Entre l'apocalipsi econòmica i Ítaca
Navegant entre mites i rumors sobre els impactes
econòmics del procés cap a la independència
DESEMBRE 2017

Índex
Introducció................................................................................................................................ 3
Dubtes, mites i qüestions al voltant de la Independència i les seves derivades econòmiques ...... 4
1 Quins impactes té la inestabilitat política sobre el creixement econòmic? Pot comportar encara més
atur a Catalunya? ............................................................................................................................... 4
2 Quins impactes pot tenir la fugida d’empreses de Catalunya? ......................................................... 10
3 Què passa amb els meus diners si marxen els bancs? ..................................................................... 13
4. Pot haver-hi un corralito? ............................................................................................................. 15
5 Una Catalunya independent podrà pagar les pensions i altres prestacions que ara assumeix l’Estat?17
6. Ens fan fora de la UE si fem efectiva la declaració d’independència? .............................................. 20
7. És l’EFTA una alternativa viable? ................................................................................................... 22
8. Què passa si ens fan fora de l’eurozona? No podrem utilitzar l’euro? ............................................. 24
9. La generalitat tindrà recursos per fer front a totes les despeses? ................................................... 26
10. La generalitat no podrà pagar el deute? I què passa si no paguem?.............................................. 27
11. Bonus track – Quin impacte pot tenir la independència sobre l'economia espanyola? .................. 32

Conclusions ............................................................................................................................. 34

Crèdits
Títol: Entre l'apocalipsi econòmica i Ítaca. Navegant entre mites i rumors sobre els impactes econòmics del
procés cap a la independència
Autoria: Iolanda Fresnillo, Ekona SCCL
Data: 15 de desembre de 2017
Paraules clau: Sobiranies, Política Econòmica, Independència, Model Productiu, Model Financer, Catalunya
Com citar: Citar com: Fresnillo, I. (2017) Entre l'apocalipsi econòmica i Ítaca. Navegant entre mites i
rumors sobre els impactes econòmics del procés cap a la independència. Ekona, Barcelona, 15 de desembre
de 2017.
Llicència: Entre l'apocalipsi econòmica i Ítaca. Navegant entre mites i rumors sobre els impactes econòmics
del procés cap a la independència de Iolanda Fresnillo està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0
Internacional de Creative Commons. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Entre l'apocalipsi econòmica i Ítaca
Navegant entre mites i rumors sobre els impactes econòmics del procés cap a la independència

2

Introducció
Són moltes les veus que apunten a la inexistència d’estructures d’Estat i plans efectius per fer front a
una construcció real de la República Catalana, com a factor clau en la no consecució de la
independència. També moltes les que critiquen la manca de previsió per fer front a impactes
econòmics del procés com la marxa d’empreses o la reducció del consum. Sorpresa per moltes i
prevista per algunes, la manca de previsió i d’estratègia per “tenir llestos” tots els elements que facin
possible la viabilitat de la independència, sense sobresalts, respon en bona part a un nivell de
complexitat molt elevat. Els múltiples escenaris possibles, i la multiplicitat de casuístiques a les que
s’ha de fer front en un procés de secessió, converteixen aquesta tasca d’estar preparades en missió
pràcticament impossible. Lluny d’instal·lar-nos en l’impossibilisme, seria d’utilitat analitzar en
profunditat i col·lectivament les dificultats que ha afrontat i pot afrontar en el futur el procés
sobiranista, per poder abordar els obstacles amb més garanties en el futur. Òbviament ningú va dir
que seria fàcil, però potser hi ha hagut poc debat (per no dir nul) compartit, amb l’objectiu que la
població es fes una idea de la complexitat del procés que afrontem.
En l’àmbit econòmic aquesta complexitat es torna a més molt delicada, ja que afecta ni més ni menys
que als recursos de supervivència de la població, com poden ser l treball, les pensions o els estalvis.
Per una altra banda, plantejar les dificultats del procés és llegit en moltes ocasions com posar pals a
les rodes, fomentar la por i desincentivar l’independentisme. Però el cert és que la desconnexió entre
les dinàmiques polítiques i les dinàmiques econòmiques d’aquest procés, tal i com apuntava
recentment Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política i Comissionat de Cultura a l'Ajuntament de
Barcelona (citat per Iván Miró), no han ajudat. Arribades a aquest moment, en el que els obstacles
s’han fet més que evidents, seria positiu abordar el debat, de forma col·lectiva i coratjosa, de les
dimensions econòmiques del procés sobiranista, analitzant tant els escenaris presents, com els
possibles escenaris futurs.
Entre l’escenari de realisme màgic d’una independència fàcil i immediata basada en les “riqueses” i
avantatges comparatives de l’economia catalana, i el d’apocalipsi econòmica d’un procés que expulsa
empreses, destrueix llocs de treball, posa en perill les pensions i deixa el govern en bancarrota, hi ha
un enorme ventall de qüestions que cal tractar d’abordar de forma rigorosa. Aquest informe, del que
trobareu un resum en forma d’article a Crític vol tractar d’aportar alguns elements que possibilitin
aquesta anàlisi, posant sobre la taula algunes de les dades que ens poden ajudar a entendre quines
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conseqüències pot tenir un procés cap a la independència de Catalunya. El text no pretén donar
respostes absolutes, ni oferir dreceres i sortides fàcils a l’atzucac en el que ens trobem. Tampoc
fomentar pors ni més incerteses. Simplement plantejar alguns punts de partida per al debat. No pretén
ser tampoc un anàlisi exhaustiu de totes les qüestions que cal tenir en compte, ja que aquestes són
moltes més de les que caben en un text com aquest. Aborda per tant algunes qüestions i de forma
parcial, però suficient per iniciar alguns dels debats necessaris per construir la materialitat
(econòmica, social i política) de la República.

