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Els països petits, entre els més competitius 

País Població 
(milions) 

Núm. 
ordre 

Punts 

Suïssa 8,4 1 5,8 

Països Baixos 17,0 4 5,6 

Suècia 9,9 6 5,5 

Finlàndia 5,5 10 5,4 

Noruega 5,3 11 5,4 

Dinamarca 5,7 12 5,3 

Bèlgica 11,4 17 5,3 

Àustria 8,6 19 5,2 

Luxemburg 0,6 20 5,2 

Catalunya 7,5 

Fonts: World Economic Forum. The Global 

Competitiveness Report 2016–2017, Eurostat i Idescat. 

Molts dels països més 

competitius d’Europa, tenen 

una dimensió semblant a la 

de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

La majoria d’aquests països, 

són reconeguts per l’alta 

qualitat de vida dels seus 

habitants. 



25,6% 
exportacions 

21% 
tributs 
estatals 

19% PIB 

31% Inversió 
estrangera 

12%  
aturats 

PIB per 
habitant 

28.997,41 €  

Recursos 
públics: 
80.000 

milions €  

Tots els indicadors 
confirmen el 
potencial de 
Catalunya 

Els percentatges es refereixen al pes de Catalunya en el total de l’Estat 
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Percentatges sobre el total d’exportacions  

L’economia catalana, oberta al 
mercat internacional 

62,7% 
65.142 M€ 

37,3% 
38.802 M€ 

Font: CEPREDE (2017) Informe Trimestral C-Interreg sobre el comercio internacional e interregional en España. Abril. 

A la resta del món 

A la resta d’Espanya 

63,5% 
31.282 M€ 

36,5% 
17.974 M€ 



Catalunya ocupa una posició central en l’economia 

del sud d’Europa 

Catalunya és la porta d’entrada 

a Europa per als tràfics marítims 

procedents d’Orient (Xina, Japó, 

Corea, països àrabs, etc.)  i el 

nord d’Àfrica. 

 

Fins ara, l’Estat espanyol ha 

estat un obstacle al seu 

desenvolupament, i ha obstruït 

el corredor Mediterrani. 



Cada cop més empreses internacionals 
prefereixen establir-se a Catalunya 

• El 31% de les empreses 
estrangeres establertes a 
l’Estat espanyol, tenen 
seu a Catalunya.  

• Quarta regió d’Europa en 
atracció d'inversió 
estrangera, segons 
Financial Times’ FDI 
Markets (2015). 

• Barcelona, considerada 
una de les ciutats 
europees més atractives 
per invertir. 

 Ernst & Young (2016) Global Investment 

Monitor. European Attractiveness Survey,  



Barcelona, entre les ciutats més competitives 

10a d’Europa, 

20a del món 

7 

Font original: Institute for Urban Strategies. The 

Mori Memorial Foundation. Global Power City Index 

2016. 



Catalunya, atractiva per a empreses 
internacionals 

Només alguns exemples: 

Thunder Power, de capital xinès, pretén 
fabricar un cotxe elèctric de luxe a Catalunya 
(Ara.cat 30/03/2017). 

 

Amazon 

Sis nous centres a Catalunya, amb més de 
3.000 llocs de treball 2016-17. 

 

Tesla, s’instal·larà a Barcelona per atendre 
el mercat peninsular de vehicles elèctrics i 
autònoms (Ara.cat 12/10/2016). 

 

Fujifilm tria Barcelona per al seu centre 
d'innovació a Europa (Nació Digital 
27/05/2016). 



Les inversions arriben de tot el món, i 
principalment d’Europa 

Inversions financeres directes a Catalunya, per país 
d’origen (2005-2014) 

Font: Ministerio de Economía y Competitividad. 



PIB per habitant, com la mitjana de la zona 
euro 
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En el gràfic no es mostren els estats de la UE amb valors de PIB per capita  més baixos: Bulgària, 

Croàcia, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Rep. Txeca, i Romania. 

El PIB per capita de 
Catalunya és semblant 
al de França, Itàlia o el 

Regne Unit 

28.997€ 



Un Estat propi utilitzarà millor els recursos 

• Cada any Catalunya genera 

80.000 M€ (milions d’euros)  

• Cada any, la contribució a l’Estat espanyol 
costa a Catalunya 

16.500  M€ 

• Sense comptar les forces de seguretat i les 
noves delegacions a l’estranger, l’Estat català 
suposarà anualment un cost addicional d’uns 

8.500  M€ 

• La diferència permet disposar de més 
recursos, fins i tot oferint solidaritat a altres 
països. 

