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Compareixença davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament 
de Catalunya per informar sobre el document de bases de l’Estratègia Catalunya 2020  

Dimecres, 18 d’abril del 2012 

 
Senyor president, senyores i senyors diputats, gràcies per donar-nos l’oportunitat d’explicar 
la proposta d’Estratègia Catalana 2020 i de presentar aquest document de bases. Això 
també em permet manifestar que, a més de preocupar-nos de les incidències del dia a dia, 
també fem l’esforç per pensar com serà el nostre país a mitjà termini. 
 
Primer parlaré de l’Estratègia Catalunya 2020.  
 
D’acord amb el nou marc fixat per la Unió Europea en l’estratègia Europa 2020 i amb 
l’experiència que aporten els dos acords estratègics per a la competitivitat de l’economia 
catalana anteriors (2005-2007 i 2008-2011), el Govern proposa  l’estratègia Catalunya 2020 
(ECAT 2020), un instrument per a la millora a llarg termini de la competitivitat de l’economia 
catalana i de l’ocupació, que estableix el full de ruta de la reactivació econòmica sobre la 
base de preservar el model de cohesió social i que s’haurà de desenvolupar a partir del 
diàleg amb els agents econòmics i socials. El que avui es presenta és el document de base 
per al diàleg amb els agents econòmics i socials. 
 
L’ECAT 2020 proporciona uns objectius i un marc estable per guiar les polítiques de 
competitivitat fins al 2020 i per impulsar la reorientació del model productiu cap al creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador que promou la UE. La força i la credibilitat de l’ECAT 2020 
rauen també en la identificació amb uns objectius consensuats a l’àmbit de la UE i 
àmpliament acceptats pels governs i pels actors econòmics i socials que la integren. 
 
Parlem un moment de la situació actual. 
 
La fi del model de creixement econòmic dels darrers anys, basat en la forta presència de la 
construcció, i la crisi financera internacional han afectat els fonaments de l’economia 
catalana. En els darrers quatre anys s’han perdut més de 400.000 llocs de treball, i ha 
augmentat el nombre de persones en situació de vulnerabilitat i de pobresa.  
 
La gravetat de la situació actual en gran part s’explica per les limitacions del model de 
creixement anterior, que, malgrat els beneficis a curt termini, va frenar el creixement de la 
productivitat i el procés d’adaptació al nou entorn mundial, i va deixar darrere seu una 
bombolla immobiliària que trigarà a diluir-se, a causa de l’elevat endeutament generat en el 
sector privat i més recentment en el sector públic. La forta exposició del sector bancari als 
actius immobiliaris i l’alt volum d’endeutament exterior de l’economia són factors que 
agreugen la situació financera. D’altra banda, les necessitats de consolidació fiscal dels 
comptes limiten la capacitat del sector públic i frenen el creixement econòmic. 
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La creixent globalització de l’economia ha fet més evident que mai els dèficits de 
productivitat i competitivitat, i els punts més febles que tenallen el desenvolupament 
econòmic i social de l’economia catalana. 

La recessió ha tingut un efecte més devastador en el mercat laboral català que a la resta de 
països del nostre entorn i ha comportat un gran increment de l’atur, la principal causa de 
pobresa de la població en edat de treballar. La taxa d’atur del conjunt de la població en edat 
de treballar és del 20 % i supera el 40 % en el cas dels joves de 16 a 24 anys; l’atur de llarga 
durada ja afecta gairebé la meitat de les persones desocupades. Aquestes taxes comporten 
una pèrdua inacceptable de capital humà per al país. A més del drama personal que 
representa. 

Una part important dels joves té poques possibilitats de trobar feina, i això no tan sols és 
conseqüència de la crisi, sinó també de la manca de formació. Un 22 % dels joves no obté la 
titulació de formació obligatòria i la taxa aproximada d’abandonament prematur dels estudis 
després de l’ESO és del 29 %, molt superior a la mitjana europea i lluny de l’objectiu del 
10 % fixat en l’estratègia Europa 2020. Ens queden 8 anys i hauríem d’arribar-hi abans. 

La destinació de les exportacions catalanes s’ha diversificat els darrers anys, però el mercat 
comunitari europeu encara en concentra el 65 %. La perspectiva d’un creixement europeu 
feble limita la capacitat de les exportacions com a motor de la recuperació. D’altra banda, les 
exportacions catalanes penetren poc en les zones on hi ha més creixement de la demanda 
mundial, els mercats emergents i en desenvolupament. 