Dubtes, mites i qüestions al voltant de la Independència i les seves
derivades econòmiques

1 Quins impactes té la inestabilitat política sobre el creixement econòmic? Pot
comportar encara més atur a Catalunya?
El passat 17 d’octubre el Ministre d’Economia De Guindos va anunciar una rebaixa en la previsió de
creixement econòmic per a 2018, del 2,6% al 2,3%, argumentant que la causa principal per aquest
ajustament era el previsible impacte en l’economia de la crisi política que es viu a Catalunya. També
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF), que s’ocupa de l’estabilitat de les finances
públiques a l’Estat espanyol, va valorar el cost sobre l’economia espanyola, en cas que el conflicte
s’allargui en el temps, advertint que l’impacte del creixement en -1,2% del PIB espanyol. L’AIREF
ha publicat a més un informe específic sobre l’impacte del conflicte en el PIB català en el que
argumenta que l’impacte sobre el PIB de Catalunya al 2018 del conflicte pot variar de -0,7 punts a 2,7 punts, segons sigui la dilació temporal del conflicte i en funció d’altres variables. És una previsió
feta sobre una previsió inicial de creixement per Catalunya de 2,7% per a 2018. És a dir, que segons
l’AIREF, a causa del conflicte polític, el PIB català al 2018 es mouria en un escenari que va des de
créixer un 2% (respecte al 2,3% previst a l’Estat) fins a estancar-se en el 0% de creixement. Aquestes
previsions, tot i no ser ratificades, han estat d’alguna forma reforçades per les declaracions del FMI,
que ha advertit que la crisi catalana pot tenir un impacte en l’economia a nivell de l’Estat.
Les darreres dades proporcionades per la mateixa AIREF, però, contradiuen les seves primeres
prediccions, al reconèixer que el PIB català haurà crescut probablement un 0.7% el quart trimestre de
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l’any 2017 i preveu un creixement del 0.8% pel primer trimestre de 2018. Aquesta tendència eleven
les prediccions inicials per les dades en positiu de l’índex de comerç minorista del mes de novembre,
segons la pròpia AIREF, que afirma a més que “aquesta evolució és un reflex de la reducció
d’incertesa que es va registrar durant novembre”.
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Resulta evident que la crisi política a Catalunya, com qualsevol situació d’incertesa, pot tenir un
impacte econòmic, especialment pel descens del consum (les vendes als comerços han caigut un 3,9
a l’octubre respecte el mateix mes l’any passat), pel refredament de les inversions i per l’afectació a
sectors econòmics concrets, molt sensibles a aquesta inestabilitat. El turisme és un dels principals
motors, junt amb el sector immobiliari, de l’economia catalana (i espanyola). Catalunya rep el 24%
dels turistes estrangers que visiten l’Estat espanyol i el 22,5% de la seva despesa (17.466 milions
d’euros al 2016). El sector empresarial turístic ha apuntat, a través del lobby Exceltur (que agrupa les
21 majors empreses del sectors), que el moviment sobiranista, juntament amb els atacs terroristes a
Catalunya el passat més d’agost, la vaga a l’aeroport del Prat i el refús al turisme massiu a Barcelona
i la resta del país, estan generant “un clima d’inseguretat que llastra al principal motor de l’economia
catalana”. La seva previsió de reserves els propers mesos apunta a una reducció d’entre un 15 i un
30% respecte al mateix període de l’any 2016. Les primeres dades han estat compartides recentment
pel president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, qui va assegurar que el mes d’octubre les
reserves van baixar un 13% respecte al mateix període de l’any passat, i l’ocupació als hotels ha
baixat fins al 83%, mentre que l’any passat va ser del 90%. En el sector sembla ser que hi ha
preocupació especialment pel turisme de negocis. Les primeres dades apunten a un descens del
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turisme estranger en un 4,7% a Catalunya (i un increment del 1,8% a la resta de l’Estat). Preocupació
que s’ha vist agreujada per l’eliminació de Barcelona com a candidata a acollir l’Agència Europea de
Medicaments.
Aquestes incerteses els han portat a declarar que l’ajust laboral que podria produir-se entre octubre i
desembre seria d’un 5%, uns 20.000 llocs de treball que afectarien a treballadores temporals (unes
120.000 persones en un sector molt precaritzat en aquest sentit).