 

 

Més de 358.000 
M€ des de 1986 

Uns 2.250 € per 
persona i any 



Més recursos i més despesa a Catalunya, 
suposarà més ocupació 

• Completar les estructures d’Estat, suposarà uns  

12.000 nous llocs de treball directes. 

• Les infraestructures pendents, sanitat i educació:  

94.000 nous llocs de treball directes més. 

• Amb els efectes multiplicadors, aquests es convertiran 
en un total d’aproximadament 

285.000 nous llocs de treball totals. 

• Que podrien ser més (fins a 475.000, si la totalitat de 
l’estalvi fiscal es gastés a Catalunya). 

Vegeu l’estudi de la Sectorial d’Economistes de l’ANC (2015) Aproximació alls llocs de 

treball de la independència. 



Amb més despesa, gran part de l’atur quedarà neutralitzat 
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Atur Nous llocs de treball 

Milers de persones 

Directes Indirectes Induïts Potencials Desocupats 

(4rt trimestre de 2016) 

285.000 a 
475.000(1) 

nous llocs 
de treball 

(1) Depèn de la 

destinació dels 

recursos 



Els nous llocs de treball, seran principalment 
en el sector privat 

 11,1 % 4,3 % 

 15,9 % 
Sanitat i educació 

Resta s. públic 

Directes s. privat 

Indirectes s. privat 

Induïts s. privat 

26,0 % 

42,7 % 

Un mínim de 285.000 llocs de treball, amb potencial per arribar fins a 475.000. 

Sector 

públic 

Sector 

privat 



Un Estat a favor de pimes i autònoms 

• L’Estat català aplicarà les recomanacions de la Llei de 
la petita empresa, de la Comissió Europea, i afavorirà 
pimes i autònoms: 

• Quotes d’autònoms en funció dels ingressos. 

• Exempció d’IVA, si la facturació no arriba a un 
mínim (podria ser entre 30.000 i 100.000 €/any). 

• Simplificació administrativa, si la dimensió és petita. 

• Condicions favorables per a la contractació 
d’assalariats. 

• Regulació eficaç dels mercats (energia, 
telecomunicacions...). 

• Les polítiques tindran en compte l’estructura econòmica 
de Catalunya. 



Les pensions, més segures amb l’Estat català 

• L’Estat espanyol està obligat a pagar les 
pensions als qui hi han cotitzat, visquin 
on visquin. 

• Quan Catalunya cobri les cotitzacions, 
l’Estat espanyol: 

• Estarà interessat a negociar que sigui el 
Govern de Catalunya qui pagui les pensions. 

• Qualsevol altra posició podria tenir per a ells 
un cost molt més alt. 

• El Govern de la Generalitat:  
• Pagarà les pensions quan l’Estat deixi de fer-

ho. Estarà garantit per llei. 

• A diferència de l’Estat espanyol, mantindrà el 
poder adquisitiu de les pensions. 

L’Estat català, 

garantia de 

revalorització de 

les pensions 

Cap jubilat deixarà 

de cobrar la pensió 

ni un sol dia. 



La solvència financera de Catalunya, serà superior 

Amb la independència, 
la qualificació creditícia 
del risc sobirà de 
Catalunya, millorarà 
substancialment. Es 
preveu que pujarà deu 
nivells en l’escala de 
S&P. 

Una bona qualificació 
facilita l’accés al crèdit i 
en rebaixa el cost. 

Qualificació País 

... 

AA 

AA- Catalunya independent 

A+ 

A País Basc,   Navarra 

A- 

BBB+ Espanya 

BBB 

BBB- 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ Catalunya autonòmica 

... 

Font: Mateu, J. M. i P. Miret (2016) La 

qualificació creditícia de Catalunya. 

Revista de Catalunya (monogràfic 2016/1). 
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Catalunya genera prou recursos públics  

Catalunya genera cada any 80.000 milions d’euros de 
recursos públics, suficient per desenvolupar les 
polítiques que el país necessita: 

• Serveis socials 

• Educació 

• Fiscal 

• Laboral 

• Financera 

• Infraestructures 

• etc.  

per oferir millors serveis als ciutadans, i afavorir el 
creixement econòmic. 



