).

Però tan o més important sobre el creixement és l’impacte sobre el PIB del factor
“poder de decisió”. Les decisions que ha pres l’Estat massa sovint no han respost a les
necessitats de la societat catalana, tant en infraestructures com en nombrosos camps
de la política econòmica.

Castells considera que en 15,7 anys l’efecte de disposar del poder de decisió en política
econòmica equival al mateix efecte que l’eliminació del dèficit fiscal durant aquests
anys. (Castells, 2014).

Volem comentar un estudi recent que va en la mateixa línia de la plena sostenibilitat
de les finances públiques catalanes. Ens referim a l’estudi del Consell Assessor de la
Transició Nacional (CATN) que xifra els ingressos que es generarien, mantenint la
mateixa pressió fiscal actual, en uns 70.000 milions

L’economia catalana, malgrat la crisi, amb la mateixa pressió fiscal generaria recursos
suficients per atendre les despeses de la Generalitat, les despeses addicionals de noves
estructures d’estat, les despeses de la Seguretat social i l’endeutament.

Més enllà de la pròpia viabilitat, el nou Estat, podent decidir la política fiscal i
econòmica, les inversions en infraestructures i la gestió d’aquestes, Catalunya es
convertirà en el principal motor del sud d’Europa.

És necessari
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El frau, la corrupció, la mala gestió, el malbaratament de recursos, les inversions
improductives, el model radial i centralista del Govern espanyol, l’elevadíssim dèficit, i
el conseqüent augment galopant del deute que l’Estat no ha sabut redreçar ni en els
pressupostos de 2014, fan que els catalans necessitem un nou Estat.

Un Estat implica l’oportunitat d’aplicar polítiques pròpies en molts àmbits en els quals
avui Catalunya no té competència. La indústria, les infraestructures, la fiscalitat o la
recerca són exemples d’àmbits que incideixen clarament en el desenvolupament
econòmic limitats per les competències que se’ns deixa exercir dins del marc estatal
actual. Un Estat català comptaria amb les eines i els recursos necessaris per superar la
crisi.

El nou Estat és urgent

És urgent per l’increment del Deute estatal, el malbaratament de la despesa, la
distribució que fa el Govern de Madrid de l’objectiu del dèficit fiscal, la limitació de
l’accés al finançament d’empreses i particulars, l’ofec econòmic a què s’ha sotmès la
Generalitat de Catalunya que ha implicat doloroses retallades que afecten tant als
usuaris dels serveis de Sanitat, Ensenyament, Benestar... com els servidors públics que
els atenen.

Quan fem referència al fet que el nou Estat és urgent, no volem dir que les coses
s’hagin de fer a corre-cuita. Al contrari celebrem els passos que està fent el Govern de
cara a construir i reforçar les estructures d’estat. Celebrem els treballs que fa el CATN.
Valorem molt positivament les passes fetes de cara a tenir una Hisenda pròpia a partir
de l’Agència Catalana de Tributs i la Xarxa de Tributs de Catalunya.

Volem ressaltar aquí algunes conclusions a les quals hem arribat en els diferents
treballs que ha fet la Sectorial d’Economia de l’ANC

1. Tot i que el procés es fa en el marc d’una llarga crisi la sostenibilitat i viabilitat
del nou Estat està garantida.

2. Els procés no es pot allargar. Com més s’allargui, més patirà la població.

a. Un 22,8 per cent d’atur, comporta el patiment de moltes persones que
pateixen doblement, tant per la manca de les seves pròpies rendes com
per les retallades en els serveis. El fet de que hi hagi més de 2.000.000
de persones que estan en el llindar de la pobresa i/o en perill d’exclusió
demana que el procés no s’allargui perquè el nou Estat pugui adoptar
noves polítiques econòmiques i revertir els serveis al nivell anterior.
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b. El dèficit públic espanyol creix sense control i Catalunya pot veure’s
obligada a heretar-ne una part. L’increment net d’endeutament de
l’Estat és al 2014 de 74.000 milions, sense que es vegi cap perspectiva
de canvi en els propers anys.

c. Les empreses necessiten un marc de confiança, estable i de més
seguretat jurídica.

3. Davant d’un govern que manté Espanya en la incertesa econòmica, la
independència, des del punt de vista econòmic, es un cas de responsabilitat.

La dificultat de trobar el camí de la recuperació i el creixement empeny el
govern espanyol a prendre mesures que afecten la competitivitat de les
empreses, augmenta les cotitzacions, incrementa el preu de l’energia, no dóna
sortida al problema del finançament de les empreses i autònoms, endureix la
fiscalitat, manté la seva política d’inversions de dubtosa rendibilitat lligada al
model centralista, radial i antieconòmic.

El factor modernitzador català a partir de polítiques econòmiques pròpies
afavorirà també Espanya en produir-se guanys compartits.

4. El Govern d’Espanya no té credibilitat pressupostària ni financera. Les ajudes
que rep en forma de liquiditat atenen més la pròpia viabilitat de l’euro i la
Unió europea que no pas la credibilitat de les reformes que ha pres Espanya,
ja que no ha resolt ni enfocat les mesures de base que haurien de permetre a
l’economia espanyola tenir suficients recursos per mantenir de forma
sostinguda l’Estat, retornar el Deute i recuperar el benestar.

5. Davant el fet que de vegades s’ha contraposat drets nacionals i la consecució de
drets econòmics i socials afirmem  que la lluita pels drets nacionals es una
lluita indestriable de la lluita pels drets econòmics i socials de la ciutadania.