Evolució del PIB per sectors (trimestral)
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Font. Idescat, desembre 2017
Les dades però apunten a que durant el més d’octubre les afiliacions a la Seguretat Social en el sector
turístic a Catalunya han crescut un 4,4%. Així mateix, les primeres dades disponibles sobre xifres de
creixement econòmic per sectors, que corresponen al mes de setembre, apunten a un creixement tant
del sector industrial com el servei. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE),
Catalunya ha crescut en el sector industrial en tots els indicadors de volum de negoci, creació i
demanda industrial, i ha augmentat la xifra de negocis en el sector serveis respecte a setembre 2016
en un 4,7%, i el número de persones treballant en aquest sector ha crescut un 3,1% respecte l’any
passat, per sobre de la mitjana estatal. Altres dades econòmiques del mes d’octubre contradiuen els
escenaris més catastrofistes, tot i que mostren un cert refredament en alguns àmbits.
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Dades econòmiques corresponents a Octubre 2017
Catalunya

Espanya

Atur registrat

+15.013 (+3,61%)

+56.378 (+1,54%)

Afiliacions a la Seguretat Social

+3,6%

+3,5%

Atur anual

-44.986 (-9,45%)

-316.027 (-7,83%)

Despesa total dels turistes internacionals

+4,94%

+5,85%

Despesa mitjana per turista internacional

+10%

+3,99%

+3,11%

-1,70%

-4,7%

+1,8%

Treball

Despesa dels turistes estrangers (INE)

Durada mitjana del viatge dels turistes
internacionals
Arribada de turistes estrangers (INE)
Negoci hoteler (INE)

-2,69%

Pernoctacions

+1,1%

(Barcelona -6,8%)

Ocupació hotelera

58,1%

60,8%

Producció, vendes i exportacions
Índex de la producció industrial (INE)

+7,8%

(corregit

per +6,9%

(corregit

per

calendari +4,3% Idescat) calendari, +4,2% Idescat)
+4,6% (octubre)

+13,7% (octubre)

+6,9% (acumulat 2017)

+7,3% (acumulat 2017)

+5,3%

+14,6%

Vendes de les grans superfícies (Idescat)

-11,6%

-3,5%

Índex del comerç minorista (INE)

-3,9%

-1,2%

Exportacions

6.299,6M€ +10,2%

24.241M€ +11,2%

Matriculacions de cotxes (ANFAC)
Matriculacions

de

vehicles

industrials

(ANFAC)

