
N
ascuda a Barcelona el 1969, garrot-
xina de cor, és la degana de la Fa-
cultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona des del
2009. Màster en Economia Inter-
nacional i Desenvolupament Eco-
nòmic per laYaleUniversity (1996),

doctora en Economia per la Universitat de Barcelo-
na (1999), va fer recerca postdoctoral a la London
School of Economics a finals dels 90 i al CERAS,Éco-
leNationale dePonts et Chaussés (París, 2002-03). El
seu nom és dels que sona com a consellera d’Eco-
nomia en un futur govern català republicà. A TV3 s’a-
cusà ella mateixa de ser funcionària i de col·laborar
en el que fos per fer la consulta del 9-N en el seu for-
mat original i que havia quedat suspesa pel TC. Pu-
blica Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de
laCatalunya independent. No té pèls a la boca.

Vostè és de les que parla de la viabilitat econòmi-
ca d’una Catalunya independent. Ho faig en xerra-
des arreu del país des de principis dels 2000, a la UCE
hi vaig organitzar un curs el 2002, i les primeres con-
ferències les vaig fer a Girona, i a Seròs, al Segrià. Ales-
hores érem pocs. Ara en som molts, cosa que és un
símptoma que la tenim a tocar.

Faig d’advocat del diable: els Estats grans són més
forts. Alberto Alesina i Enrico Spolaore, aTheSizeof
Nations («La mida de les nacions») han analitzat com
la globalització afavoreix els processos d’indepe-
dència, perquè ja no és necessari disposar d’un mer-
catdomèsticgran.AplicantaquestestesisalaUnióEu-
ropea, amb Albert Castellanos i Daniel Tirado vam
mostrar que els estats europeus petits, per sota dels
10 milions d’habitants, si són oberts, se’n surten mi-
llor: s’adapten millor al món d’avui, estan més propers
als ciutadans, creixen més, el seu dèficit públic és més
petit, són molt més flexibles i més exportadors

Segueixo fent de diable: Catalunya necessita Es-
panya per vendre-hi els productes. Això era abans.
L’any1995,perexemple,almónnoméshianavael23%
de les nostres mercaderies, mentre que a la resta de
l’Estat hi anava a parar el 40% (el 36% restant, el con-
sumíem dins de Catalunya). Des del 2010 Catalunya
exporta més al món que a la resta de l’Estat; i, el 2012,
de les nostres mercaderies, el 29% es van vendre al
mercat català, el 31% a la resta de l’Estat i el 40% a la
resta del món. El mercat espanyol segueix sent im-

portant però menys, i no es perdrà d’un dia per l’al-
tre.

Comprem molt a la Unió Europea; la ne-
cessitem. Sí. El 54% del que comprem a la
resta del món. I a qui comprem més és a
Alemanya, més de 10.000 milions el 2012.
Justament per això no ens foragitaran tan
fàcilment. Voldran perdre un client així?
També venem molt a la Unió Europea,
més del 60% de les nostres exportacions
hi van. Si el PIB català és de 200.000 mi-
lions €, un terç correspon a les exporta-

cions de mercaderies. El problema és que
l’Estatsemprejugaencontradelanostrain-

dústria exportadora. Miri com l’Alta Veloci-
tat encara no estructura el corredor mediter-

rani, ni s’ha fet el ferrocarril per a mercaderies;
miri com s’han tallat les ales al port de Barcelona

per ser cap de pont del comerç amb Àsia. I a l’aero-
port de Barcelona pels vols intercontinentals. I no par-
lem de les balances fiscals.

«Cuentas territorializadas», ara en diuen. M’és igu-
al. Segons la sèrie històrica que va de 1986 al 2011 que

té el Departament d’E-
conomia, el dèficit fiscal
pel mètode del flux mo-
netari ha resultat, de mit-
jana, el 8% del PIB de Ca-
talunya. L’any 2010, en
concret, va ser d’un 8%,
més de16.000 milions €.
El2008elMinisteriovafer
pública la balança fiscal
estatal del 2005 i el dèficit
català ratllava el 8,7% del
PIB. Els comptes territo-
rialitzats d’Àngel de la Fu-
ente del passat juliol ad-
meten que el 2011 el dè-
ficit fiscal català és de
8.455 milions. I això fent
servir només el mètode
que beneficia Madrid
(flux del benefici) i fent
tota la cuina possible per
reduir el dèficit fiscal dels
Països Catalans.

