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El CCN elabora un estudi que demostra que les retallades serien 
menors a Catalunya aplicant només els objectius de dèficit de la UE

El Grup d’Estudis del Cercle 
Català de Negocis ha elaborat 
un  nou estudi que, en aquest 
cas, demostra que el govern 
central està imposant a 
Catalunya un límit de dèficit 
excessiu que escanya 
finançerament el país. L’estudi 
referma la posició del govern 
català i la recomanació que ahir 
va fer el ple del Parlament 
Europeu en relació a repartir de 
manera més equitativa entre les 
diverses administracions els 
objectius de dèficit imposats per 
la Unió Europea.
Segons l’estudi del CCN, si 
Catalunya seguís estrictament 
els objectius de dèficit fixats per 
la Unió Europea, el límit del 
dèficit se situaria en l’1,6% en 
lloc del 0,7%, que és el sostre 
imposat per Madrid. 
Amb un dèficit de l’1,6% la 
Generalitat podria arribar a 
finançar 3.183 milions d’euros, 
cosa que, diu el CCN, 
“permetria no haver de generar 
més retallades addicionals” 
malgrat que, fins i tot per assolir 

l’Estat propi, els representants 
dels empresaris afirmen que 
s’han de fer ajustos.
Els autors de l’estudi constaten 
que “Espanya es queda per a 
ella tot el marge de maniobra” 
que li ha atorgat la UE després 
d’apujar el sostre del dèficit, del 
3,2% previst inicialment pel 
2012 al 4,5%. Segons el Cercle, 
“Espanya inverteix aquest 
marge en l’economia no 
productiva: Bankia, la CAM, 
l’especulació embogida, la 
construcció d’infraestructures 
que no van enlloc... i condemna 
el dinamisme econòmic català a 
l’asfíxia”.
El CCN fa una projecció en el 
seu estudi del que hauria passat 
el 2012 si Catalunya tingués un 
Estat propi. Seguint els criteris 
marcats per la UE, el seu límit 
de dèficit s’hauria situat en el 
2,2% del PIB (4.376 milions 
d’euros) i no pas l’1,5% forçat 
pel govern espanyol (2.984 
milions d’euros).
La recuperació dels ingressos 
que ara no retornen a 

Catalunya (l’espoli fiscal) 
permetrien el Principat disposar 
d’un pressupost per sobre dels 
70.000 milions d’euros, cosa 
que donaria Catalunya una 
solvència financera amb uns 
ratis semblants als de Bèlgica 
pel que fa a la prima de risc, 
que se situaria en els 140 punts. 
Tot això complint els criteris de 
la UE i aplicant un model de 
creixement propi.

Us adjuntem l’estudi

Per a més informació: 

 Andreu Mas, 677 225 051. 
A/e: 
amas@nautiluscomunicacio.com

Margalida Ripoll,
670 970 164. 
A/e: 
margalidaripoll@gmail.com
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Per a més informació contacta amb el CCN a info@ccncat.cat

La pàgina web del 
Cercle
Català de Negocis
www.ccncat.cat

Afirma que el dèficit permès hauria de ser lʼ1,6% i no el 0,7% imposat per Madrid
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La UE ha definit una política comunitària per assolir uns 
comptes públics sanejats i sostenibles 

España: història d’un fracàs.  
Ni fa, ni sap fer, ni deixa fer 

Font: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/
index_en.htm 
L’estadística del Banco de España el dèficit de les CA és un 54% del total degut a la 
liquidació del model de finançament del 2009 (bestretes massa grans), 

}  Espanya no sap sortir de la crisi, mentint i incomplint amb la UE. 
}  Espanya no sap construir una economia moderna del S.XXI i condemna el 

seu poble a la misèria. 
}  Catalunya és una societat dinàmica, netament exportadora i orientada al 

món. 
}  Catalunya està fent un esforç intens per reequilibrar els comptes públics en 

comparació amb el Govern central i podria impulsar molt més l’economia amb 
estructures d’Estat propi 

}  La perversitat del Govern espanyol és que menteix quan culpa la Generalitat i 
altres regions de l’incompliment del dèficit, quan la realitat és que les 
autonomies representen el 37,1% del total atès que s’encarreguen de les 
dues majors partides de despesa: sanitat i educació 
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S’han definit uns procediments per tal de corregir dèficits 
pressupostaris excessius dels Estats membres  

Indicadors d’acompliment financer del Reino de España 

}  Els objectius són assolir un dèficit públic inferior al 3% del PIB i un deute públic per sota del 60% 
del PIB 

Font: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/
index_en.htm 
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El procediment per corregir el dèficit excessiu dels estats 
estableix límits al dèficit a canvi d’ajuda 

Dèficit permés sobre PIB (criteri SEC) 
(%) 