Font. CCMA. Desembre 2017 http://www.ccma.cat/324/les-xifres-doctubre-impacte-en-leconomiacatalana-sense-arribar-al-daltabaix/noticia/2828511/
Un altre sector que es pot veure afectat per la inestabilitat econòmica és l’immobiliari que, després
de l’esclat de la bombolla financera a l’Estat espanyol, s’ha convertit en molt més depenent de les
inversions financeres estrangeres. Efectivament, la persistència d’una situació d’inestabilitat política
podria suposar un efecte fre sobre les inversions estrangeres, tant pel que fa a la inversió financera
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com, més en el mig termini, en els plans d’inversió directa. La reducció d’inversió estrangera directa
podria afectar especialment sectors com el de la construcció, l’industrial manufacturer i el del comerç
a l’engròs i al detall, que entre 2012 i 2016 han rebut el 56% del total de la Inversió estrangera a
Catalunya. Com veurem després, els anuncis de trasllat de seus socials d’empreses fora Catalunya
tenen un nul impacte directe sobre els centres de producció o prestació de serveis (establiments), i per
tant sobre els llocs de treball. Però és cert, tal i com adverteix Comissions Obreres, que el clima polític
podria arribar a portar a retardar o fins i tot desincentivar inversions estrangeres en la indústria, el
sector immobiliari o el turisme.
Una enquesta elaborada pel catedràtic d’ESADE Trias de Bes, i l’exconseller d’Empresa i Ocupació
Francesc Xavier Mena, a 123 directius d’empreses catalanes (un 70% d’empreses amb seu operativa
a Catalunya i un 15% de multinacionals), ha conclòs que un “un 46% dels executius han congelat
inversions a l’espera que es resolgui la situació. Un 52% de responsables, però, no han canviat els
seus plans (…). Un 44% dels executius afirmen que els esdeveniments polítics han comportat pèrdua
de clients i un 56% han vist caure la seva facturació”. Aquest congelament de les inversions pot tenir
un efecte multiplicador sobre milers de petites i microempreses que actuen com a proveïdores de les
grans empreses receptores o executores d’aquestes inversions.
Aquesta és una realitat que ens hauria de fer pensar sobre la dependència de la inversió estrangera
directa de certs sectors estratègics a Catalunya (entre ells l’industrial), o de la inversió financera, de
caire sovint especulatiu (com en el sector immobiliari) i que cerca el màxim rendiment en el mínim
temps, sense preocupar-se pels impactes en el benestar de la població del país que rep la inversió ni
sobre les perspectives de creixement econòmic sostenible que puguin aportar (o no) en el futur.
Aquesta tendència ens hauria fer reflexionar també sobre la necessitat de comptar amb estructures
públiques, com podria ser una banca pública, que poguésin cobrir aquesta necessitat d’inversió
financera internament, i facilitar els plans d’inversió productiva que pogués tenir el teixit cartalà, de
forma molt més sobirana.

Inversió estrangera per sectors - Total 2012-2016
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Sector