Una altra forma de veu-
reeldèficitésapartirdel
conjunt d’impostos
d’Espanya, què dóna i
quèrepCatalunya.Entre
2002 i 2010 Catalunya,
que representa el 18,8%
delPIBdel’Estat,vapagar
en impostos entorn del
19,5% i va rebre en des-
pesa pública i pensions
un 13,5%; si descomp-
tem la Seguretat Social,
vam rebre el 10,4% i vam
pagar el 19,7%. Per cada
euro pagat per un ciuta-
dà català en impostos,
només es gasten a Cata-
lunya 53 cèntims.

Ens prenen diners i
s’han inventat que ens
elstornengràciesalFLA

(Fons de Liquiditat Autonòmica). Pagant interessos!
Si Catalunya recaptés els impostos que genera, no es-
taria endeutada, i no li caldria recórrer al FLA. Com
a comunitat autònoma que no té ingressos propis, té
tancats els mercats internacionals de deute, i es veu
obligada a recórrer al govern espanyol per finançar el
seu dèficit, govern que és qui precisament disposa de
la majoria d’impostos que ella ha generat. El meca-
nisme és pervers i humiliant.

Extremadura té superàvit fiscal amb diners d’al-
tres... Fins a cert punt és normal. És la comunitat més
pobre d’Espanya i amb els seus impostos no podria
garantirunsserveispúblicdignes.Elquenoéstannor-
mal és la magnitud d’aquest superàvit fiscal, un 18%
del seu PIB, ni que els recursos per càpita que rep la
Junta d’Extremadura siguin superiors en 700 euros per
persona als de la Generalitat de Catalunya. Se’n diu
sobrefinançament; no se’n pot dir solidaritat.

Els més beneficiats? Per les balances fiscals? Les co-
munitats riques que tenen superàvit fiscal (reben so-
lidaritat!), com són Aragó, Cantàbria, La Rioja. Les ri-
ques amb sistema de concert, que tenen un dèficit fis-
cal molt petit (País Basc i Navarra), i la més perjudi-
cada de totes, el País Valencià, que és pobre i té dèfi-
cit fiscal!

Noescompleixlaclàusulad’ordinalitat.Valadirque
aquesta clàusula mai va ser formulada de forma cla-
raal’Estatut.Peròefectivamentnoescompleix.El2011
la Generalitat de Catalunya és la tercera comunitat au-
tònoma que més impostos de la cistella autonòmica
recapta i la desena comunitat en recursos per càpita
que rep del finançament autonòmic, i fins i tot, està
per sota la mitjana.

La LOFCA (Llei Orgànica sobre el Finançament de
la Comunitats Autònomes) havia d’estar revisada
el 2014 i el ministre Cristóbal Montoro s’ho ha pas-
sat pel forro. Ja veu el cas que li fan a les lleis orgàni-
ques, ells, tan complidors de la llei. Però el problema
és pitjor. Quan els consellers d’economia autonòmics
entrenaunareuniósabenques’haestablertunamena
de pacte baixat del cel, la denominada la clàusula de
l’statuquo: «En el nou repartiment hem de sortir d’a-
quí sense que cap autonomia hi perdi ni un euro». Im-
possible quadrar aquest cercle. Portem ja quatre

ELISENDA PALUZIE Degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Professora titular de Teoria Econòmica, ha publicat articles arreu del món sobre comerç internacional i
geografia econòmica; experta en finançament autonòmic i el dèficit fiscal de Catalunya, va impulsar el
moviment «Economistes pel No» a l’Estatut del 2006 i la plataforma independentista Sobirania i Progrés

“Els nostres
dirigents
hauran

d’arriscar”

FOTOS:

� Sobre aquestes
línies, la portada
de l’últim llibre
d’Elisenda Paluzie,
Podem! Les claus
de la viabilitat
econòmica
de la Catalunya
independent; a la
pàgina de la dreta,
la degana de la
Facultat d’Economia
i Empresa
de la Universitat
de Barcelona
al seu despatx.E
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TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA
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LOFCAS (dels anys 1980, 1996, 2001 i 2009) i mai no
ha canviat res.

En els pressupostos per al 2015 la inversió a Cata-
lunyaésgairebélameitatdelqueaportemi,encom-
paració amb altres comunitats, el saldo per càpi-
ta és ridícul... El 9%, menys de la meitat de la nostra
contribució a la hisenda estatal, 7 punts per sota del
que pesem en població. I això després que el Conse-
ller Santi Vila presumís durant un temps de grans
acords inversors i d’una gran amistat personal amb
la ministra Pastor.