Font: La UE estima el dèficit de les AP en un 8% per l’any 2012, mentre que l’FMI el 
fixava en un 7%. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/
ecofin/131676.pdf 

Dèficit real estimat pel 2012 
d’Espanya: 7%. Llindar UE 2014: 3% 
El 10 de juliol de 2012 el Consell de la 
UE  autoritza la suavització dels 
objectius de dèficit públic per Espanya 
i els ajusta als valors següents: 
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El model espanyol ens ha abocat a la intervenció de la UE i 
a la fallida de l’economia 

Dades de PIB previstes al quadre macroeconòmic pressupostos de 2013 (per 2014 s’ha 
agafat la dada de PIB de l’anterior escenari publicat pels objectius de dèficit fixats al 
juliol de 2012, on no varien les taxes de creixement nominal previstes) i amb les 
previsions de deute públic de la UE hem calculat els valors absoluts d’aquest deute 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm 

}  Espanya no genera creixement per poder tornar el deute contret, abocant el país a la 
intervenció de la UE primer, i a la fallida i possible quitança posterior. 

}  Qualsevol quitança afecta directament el Fons de Reserva de les Pensions 

El model extractiu i especulatiu espanyol ha generat un deute  públic 
al 2013 de 22.172 € per persona, és a dir, un deute per família amb dos 

fills de 88.689 euros 

426 474 598 699 799 919 1.015 1.049 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Deuta public  

Limit 
UE 60% 

382 437 565 645 736
905 985 1.059

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Deute públic (milers de M€)
Llindar 
objectiu 
UE 60%



7 

Procediments del dèficit excessiu a la UE 
 
 

Interpretació del “Gobierno de España” i 
afectació forçada a Catalunya 
 
 
 
Conclusions 
 

Índex 



8 

El dèficit de les AP a Espanya es reparteix entre les 
diferents administracions públiques 

L’Estat imposa una distribució discrecional del dèficit i l’assigna amb els 
següents % per 2012: 71,4% del dèficit pel govern central + SS, un 23,8% del 

dèficit per les CA i un 4,8% per les entitats locals 

51 
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Font: Conselleria d’Economia i Coneixement GenCat 
Criteri emprat és la despesa no financera per nivells d’administració i avaluada de 
2005 a 2010.  La distribució era d’un 50,7% pel govern central (amb SS), un 35,7% 
per les CA i un 13,6% per les entitats locals 
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Catalunya hauria pogut finançar 1.392 M€ més de despesa 
aquest 2012 i reduir retallades 

2.984 
(1,5%PIB) 
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Dèficit imposat 

Catalunya, complint Espanya estrictament els criteris de la UE, hauria pogut 
tenir un dèficit del 2,2 % del PIB el 2012. És a dir, un endeutament de 4.367  M€ 

enlloc del 1,5% (en termes SEC)  

4.376 M€ 
(2,2% PIB) 

3.183 M€ 
(1,6% PIB) 

PIB de la Comptabilitat Regional d’Espanya 
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Catalunya Estat podrà aplicar el seu propi model de 
creixement i complir amb els criteris de la UE 

Font:  CCN; Pressupost de la Generalitat de Catalunta 
indepoendent.http://www.ccncat.cat/sites/default/files/
Dmes1.El%20Pressupost%20de%20Estat%20Català.pdf 
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La solvència financera portarà la prima de risc de l’Estat 
Català a valors baixos (uns 140 punts), semblants als de 
Bèlgica 

Font:  http://www.ccncat.cat/sites/default/files/120817%20-
%20Credit%20Sobirà%20Catalunya_0.pdf 
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Interès S&P Fitch Moody's 
Suïssa AAA AAA Aaa 0,634 
Japó AA- A+ Aa3 0,854 
Dinamarca AAA AAA Aaa 1,284 
Suècia AAA AAA Aaa 1,514 
Alemanya AAA AAA Aaa 1,534 
Finlàndia AAA AAA Aaa 1,644 
Regne Unit AAA AAA Aaa 1,674 
EUA AA+ AAA Aaa 1,804 
Holanda AAA AAA Aaa 1,834 
Canadà AAA AAA Aaa 1,924 
Àustria AA+ AAA Aaa 1,974 
Noruega AAA AAA Aaa 2,094 
França AA+ AAA Aaa 2,144 
Rep. Txeca AA- A+ A1 2,464 
Bèlgica AA AA Aa3 2,614 
Catalunya AA/AAA AA/AAA Aa3 2,750 
Xina AA- A+ Aa3 3,374 
Austràlia AAA AAA Aaa 3,394 
Malàisia A- A- A3 3,484 
Nova 
Zelanda AA AA Aaa 3,684 

Polònia A- A- A2 5,014 
Itàlia BBB+ A- Baa2 5,804 
Espanya BBB+ BBB Baa3 6,704 
Hongria BB+ BB+ Ba1 7,454 
Portugal BB BB+ Ba3 9,954 
Grècia SD CCC C 24,564 
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Espanya asfixia econòmicament i premeditadament a 
Catalunya 

§  Segons el criteri de despesa no financera, el dèficit del govern 
central s’hauria de situar pel 2012 en el 3,2%. Ara mateix es 
troba situat al 4,5% després de l’addició d’un punt addicional a 
l’objectiu per les AP per part de la UE. 