La dràstica reducció dels ingressos pressupostaris els darrers anys palesa la feblesa del 
sistema de finançament de la Generalitat, que té una estructura de despesa molt rígida a 
causa de l’elevat component de prestació de serveis (educació, sanitat, serveis socials i 
seguretat). D’altra banda, els escenaris de consolidació fiscal obliguen a disminuir 
progressivament el dèficit, i això redueix la capacitat de resposta a la crisi. 

El potencial financer de l’economia catalana està llastat per l’elevat dèficit fiscal (la diferència 
entre les aportacions de Catalunya a la caixa comuna de l’Estat i el retorn). El Govern estima 
que el dèficit fiscal mitjà de Catalunya entre el 2006 i el 2009 va ser d’un 8,2 % del PIB, 
mentre que durant el període 1986-2009, d’un 8 %. Aquest dèficit representa una detracció 
de recursos nets continuada i molt elevada, que frena les capacitats de modernització de 
l’economia catalana i d’atenció de les necessitats socials. 
 
El Govern ha de liderar una estratègia econòmica que condueixi el país cap a un procés de 
canvi i cap a l’establiment de les bases d’un creixement econòmic sostenible, que generi 
més i millors llocs de treball. 
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Tot i el context de contenció de despesa que condiciona l’acció de govern a curt termini, el 
país necessita un full de ruta que orienti el disseny de les polítiques públiques en un horitzó 
de mitjà i llarg termini, i que generi el clima de confiança necessari per al redreçament de la 
situació econòmica i la construcció d’un model de creixement econòmic sobre una base 
sòlida. 

La situació de crisi excepcional requereix una resposta ambiciosa, motivadora i concreta. En 
aquest sentit, el 25 de març del 2011 el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i 
el Creixement (CAREC) va presentar l’Informe del CAREC per a la Cimera Econòmica sobre 
la situació i els reptes de l'economia catalana, que constitueix el punt de partida del nou 
marc de concertació per a la competitivitat del país. 

En aquest informe, el CAREC hi descriu la situació i les perspectives de l’economia catalana 
i hi identifica les prioritats que han de guiar les polítiques orientades a la reactivació i el 
creixement de Catalunya. El CAREC proposa actuacions estratègiques per facilitar la sortida 
de la crisi i recuperar la confiança necessària per encarrilar l’economia catalana cap a un 
creixement equilibrat i sostingut. Així mateix, identifica quatre grans reptes que condicionen 
l’evolució de l’economia catalana: l’ocupació, el finançament, la productivitat i la confiança.  

El CAREC destaca la necessitat de trobar elements de consens per avançar cap a l’objectiu 
comú d’una economia catalana més oberta i competitiva, al servei d’una societat més 
cohesionada i equitativa. Per aquest motiu, planteja que l’estratègia de competitivitat per a 
l’economia catalana s’ha de construir sobre la base de quatre idees vertebradores: 

1. Aprofitar la crisi per facilitar una transformació profunda de l’economia catalana.  

2. Construir a partir del que tenim, en el sentit de recuperar el projecte d’una Catalunya 
emprenedora, amb un nucli industrial fort i arrelat, que arrossegui sectors econòmics 
més intensius en ocupació i que es projecti cap a nous sectors emergents, basats en 
el coneixement.  

3. Posar fi a les barreres i les rigideses que llasten l’economia catalana. Els poders 
públics han de facilitar l’activitat empresarial, l’han d’acompanyar i l’han de proveir de 
les condicions necessàries perquè progressin els sectors empresarials amb futur i se 
n’eviti la destrucció. 

4. Per construir el futur, cal refermar alguns valors. En l’escenari posterior a la crisi la 
confiança s’haurà de basar en la qualitat del marc institucional i normatiu propi de 
Catalunya, marc compromès a buscar el millor equilibri entre l’equitat i l’eficiència i a 
incentivar els comportaments que generen valor per a la societat. 

L’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) es planteja d’acord amb dues recomanacions del 
CAREC: 
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• Les idees s’han de materialitzar en propostes operatives i concretes.  

• Cal reforçar la confiança a partir del consens institucionalitzat. 

Tenint en compte aquest segon punt i la voluntat manifestada pels agents econòmics i 
socials i pels grups parlamentaris a la Cimera econòmica per a la reactivació, el Govern de 
la Generalitat es referma en la convicció de la necessitat de construir, en un marc de 
consens institucional, els pilars de l’estratègia de competitivitat a llarg termini i donar 
continuïtat als acords estratègics per a la competitivitat, als quals m’he referit al principi. A 
aquest efecte ofereix el document ECAT 2020, aprovat pel Govern el 10 d’abril, com a 
document de base per a la negociació amb els agents econòmics i socials. 

 

 