LafuturaAgènciaTributàriaCatalanaestàmoltver-
da, encara. I des de Madrid posen pals a les rodes
fins i tots a aquells inspectors que voldrien passar-
se de l’espanyola a la catalana; segons el conseller
Mas-Collell, no els permeten ni comissions de
servei. M’agradaria que deixéssim de posar excuses
que comencen per «no ens deixen...» i ens centréssim
en allò que sí que podem fer. No entenc perquè en-
cara està vigent el conveni amb els registradors de la
propietat perquè recaptin i liquidin l’impost de suc-
cessions,competènciadelaGeneralitat;noentencper-
quèl’ANCnohafetunacampanyamassivacomlaque
va impulsar una petita plataforma («Catalunya diu
Prou») per pagar els impostos a l’agència tributària ca-
talana, i que han seguit més de 40 ajuntaments i uns
milers de ciutadans, entre els quals m’hi compto.

FrasedeGuindosaS’Agaró:«Noosdejaremosmarc-
har. Los vascos son el 6% de la riqueza de España,
pero vosotros sois el 20 y no lo permitiremos. Ya po-
déis hablar de pacto fiscal o de concierto...». A Ma-
dridnopassenpantalla? Ni la passaran, Espanya mai
ha negociat la independència de cap dels països que
se li han independitzat. El problema és nostre, hem
d’assumir que ens caldrà anar més enllà de grans ma-
nifestacions i mobilitzacions ciutadanes, i que els nos-
tres dirigents hauran d’arriscar, com els de la majo-
ria de pobles que han guanyat la seva independèn-
cia en el passat.

Expliqui per què l’avortat pla Ibarretxe s’assembla
al procés català com un ou i una castanya. Hi ha di-
ferències però també hi ha similituds. La llei de con-
sultes catalana era molt similar a la d’Ibarretxe, i el re-
curs del govern espanyol s’ha fonamentat en la sen-

tència del Constitucio-
nal sobre la consulta bas-
ca.Comelgovernbascde
l’època, davant la sus-
pensió, el govern català
no ha volgut desobeir.
Tot i així, s’ha empescat
un procés participatiu si-
milar al de les consultes
populars del 2009-2011.
La diferència és que el
govern català mira de
controlar l’onada d’un
moviment social inde-
pendentistamolt fort,pu-
jant-hi a sobre, mentre
que la societat basca de
l’època estava més fractu-
rada per la violència. Ara
bé, si el proper govern
català no assumeix que
caldrà trencar la legalitat
espanyola per aconsegu-
ir la independència, ens
trobarem en un carreró
sense sortida, com s’hi
va trobar Ibarretxe, i amb
el risc de cansar i desgas-
tar a la gent d’aquest de-
bat.

Poders fàctics com «la
Caixa»,ambel25%dela
banca de proximitat a
Espanya, fora de Cata-
lunya, o el Banc Saba-
dell, o el Grup Godó...
lluiten per una tercera
via. Per què? Tampoc
no han passat pàgina o
veuen poc marge de ne-
goci a Catalunya? El
gran capital és conser-
vador, defuig els riscos i
defensa l’statusquo. Però
quan els canvis són in-
evitables i irreversibles
s’hi adapta.

Joan Hortalà, President
de la Borsa, ha dit que
passaríem un primers
temps de vaques ma-
gres... Sicomespreveula
independència es fa sen-
se acord, hi hauria uns
mesos de forta incertesa
en els mercats. Caldrà
molta força política per
imposar, després d’un re-
ferèndum o declaració
d’independència, la nova
legalitat, la nova autoritat
catalana.Caldràestardis-
posat a arriscar. Si l’auto-
ritat s’imposa i recapta
immediatament tots els
impostos i cotitzacions
socials que paguen les
empresescatalanes,nohi
haurà vaques magres. El
problema no és econò-
mic, és de força política i
capacitat d’imposar l’au-
toritat.

El primer gran proble-
ma per a la indepen-
dència és que les perso-
nes grans tenen por de
no cobrar les pensions
en una Catalunya inde-
pendent. Perquè partei-
xen d’un error. Es pensen
que el que cotitzaven
mentre treballaven l’Estat
ho guardava en una cai-
xa i ara els retorna el que
van estalviar. Però el sis-
tema no va per estalvi

sinó per repartiment. Vol dir que el que cotitzaven en
els seus anys laborals servia per pagar els pensionis-
tes d’aquells anys; ara ells reben el que cotitzen els ac-
tuals treballadors. Això cal explicar-ho bé.