§  Segons el mateix criteri, pel conjunt de les CA (i 
conseqüentment per  a Catalunya) s’hauria de situar al voltant 
del 2,2%. Ara mateix es troba situat al 1,5%. 

§  Espanya es queda per a ella tot el marge de maniobra per la 
seva economia no productiva (Bankia, la CAM, especulació 
embogida, infraestructures a cap lloc...) 

§  i condemna al dinamisme econòmic català a l’asfixia. 
 

Espanya força un deute odiós a Catalunya amb assignacions 
imposades de dèficit  

Bloquejant al mateix temps qualsevols nous ingressos de la Generalitat 
§  Recurs al TC de l’euro per recepta que genera uns estalvis amb medicació banal del 

sistema ambulatori de més de 40 milions d’euros i 100 Mi de recaptació addicional 
§  Recurs al TC de les taxes judicials 
§  Creació d’un impost sobre els dipòsits bancaris a tipus zero per evitar que les CA, 

específicament Catalunya,  puguin fer servir aquesta figura impositiva 
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Immoralitat d’Espanya bloquejant Catalunya 

}  Els països membres han acordat una sèrie de regles, l’assoliment de les 
quals només pertoca al conjunt del sector públic del país o del govern 
general en qüestió. No s’ha legislat ni introduït cap norma que afecti a nivell 
subestatal. 

}  L’objectiu de dèficit assignat a Catalunya segons el criteri de la distribució de 
la despesa no financera s’hauria de trobar al 2,249%; arrodonint a la baixa 
un 2,2% sobre el PIB. 

}  Les retallades s’haurien d’efectuar igualment però el ritme d’ajust podria ser menys 
exigent  

}  Catalunya tindria, sense el llast d’Espanya, solvència financera, com 
indiquen els nostres estudis del crèdit sobirà i del pressupost de la 
Generalitat 2013-2016 

Catalunya hauria pogut finançar 1.392 M€ més de despesa aquest 2012.  
És a dir, un dèficit de 4.376 M€ euros, en lloc de l’1,5% (en termes SEC).  
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Proposta al nou Govern de la Generalitat 

}  La UE ha fixat unes regles a nivell de govern general del país membre, però 
no legisla ni introdueix normes a nivell subestatal. 

}  El CCN demana per tant al Govern de la Generalitat que accepti les regles 
de la UE i només les de la UE. 

}  Un objectiu menys exigent que el fixat arbitràriament per Espanya, permetria 
a Catalunya reduir el ritme d’ajust del dèficit. L’ajust és inevitable però, fins i 
tot per a la consecució de l’Estat propi.  

}  Això implica pel 2013 un dèficit en termes SEC del 1,6% enlloc del 0,7% que 
ens vol imposar Espanya. 

}  Per tant, el 2013 la Generalitat podria finançar 3.183 M€, cosa que ens 
permetria no generar més retallades addicionals. 

Impulsar l’economia catalana aplicant els criteris de dèficit 
excessiu de la UE 
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•  Conselleria d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya 

•  ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm 

•  salaimartin.com/randomthoughts/item/397-el-verdadero-responsable-del-déficit.html 

•  consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/131676.pdf 

•  igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/InformesCuentas/Informes/Documents/Inf-A2/avanceaapp2010.pdf 

•  www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/DBA_L_CAT.pdf  

•  www.ccncat.cat/sites/default/files/120817%20-%20Credit%20Sobirà%20Catalunya_0.pdf 

•  www.ccncat.cat/sites/default/files/Dmes1.El%20Pressupost%20de%20Estat%20Català.pdf 

•  economia.elpais.com/economia/2012/02/29/actualidad/1330549181_948694.html  

•  bloomberg.com/news/2012-10-04/linde-says-spain-may-miss-deficit-goal-optimistic-on-growth-1-.html 

•  reuters.com/article/2012/07/10/us-eurozone-ministers-idUSBRE8670LE20120710 

•  Déficit público de España 2012  datosmacro_com.htm 

•  IMF Lowers Spain's GDP Forecasts, Warns Of Downside Risks  MNI.mht 

•  Spain to Borrow $267 Billion of Debt Amid Rescue Pressure - Bloomberg.htm 

Referències 
 



Empresaris per l’Estat propi 

www.ccncat.cat       info@ccncat.cat  

Només amb un Estat propi  
Catalunya serà econòmicament viable 


