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Introducció01

LES DADES ECONÒMIQUES EXPRESSEN
L’ENDARRERIMENT ECONÒMIC DEL PAÍS VALENCIÀ

Tots els indicadors econòmics del País
Valencià ens mostren que estem a la cua
de la resta d’autonomies.
 
Tant en els indicadors d’activitat
econòmica com en els indicadors
d’inversió publica en serveis bàsics per a
la població: sanitat, ensenyament i serveis
socials.
 
 
 

No es tracta tant de fer una relació
exhaustiva de dades sinó de que, a partir
de les més importants que ens donen la
situació a grans trets, però suficient per a
fer un diagnòstic i proposar solucions.
 
Les dades econòmiques no poden ser més
significatives i expressen l’endarreriment
econòmic del País Valencià i la fallida del
model econòmic vigent basat
majoritàriament en sectors de serveis
turístics estacionals i en la construcció
indiscriminada insostenible econòmica i
ecològicament.
 
 



Dades
d'ocupació 02

Les taxes de desocupació del País Valencià són quasi mig punt per damunt de la mitjana
de l’Estat Espanyol 15,2% enfront del 15,6%. També és significativa la major franja de
diferència salarial de gènere al País Valencia que la mitjana estatal de 0,47 punts per
damunt, el 22,39% enfront del 21,92%

La temporalitat és altra de les característiques de l’economia valenciana amb percentatges
del 28,8% enfront de la mitjana estatal del 26,8%.

COMPARATIVA DADES D'OCUPACIÓ. ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 2018
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Al País Valencià un 56,6% de les llars tenen dificultats per arribar a final de mes. Tres
punts percentuals per damunt de la mitjana estatal, situada en 53,7%. La taxa de risc de
pobresa al País Valencià està a quatre punts per damunt de la mitjana estatal. Així doncs,
al País Valencià la taxa de risc de pobresa és de 30,2% i a l'estat espanyol és 26,1%.
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Pobresa03

El nivell salarial també està condicionat per l’estoc de capital, les inversions,
l’infrafinançament i l’espoli fiscal. Els salaris al País Valencià estan molt per sota de la
mitjana a l’Estat

S A L A R I S

 
 

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 2018

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L ' INE 2019
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26%
De valencianes en risc

d'exclusió
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Com hem vist, el País Valencià es caracteritza per uns alts nivells de pobresa, tant de les
persones en situació de pobresa com en les taxes de llars en dificultats d’arribar a fi de mes i
per un nivell baix de despesa en protecció social.
 
Si els promedis en la taxa de persones en situació de pobresa (en 2011) i en la despesa per
càpita en protecció social local i autonòmica (en 2013) de les 17 CCAA de l'estat espanyol es
fan igual a 1, la figura mostra els nivells del País Valencià en comparació amb el promedi de les
altres 14 CCAA de règim comú (sense hisenda pròpia) i amb els de Nafarroa i Euskadi (amb
una hisenda pròpia). 
 
En 2013, el País Valencià tenia una taxa de pobresa relativa més alta i una despesa en
protecció social més baixa que la mitjana de les 14 CCAA, mentre que la situació inversa
ocorreix a Nafarroa i Euskadi amb una major despesa en protecció social i una menor taxa de
pobresa que la mitjana. La xifra de 1,4 significa que la taxa de persones en situació de pobresa
és un 40% superior a la mitjana estatal, i la xifra de 0,55 significa que el nivell de despesa per
capita és quasi la meitat de la del promedi estatal.

P O B R E S A  I  D E S P E S A
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ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE HERRERO, C.A.  ET AL (2013) I  PEREZ GARCÍA,  F ET AL(2017)



En conseqüència de l’estructura del mercat de treball i els nivell salarials, també les
pensions de les valencianes i valencians són més baixes que la mitjana estatal,
1040,53€ al País Valencià enfront dels 1112,73€ a l’Estat Espanyol.
 
 
 

Pensions 04

ELS JUBILATS I  JUBILADES TAMBÉ PATEIXEN PEL
SISTEMA INJUST CAP ALS VALENCIANS 

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L ' INE 2019



 PIB05

EL PIB PER CÀPITA DEL PAÍS VALENCIÀ ÉS 3.029€
PER BAIX DE LA MITJANA ESTATAL, 21859€
ENFRONT DE 24969€

El total dels recursos generats en un territori dividit pel nombre d'habitants ens dóna el 
Producte Interior Brut PIB. El del País Valencià està molt per sota de la mitjana de la 
resta d'autonomies. Les dades presentades són de l'última sèrie de l'INE, 
del 2000-2018, publicades el 20 de desembre de 2019.
 

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L ' INE 2019

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L ' INE 2019



Al llarg dels anys el nostre País va empobrint-se més i més, respecte a la resta de les comunitats.
 
El País Valencià es caracteritza per una disminució del PIB per càpita entre 1980 i 2015. La figura
mostra el % de canvi del PIB entre aquestes dos dades. El PIB pc del País Valencià en 2015 va
disminuir quasi un 15% respecte del PIB pc al 1980, les 14 CCAA de règim comú van disminuir en
un 1,5%, Nafarroa en un 2,34% i Euskadi augmentà en quasi un 1%.
 

ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE DÍEZ-MINGUELA, A (2018)



Inversió
Pública 06

UN PAÍS SENSE UN SISTEMA
BANCARI D'OBEDIÈNCIA
VALENCIANA

Si entrem en les dades d’inversions públiques en serveis bàsics per a la població també ens trobem
a la cua estatal. La despesa pública en ensenyament està 15 punts per baix de les comunitats
autònomes millor finançades i 13 punts per baix de la mitjana estatal, 4.493€ enfront de 4.691€.
 
