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Catalunya independent serà econòmicament viable
El nou Estat és viable perquè ho és l’economia catalana.

16%

Catalunya té un 16 % de la
població de l’Estat espanyol

20%
produeix el 20 % del PIB

25%
i genera el 25 % de les
exportacions

Això es tradueix en el 21 % de tots els impostos recaptats.
El PIB català està per sobre de la mitjana europea i de la
mitjana dels països de l’OCDE. Catalunya és, junt amb
Suïssa i Alemanya, un dels pocs països d’Europa on els
ingressos per impostos són suficients per a mantenir els
serveis i pagar les infraestructures sense generar dèficit.
Catalunya és un país preparat per tenir un lloc rellevant en
l’economia mundial.
Catalunya exporta el 53% del que produeix. En els darrers
anys, davant de la baixada del consum a Espanya moltes
empreses catalanes han enfocat la seva producció al
mercat interior català i l’internacional i s’ha reduït molt la
dependència del mercat espanyol.
L ’economia catalana pateix històricament un dèficit fiscal molt alt, xifrat aproximadament
en un 8 % del seu PIB. Això vol dir que cada català ha aportat des de 1987 fins ara més
de 33.000€ a l’Estat espanyol sense rebre cap compensació a canvi. La gestió d’aquests
recursos addicionals és una de les grans oportunitats de la Catalunya independent. Gran
part de les decisions que es prenen a l’estat espanyol sobre aquestes infraestructures
prioritzen interessos diferents als de Catalunya.
La república catalana podrà decidir i gestionar les grans infraestructures del país: ports,
aeroports, corredor del Mediterrani, xarxes ferroviàries, etc.
La República catalana és econòmicament viable, és socialment necessària i és urgent!
Per a més informació consulteu: http://www.economistes.assemblea.cat/wp/
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