Catalunya serà viable com a estat 
independent. Ho diuen: 

19 

Economistes 

estrangers 

Premis Nobel 

d’Economia Institucions 

Economistes 

catalans 

Kenneth Rogoff 

Edward Hugh 

Jonathan Tepper 

Diari econòmic internacional 

Joan Tugores 

Deutsche Bank 

Antoni Castells 

Gary S. Becker 

Santiago Niño 

72,8 % dels economistes 

European Free Trade 

Association 

Crédit SuÏsse 

Erling Kydland 

Joseph E. Stiglitz 



Desmuntant les amenaces de l’Estat 



Continuarem a la UE, perquè hi ha interessos en joc 

Cap estat europeu permetrà 
que les seves empreses 
quedin fora de la UE.  

Tampoc les empreses 
espanyoles amb implantació a 
Catalunya, ni tan sols les més 
unionistes, ho acceptaran. 



Continuarem a la UE. Amb la formula més adient 

En cas d’una situació transitòria 
fins la integració formal a la UE, 
el Dr. Lang, assessor del 
Bundestag, ja ha recomanat la 
fórmula que menys alteraria les 
condicions amb les que 
ciutadans i empreses es 
relacionen amb la resta de la 
UE. 

 

Persones físiques i jurídiques,  
infraestructures i bens privats 
o públics, formarien part de la 
UE des del primer moment. 

El Dr. Kai-Olaf Lang 

recomana la fórmula que ell 

nomena “com Xipre, però a 

l’inrevés” 



Continuarem a la UE perquè ja en som ciutadans 

• La ciutadania europea 
ultrapassa l’àmbit estatal.(1) La 
vam adquirir quan l’Estat 
espanyol va signar els Tractats. 
Però aquest Estat no ens la pot 
retirar unilateralment. 

• Costa de creure que la UE 
pugui no acceptar un estat que 
ja compleix les lleis europees, i 
està format per ciutadans 
europeus. 

(1) Tal com reconeix la sentència del cas C-135/08 de la Gran 

Sala del Tribunal Europeu de Justícia, de 2 de març de 2010 

(Janko Rotthmann contra l’Estat de Baviera). 

Els catalans ja 

som ciutadans 

europeus 



Catalunya continuarà amb l’euro 

• Res ni ningú pot impedir que Catalunya 
faci servir l’euro o qualsevol altra moneda. 

• El Banc Central Europeu ja supervisa 
directament els bancs que operen a 
Catalunya. I cap d’ells vol renunciar al 
mercat català. 

• Fonts fiables del BCE asseguren que 
aquest no posaria impediments en cap 
circumstància per signar un “acord 
monetari” amb el Govern de Catalunya, pel 
qual aquests bancs tindrien accés a la 
liquiditat del BCE i a tots els mecanismes 
el sistema bancari europeu. 

• L’acord monetari es pot tancar de manera 
pràcticament immediata. 

Catalunya fora de 

la zona euro? 



L’Estat i la diplomàcia espanyola van fent 
campanya a favor de Catalunya 

• Multi reincidència en l’incompliment de les lleis 
europees. 

• Falsificació de traduccions a Brussel·les. 

• Incompliment de les promeses d’inversió a una 
societat xinesa, al Port de Barcelona. 

• Suport a la flota russa, a desgrat de l’OTAN. 

• Rebequeries per reclamar Gibraltar al Regne Unit.  

• Ridícul a parlaments i universitats, oposant-se a 
debats sobre Catalunya. 

• Ridícul de funcionaris que es fan passar per 
estudiants per rebentar actes sobre Catalunya. 

• Boicot en visites comercials del Govern de 
Catalunya i de Flandes, a països estrangers. 

• I altres evidències que projecten la seva imatge 
d’estat autoritari. 

 



L’Estat català tindrà el reconeixement 
internacional 

• La Carta de les Nacions Unides reconeix 
el dret d’autodeterminació dels pobles. 

• Cap estat ni cap institució internacional 
s’ha pronunciat en contra de la 
independència de Catalunya,(*) encara 
que alguns no ho vegin amb entusiasme. 

• La independència assolida 
democràticament no pot ser rebutjada per 
cap estat democràtic. 

 

 

 

(*) Malgrat les pressions de l’Estat. 

Qui reconeixerà 

Catalunya? 

El reconeixement 

internacional arribarà 

després de declarar la 

independència. 



Amplia la informació i segueix-nos a  

Fes-te soci de l’Assemblea! 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

https://www.facebook.com/ANC.Economistes/ 

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 
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