Però el 2009 s’entrà en col·lapse: hi haviamenys co-
titzacions que diners de pensions... I es va disposar
del Fons de Reserva que s’havia pogut dotar en anys
d’escreix. La seguretat de rebre les pensions és una
mica superior a Catalunya que no pas a Espanya, per-
quèlapoblacióactivaésméselevadais’ingressenmés
diners. A més, hem tingut més immigració, la qual ens
ha rejovenit una demografia que suportarà millor el
sistema de repartiment en el futur. En els anys d’ex-
pansió econòmica Catalunya va generar grans su-
peràvits a la Seguretat Social (28.168 milions en el pe-
ríode 1995-2008) i en els anys de crisi, el seu dèficit és
molt inferior al de la resta de l’Estat.

Elsegongranproblemaéseldeldeute.Eltresorbri-
tànic es va comprometre que el Regne Unit, en cas
d’independència d’Escòcia, no li transferiria cap
part dels instruments de deute emesos pel Regne
Unit (lletres del Tresor, per exemple), sinó que en-
tomava tot el deute emès pel govern britànic. Des-
prés negociaria amb Escòcia el repartiment d’a-
quest deute i, en funció dels acords d’aquesta ne-
gociació, es determinaria la part que Escòcia pas-
saria a deure al Regne Unit i els corresponents ter-
minis de pagament. Veu possible això a Espanya?
Hohauràdeferigualmentperhonorarelstermescon-
tractuals del deute emès pel govern. Els instruments
del deute actual són espanyols, no pas catalans.
Conforme al dret internacional, Espanya ha de res-
pondre de tot el deute emès davant dels seus credi-
tors; i en un segon moment, ja hi haurà acords amb
Catalunya de quina part del deute assumirem.

Es diu que Catalunya haurà d’entomar la part que
li toqui del deute espanyol i que això no ho podrà
assumir. Tampoc no és cert. Miri, quan tinguem un
mandatdemocràticclariseriósperalaindependència
(el nou 9N ha quedat devaluat), si anem a les bones,
abans de declarar-la s’obrirà un període de negocia-
cions sobre el repartiment d’actius i passius. El primer
que jo pactaria per assumir deute espanyol seria l’ab-
sència de vetos per romandre dins la UE. Assolit això,
podríem asseure’ns a negociar sobre les quantitats.

La veig molt optimista. És que, si anem a les males,
Catalunya només assumirà el deute de la seva ad-
ministració, cap deute de l’administració central de
l’Estat. I aquest deute seria perfectament assumible.
Amb dades del desembre del 2013, serien 57.117 mi-
lions €, el 29,7% del PIB de Catalunya.

Anem a pactar a les bones i amb les portes obertes
a la UE. Què ens tocarà desembutxacar? Dependrà
de criteris. Seguint el criteri de benefici històric,
hauríem d’assumir el deute de l’administració central
en la proporció en què ha gastat a Catalunya (11%);
serien gairebé 140.000 milions €, un 72,7% del PIB ca-
talà, un nivell semblant al que tenen Holanda i Àus-
tria. Aplicant el criteri de població relativa, Catalunya
s’hauria de quedar el 16% del deute de l’administra-
ció central, 176.577 milions €, el 91,7 % del nostre PIB,
similar al que tenen actualment Regne Unit i França.

I no hi ha algun altre criteri menys favorable a Ca-
talunya, que és el que ens aplicaran? El de renda re-
lativa, que hauríem de bandejar, perquè la nostra par-
ticipació al PIB estatal (18,8%) és superior a la nostra
població relativa. Llavors el deute seria de 197.482 mi-
lions €, que vénen a ser el 102,6% del PIB català.

I això,ho aguantaríem? Sí, perquè en tots aquests es-
cenaris cal descomptar-hi es actius financers i reser-
ves que s’haurien de traspassar a Catalunya; Núria
Bosch els va xifrar, en una primer estimació, en
65.000 milions €.

No voldrem retornar a les cebes d’Egipte? No co-
nec cap Estat que s’hagi independitzat que hagi vol-
gut retornar a la matriu. Però és que, actualment, Ca-
talunyacontribueixalsimpostosdel’Estatenun19,5%;
per tant, està assumint el 19,5% del deute de l’Estat.
Ara assumim un deute de 202.708 milions €, que re-
presenten el 105,3% del nostre PIB. En la pitjor de les
hipòtesis del repartiment del deute, una Catalunya in-
dependent estaria menys endeutada que l’actual. �

¶
«Si el proper
govern català
no assumeix
que caldrà
trencar la
legalitat
espanyola per
aconseguir la
independència,
ens trobarem
en un carreró
sense sortida»

¶
«Per cada euro
pagat per un
ciutadà català
en impostos,
només es
gasten a
Catalunya
53 cèntims»

¶
«En la pitjor
hipòtesi del
repartiment
del deute,
una Catalunya
independent
estaria menys
endeutada
que l’actual»