6. El món econòmic té confiança en el futur Estat català

a. Malgrat que Catalunya no rep els serveis ni les inversions en funció dels
recursos que aporta a l’Estat, ni tampoc té els instruments que atorga la
capitalitat, Catalunya, en ple procés sobiranista, ha estat el 2013 la
primera regió de l’Europa continental en volum d’inversió estrangera
segons “FDI Intelligence” de Financial Times Ltd. 2013. Aquest informe
coincideix amb un recent informe de la Cambra de Comerç.

b. Catalunya disposa d’una base empresarial sòlida cada cop més
internacionalitzada i amb opcions per aprofitar les oportunitats que
s’obriran amb el nou estat independent: gestió pròpia de la diplomàcia
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comercial, major flexibilitat en la gestió de les infraestructures, com ara
duanes, etc.

c. Catalunya es configura com un entorn favorable a la implantació
d’empreses: diversitat de sectors industrials i en la provisió de serveis a
l’empresa; universitats, centres i parcs de recerca importants en els
camps de la ciència, les tecnologies de la informació i la comunicació, el
sector agroalimentari, la biomedicina.., així com fires i congressos de
repercussió mundial, etc.

d. Catalunya, malgrat les dificultats que suposa la greu crisi per la qual
travessa l’economia mundial, manté inversions, atreu i exporta talent,
mercès a la xarxa de suport que donen les institucions, la formació dels
professionals, la localització geoestratègica del país i les seves
condicions de vida. Aquests factors i la marca Barcelona són fets
importants de localització de les empreses a Catalunya.

e. Seguint en les dades d’inversió estrangera, no tenim dubtes que quan el
nou Estat pugui decidir la seva política d’inversions en infraestructures, i
disposi d’una legislació pròpia, l’atractiu per a l’establiment d’inversions
productives augmentarà, amb una potencial millora en els nivells
d’ocupació.

f. Més enllà de tots els qui van donar-se les mans  al llarg de 400
kilòmetres..., el món econòmic català, en la seva gran majoria té
confiança en Catalunya: el port de Barcelona que segueix invertint, els
economistes (en la seva recent enquesta del Col·legi), El Grup Impuls
per Girona (GIG) –integrat per les cambres de comerç de Girona,
Palamós i Sant Feliu i les patronals FOEG, Pimec i el Fòrum Carlemany–,
la branca gironina de Foment del Treball; el President de la Cambra de
Barcelona quan ha dit que no veu cap risc de deslocalització massiva
d’empreses si Catalunya s’ independitza...; també tenen confiança en el
futur els principals sindicats, les 1.500 entitats adherides al Pacte pel
dret a decidir...

Barcelona i Catalunya com a gran Hub turístic en el Mediterrani i en
notori increment de la inversió estrangera són una prova, també, de la
confiança dels agents econòmics estrangers.

7. La consulta seria un factor d’estabilitat d’Espanya i de l’eurozona

La manca d’un pacte pot posar més en crisi la manca de credibilitat
pressupostària i financera de l’estat espanyol.
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8. Per què volem un Estat propi?

Volem construir un País de tots per crear un marc d’acord amb la realitat
econòmica catalana, molt diferent al projecte de país que se’ns imposa.

Volem un País de tots per fer les coses de forma més senzilla, per poder decidir
des de Catalunya, sense cotilles; per poder fer front amb polítiques d’ocupació,
més adients a l’estructura del sistema productiu català, l’atur i la pobresa; per
resoldre les mancances del transport públic i l’increment de les taxes; coses
com la dotació dels MIR que hi ha d’haver a la Vall d’Hebron, i tantes altres
mesures que es poden fer amb una bona gestió.

Volem un país de tots per tenir una major seguretat en el món de l’empresa.

El model català és d’empreses molt competitives, adreçades a nínxols de
mercat concrets, amb gran dosi de recerca i orientades cap a Europa. Dins
d’Espanya no podem fer les polítiques que necessitem per millorar la vida dels
ciutadans de Catalunya.

Per fer-ho necessitem que no ens manin a distància, ens volem governar
nosaltres mateixos.

Tenim el privilegi de viure moments històrics.

Tenim l’Oportunitat de fer el País de tots, en positiu.

Si amb un Estat que no defensa els nostres interessos, Catalunya és líder en
inversió estrangera a l’Europa continental, lidera i augmenta les exportacions,
augmenta el transit aeri..., és lícit que avui pensem el que podríem fer amb un
Estat propi que vetlli pels nostres.

Més enllà del sentiment, la història, la cultura i la llengua, plantejar que Catalunya
disposi d’un Estat propi esdevé econòmicament una qüestió de responsabilitat. El
Projecte país que plantegem entenem que avui és una necessitat, per suposat per
Catalunya, per Europa, i també per a la pròpia Espanya.

Catalunya té il·lusió, i convenciment de poder ser governada millor, amb major
eficiència. Catalunya busca un nivell d’autogovern que permeti a ciutadans i empreses
ser part d’un país normal, recuperar l’activitat econòmica, recuperar els serveis
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perduts per les retallades imposades i la normativa poc favorable conseqüència de
l’acció del govern central de torn

Creiem amb fermesa que estem en la via d’inserció completa de Catalunya al món.

Cal seguir treballant amb els reptes i oportunitats que ens ofereix el Nou estat!