Milions €

%

Indústries manufactureres

4.756,80

25,0%

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

826,60

4,3%

Construcció

3.253,80

17,1%

Comerç a l'engròs i al detall

2.666,30

14,0%

Transport i emmagatzematge

533,50

2,8%

Hostaleria

505,30

2,7%

Informació i comunicacions

1.221,30

6,4%

Activitats financeres i d'assegurances

1.310,10

6,9%

Activitats immobiliàries

1.219,90

6,4%

Activitats professionals, científiques i tècniques

971,50

5,1%

Altres serveis

1.797,30

9,4%

Total Inversió Estrangera

19.062,40

Font. Idescat, 2017
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Font. Idescat 2017
Els sectors que es poden veure afectats per una reducció de les inversions es poden veure també
afectats per una reducció en el consum. Una tendència que algunes veus comencen a apuntar, segons
la qual davant la inestabilitat política el consum a Catalunya estaria disminuint en favor de l’estalvi.
Les dades d’octubre mostren una davallada d’un -11,6% de les vendes a grans superfícies (respecte a
un -3,5 arreu de l’Estat espanyol) i una reducció de l’índex del comerç minorista d’un -3,9% (-1,2%
a nivell de l’Estat). Tot i aquestes primeres dades, la realitat també és que a Catalunya el passat mes
d’octubre el consum elèctric hauria crescut entre un 1% i un 1,2% respecte el mateix mes de l’any
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passat. Segons un informe publicat per la Generalitat i al que ha accedit el diari Ara, “el balanç és,
però, inferior als creixements que la demanda elèctrica estava experimentant en els últims mesos”.
Tot plegat, i com dèiem, dibuixa una situació d’una economia molt depenent de factors externs, molt
susceptibles davant les incerteses de la situació política. Cap novetat per certs sectors de població que
ja fa temps apunten a la necessitat de modificar la matriu productiva del nostre país, cap a una
estructura més autònoma i sobirana. Una matriu que a més abordi els impactes sobre les classes
treballadores, el mediambient o les bombolles especulatives, de sectors com el turisme i
l’immobiliari.
2 Quins impactes pot tenir la fugida d’empreses de Catalunya?
Entre els impactes econòmics de la crisi política, possiblement el més comentat ha estat la marxa
d’empreses de Catalunya. Ha estat un degoteig iniciat els dies posteriors al referèndum de l’1
d’octubre, i protagonitzat principalment per les empreses “catalanes” de l’IBEX35. De les 8 empreses
de l’IBEX35 amb seu social a Catalunya, 7 han traslladat la seva seu a altres comunitats autònomes
de l’Estat en les darreres setmanes. CaixaBank ha traslladat la seva seu social a València, Gas Natural
a Madrid, Abertis a Madrid, Banc Sabadell a Alacant, Cellnex a Madrid i la Immobiliària Colonial a
Madrid. La única empresa de l’ÍBEX35 que manté seu a Catalunya és Grífols, que té des de 2015 la
seu fiscal a Irlanda per les millors condicions de fiscalitat que li ofereix aquest país de la UE. En total
3.004 empreses amb seu social a Catalunya han decidit traslladar la seva seu a altres Comunitats
Autònomes des del 2 d’octubre fins al 12 de desembre, segons les dades del Col·legi de Registradors
Mercantils.
La major part ho van fer durant el mes d’octubre, després que el 6 d’octubre el govern del Partit
Popular facilités aquest tràmit amb un decret que permetia fer el canvi de seu sense haver-ho
d’aprovar en Junta d’Accionistes, només amb la decisió del Consell d’Administració. A data de 30
de novembre, però, només 332 d’aquestes empreses han formalitzat el trasllat, fent efectiva la
sol·licitud del canvi de seu al registre mercantil de destinació, segons la Conselleria d’Economia,
basada en dades del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme).
En definitiva, el canvi de seu social ha estat iniciat per tres mil de les més de tres-centes mil empreses
amb seu social a Catalunya (l’1 de gener de 2017 hi havia 596.196 empreses registrades a Catalunya,
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de les quals 300.791 són entitats jurídiques – Societats anònimes, societats limitades, cooperatives o
altres tipus d’entitats mercantils – i 295.405 són persones físiques – autònoms i empreses
unipersonals).
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Font. Registre Mercantil (a partir de dades publicades a El Mundo, El Periódico i El Punt Avui).
S’ha escrit molt ja sobre aquesta qüestió i sobre la dimensió política de la decisió d’una part del sector
empresarial a Catalunya. El govern afirmava en un document elaborat pel departament d’economia
el passat 15 d’octubre que el trasllat de seu social d’empreses fora de Catalunya és “una operació
preventiva, de comunicació i missatge polític que no tindrà gairebé efectes econòmics”. De fet fins i
