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Una Catalunya Estat seria el tercer país més exportador del món 
segons un estudi del Cercle Català de Negocis
Si avui Catalunya esdevingués  
un Estat de ple dret es 
convertiria en el tercer país 
més exportador del món, 
segons revela un estudi del 
Cercle Català de Negocis que 
s’ha fet públic avui.
El CCN afirma en l’estudi que 
si l’any 2010 Catalunya 
hagués tingut plena sobirania 
les seves exportacions (que 
forçosament haurien 
d’incloure les vendes a l’Estat 
espanyol) suposarien un 59% 
del PIB català. Aquest 
percentatge ens deixaria 
només per darrera de 
Tailàndia (74,2%) i els 
Emirats Àrabs Units (67%), 
segons dades de 2010.
L’estudi contempla, però, 
diversos escenaris que podrien 
afectar la capacitat 
exportadora catalana. El 
CCN es basa en un estudi de 
Modest Guinjoan i Xavier 
Cuadras per concloure que en 
el cas d’un fort boicot per part 
d’Espanya (en el pijtor dels 

casos es contempla que 
afectaria en un 40% la 
balança comercial amb 
Espanya) en cas de secesió 
Catalunya baixaria només del 
tercer al setè lloc en el 
rànquing mundial. Aquesta 
posició encara ens deixaria 
per damunt de països com 
Alemanya.
L’estudi del CCN constata 
que cada any baixa la 
dependència econòmica del 
mercat espanyol, fins al punt 
que el 2011 el dèficit 
comercial només equival al 
25% del dèficit fiscal. Fins 
abans de la crisi, el dèficit 
comercial era clarament 
superior al fiscal.
Per a Joan Canadell, secretari 
general del CCN, les dades 
demostren que l’economia 
catalana “és dinàmica” i les 
empreses catalanes “són de les 
més competitives del món en 
els seus sectors”. Per a 
Canadell, “el problema és que 
les ineficàcies de l’Estat 

espanyol i el dèficit fiscal 
permanent fan que com a país 
no puguem ser competitius 
fins que no assolim l’Estat 
propi”:
Per la seva banda, Ramon 
Carner, president del CCN, 
celebra que les exportacions a 
fora de l’Estat superin a les 
interregionals i diu que és així 
perquè “l’empresari català ha 
pres bona nota que vendre a 
Espanya no és cap solució de 
futur i per això troba que per 
sortir de la crisi ha de vendre 
a l’exterior”.

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

La pàgina web de la
campanya JO TeP
www.jotep.cat
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Catalunya tercer país més exportador 
del món  

Juliol de 2012 
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Globalització i competitivitat de l’economia catalana 

!  Un dels criteris per mesurar l’èxit econòmic d’un país es el seu nivell 
d’exportacions a l’exterior 

!  Com als segles XVIII i XIX Catalunya va fer una revolució industrial sense 
carbó, aprofitant la força dels rius, ¿estem avui aprofitant la força de la 
globalització? 

!  Les vendes a l’exterior de Catalunya el dia que siguem Estat sumaran les 
vendes avui inter-regionals i les de països tercers 
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Catalunya Estat seria el país amb la tercera economia més 
internacionalitzada del món  
 

Font: Estimated GDP 2009 World Bank,  Exports World 
Factbook CIA, IDESCAT 

Ranking de països en funció del percentatge 
d’exportacions respecte el PIB 
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." GDP"millons"de"$" exports"millons"de"$" %"exports/GDP" ∆!%!PIB"
!Thailand! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!263.856!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!195.700!!!! 74,2%!
!United!Arab!Emirates! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!261.348!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!175.000!!!! 67,0%!
!Netherlands! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!792.128!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!451.300!!!! 57,0%!
!South!Korea! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!832.512!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!466.300!!!! 56,0%!
!Belgium! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!468.552!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!254.300!!!! 54,3%!
!Saudi!Arabia! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!369.179!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!189.000!!!! 51,2%!
Catalunya!Estat!2010!amb!boicot!alt!40%! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!292.916!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!126.530!!!! 43,2%!
!Germany! !!!!!!!!!!!!!!!!3.330.032!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.337.000!!!! 40,1%!
!Poland! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!430.079!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!160.000!!!! 37,2%!
!Austria! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!384.908!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!137.000!!!! 35,6%!

Catalunya!!(dades!2010)! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!278.702!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164.333!!!! 59,0%! ""
Catalunya!Estat!2010!amb!boicot!alt!40%! """""""""""""""""""292.916""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!126.530!!!! 43,2%! 5,10%"
Catalunya!Estat!2010!amb!boicot!mig!del!30%! """""""""""""""""""299.047""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!135.981!!!! 45,5%! 7,30%"
Catalunya!Estat!2010!amb!boicot!baix!del!20%! """""""""""""""""""302.113""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!145.431!!!! 48,1%! 8,40%"

L’Estat Català estaria al Top10 mundial inclús amb un possible 
boicot comercial d’España 

Setè país exportador 
mundial amb una taxa entre  

43-48% exportacions/VAB  

Font: ‘Sense Espanya’, Guinjoan - Cuadras  
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El saldo comercial amb l’Estat espanyol només equival ja al 25% 
del dèficit fiscal 

Font: Resultat de la balança fiscal de Catalunya amb el 
sector públic central 2006-2009  / Idescat 
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Conclusions 

!  Si l’any 2010 haguéssim tingut fronteres d’Estat, les exportacions totals, 
incloent les vendes a l’Estat Espanyol, suposarien un 59% del PIB, el tercer 
valor més alt del món. 

!  Assumint que pel fet de marxar de l’Estat espanyol l’economia catalana 
podria patir un boicot comercial, en el pitjor dels casos contemplats a l’estudi 
Guinjoan-Cuadras, ocuparíem el setè lloc al ranking mundial, per damunt 
d’Alemanya  

!  Cada any però baixa la dependència econòmica del mercant espanyol, fins 
al punt que a 2011, el dèficit comercial només equival al 25% del dèficit 
fiscal. Fins abans de la crisi, el dèficit comercial era clarament superior al 
fiscal. 

!  El fet que Catalunya vengui fora el 59% del que produeix implica que les 
nostres empreses son de les més competitives del món en els seus sectors, 
el problema és que les ineficàcies de l’Estat espanyol i el dèficit fiscal 
permanent fa que com a país no puguem ser competitius fins que assolim 
l’Estat propi. 