La despesa pública en Serveis Socials està a sobre 4 punts per baix de la mitjana estatal, 30,3%
enfront del 34,1%. La despesa sanitària del País Valencià, amb una despesa de 1.293 euros per
càpita, se situa 1,8 punts per baix de la mitjana del conjunt de les comunitats i a més de 13 punts
per sota de les que més gasten.
 

 

 

Sistema
bancari07

El País València disposava d’un sistema bancari d’obediència valenciana amb tres caixes d’estalvi
(Bancaixa, CAM, Ontinyent), les dos primeres de les més grans de l’Estat Espanyol, un banc (Banc
de València) i més de 40 Caixes Rurals, algunes de dimensió important, moltes de les quals han
estat absorbides i altres desapareixeran en uns anys a causa de la política de fusions encetada pel
Govern Central per a augmentar de dimensió les entitats. La desaparició d’aquestes entitats
financeres, majoritàriament de l’economia social, minva la capacitat de finançament de les
empreses tradicionals valencianes.
 
A hores d’ara sols queden en el sistema bancari valencià una caixa d’estalvi (Ontinyent), una
cooperativa de crèdit (Caixa Popular) i tretze caixes rurals independents, alguna d’elles important
(Caja Rural Central de Orihuela). Aquest teixit financer hauria de potenciar-se i coordinar-se a
través de l’Institut Valencià de Finances per a recuperar la capacitat de finançament dels sectors
tradicionals valencians, sense el qual és impossible redreçar l’economia valenciana.
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Per altra banda el finançament públic del País Valencià està llastrat des dels anys 80 pel pacte
autonòmic del nou model estatal on s’assumiren competències de despeses sense tindre en
compte el ingressos necessaris.
 
Amb despeses públiques per habitant un 19% inferiors a la resta de comunitats autònomes i una
renda per càpita del 87,54% de la mitjana estatal, som una comunitat pobra pagadora que aportem
2.000 milions d’euros més del que rebem, el que suposa un espoli de recursos al País Valencià a
favor d’altres territoris.   
 
 
 
 

 

28%
Del pressupost de la

Generalitat el dediquem

a pagar deute

6000M
Entre 2000 a 6000 milions

d'espoli fiscal anual

48M
De deute il·legitim 

 
 

 

Un problema
estructural08

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DELS PRESSUPOSTOS DE LA GVA 2012-2019



Des del 2002, per cada 104,4 € que
disposen la resta de les autonomies del
règim comú, el País Valencià només rebem
93,1 €.

I N D E X  F I N A N Ç A M E N T

El drenatge de recursos continua via
espoli fiscal. Malgrat l'opacitat
informativa del ministeri d'hisenda
espanyol i els diversos mètodes
d'avaluació, amb les xifres conegudes
es pot afirmar que l'espoli fiscal que
patim supera amb escreix els 6.000
milions anuals.

B A L A N Ç A  F I S C A L  

 
 

V I S T E S  A  G R A N S  T R E T S  I  A M B  U N S  I N D I C A D O R S
S I G N I F I C A T I U S ,  L E S  D U E S  V E S S A N T S  D E  L A  S I T U A C I Ó

E C O N Ò M I C A  D E L  P A Í S  V A L E N C I À :  E L  M O D E L  E C O N Ò M I C
I  E L  F I N A N Ç A M E N T  P Ú B L I C ,  C A L D R À  P R O P O S A R

M E S U R E S  Q U E  C A N V I E N  L A  S I T U A C I Ó
 
 

Aquest infrafinançament ha actuat com un factor de vulnerabilitat estructural sobre el que han
actuat les retallades de finançament durant el període de la Gran Recessió de 2008. Aquestes
insuficiències de finançament van obligar la Generalitat a augmentar el seu deute pera poder
atendre les despeses bàsiques. En l'actualitat aquest deute està xifrat al voltant del 42% del PIB,
47.877  milions d’euros. Aquest deute sols es podrà eixugar amb la reclamació d’aquest deute
històric al País Valencià per la seua aportació per damunt de les seues possibilitats, mitjançant
altres reformes estructurals de fons (fiscalitat progressiva, priorització de la cobertura de les
despeses socials per sobre del pagament del deute), així com a partir del que resolguera una
auditoria ciutadana del deute sobre el pagament o no de la seua part il·legítima.

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES D'ÁNGEL DE LA FUENTE (2017)

 ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE URIEL,  BARBERAN (2005);  
INSTITUT D'ESTUDIS FISCALS (2008) I  BALANCES FISCALS 
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SÓN NECESSARIS TANT UN NOU MODEL DE
FINANÇAMENT AUTONÒMIC COM UN CANVI DE

MODEL ECONÒMIC

Per una banda cal un canvi radical del model
econòmic, ja que el model actual és ineficient,
creador de precarietat, temporalitat, destructor del
medi ambient i sense expectatives de futur. 
 
Cal exposar a l'opinió pública i presentar per a la
seua discussió oberta els estudis sobre el canvi de
model estan fets per banda de la Conselleria
d’Economia i Model Econòmic.  El de Bases i
Elements orientadors per a la transformació del
Model Econòmic de la Comunitat Valenciana d'abril
de 2016 i Pla d’acció per a la transformació del
Model Econòmic Valencià 2027 de juliol de 2018.
 
 
 

Per altra banda cal un nou model de
finançament autonòmic en la via d'acabar amb
l'espoli i arribar a la nostra sobirania fiscal, a
més d’adequar la diferència entre renda i
aportacions, incloga el pagament del deute
històric ja que la precarietat pública no permet
al Govern Valencià establir les bases d’un canvi
de model econòmic.
 
Aquests dos temes han d’obrir un debat entre
les institucions i persones implicades en la vida
econòmica i social del País Valencià per a fer
possible un canvi necessari i a favor de les
persones.
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