tot des de Foment del Treball s’ha confirmat que l’impacte econòmic a curt termini d’aquests trasllats
és nul, i que en realitat es tracta d’un missatge que sí pot tenir un impacte a nivell d’imatge i reputació
del territori. És a dir, són moviments que fonamentalment tenen conseqüències polítiques, de
generació de més incertesa i preocupació, tant en l’opinió pública catalana i espanyola, com fora. Més
enllà de l’impacte d’incertesa sobre l’opinió pública, quins impactes directes pot tenir aquest
moviment de seus socials d’empreses?
El domicili social d’una empresa s’entén segons la llei de societats de capital com el lloc en el que es
troba el seu principal centre d’administració i direcció, o allà on radica el seu principal establiment o
explotació. És, en definitiva, l’adreça postal oficial d’una societat, que com a tal consta en els seus
Estatuts i en el Registre Mercantil, i ha de figurar a tota la seva documentació oficial com factures o
contractes. Però aquest canvi no té perquè associar-se implícitament a un canvi del centre
d’operacions, doncs pot haver-hi un trasllat de l’òrgan d’administració (que es dedueix sí que canvia
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d’ubicació), però no té perquè donar-se un trasllat dels centres de producció, vendes o oficines. Si
que significa però el trasllat de les oficines d’administració (del contrari s’estaria cometent frau de
llei). La seu social és el lloc que determina sota quin règim jurídic ha d’operar una empresa. Mentre
es segueixi sent part de l’Estat espanyol, i per tant no es disposi d’un règim jurídic propi, totes les
empreses ubicades en territori formalment espanyol se’ls aplica la legalitat espanyola, per tant, el
canvi de seu social no té cap impacte jurídic, mentre no es produeixi el reconeixement de la República
catalana com un estat independent.
Des del punt de vista fiscal, el canvi de seu social cap a una altra Comunitat Autònoma no implica
necessàriament un canvi de seu fiscal. Si es produís el trasllat també de la seu fiscal a una altra
Comunitat Autònoma, acció que han tirat endavant prop d’un miler d’empreses catalanes, aquest
canvi no té tampoc cap repercussió des del punt de vista recaptatori, doncs la seu fiscal indica on es
paga l’Impost de Societats, que és un tribut Estatal que es recapta i gestiona de forma centralitzada
des de l’Agència tributària espanyola. Aquest impost es paga igual a totes les comunitats autònomes.
Els impostos locals com l’IBI o l’IAE, depèn del lloc on la societat tingui els seus bens immobles o
la seva activitat econòmica, respectivament. Aquests impostos es tributen localment, a l’ajuntament
on estan situades les seus productives o comercials (establiments industrials o comercials),
independentment d’on estigui situada la seu social o fiscal.
El que sí tindria impacte a nivell fiscal és un trasllat a un altre Estat o, novament, en cas de
reconeixement de la República Catalana com a estat independent. En aquest cas la seu fiscal marca,
com hem dit, on paga l’empresa l’Impost de Societats. És el cas abans esmentat de Grífols, un dels
exemples més pedagògics de la condició d’apàtrides de la major part de les grans empreses. Grífols
manté la seu social a Catalunya, la seu fiscal a Irlanda, i un 95% del negoci fora de la UE. Tot i que
és considerada empresa catalana, bona part del seu accionariat és estranger i només el 37% de les
accions encara pertanyen a la família Grífols. De fet, una part d’aquestes accions les mantenen a
través d’un entramat d’empreses amb seu a Holanda, també amb una fiscalitat molt més favorable
pels interessos empresarials que a l’Estat espanyol.
Més enllà de Grífols, les empreses de l’ÍBEX35 acumulen més de 900 filials a paradisos fiscals. Sense
anar més lluny, les primeres empreses en anunciar la seva marxa de Catalunya, el Banc de Sabadell i
CaixaBank, tenen respectivament 7 i 3 seus de filials radicades a paradisos fiscals. Des d’un punt de
vista d’impacte econòmic, aquesta proliferació de filials a paradisos fiscals d’empreses que tenen la
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seva seu i/o la seva producció al nostre país ens hauria de preocupar força més que el trasllat de les
seus socials de les empreses a altres comunitats autònomes, al menys en el curt termini.
Al igual que en el cas de Grífols, a d’altres de les empreses “catalanes” que han traslladat la seva seu
fora de Catalunya els queda poc de catalanes més enllà dels seus orígens. L’accionariat de moltes
d’aquestes empreses reflexa les dinàmiques d’una economia globalitzada i financiaritzada. Tal i com
s’explica en el recent reportatge publicat a Crític “El costat fosc del Banc Sabadell: negocis,
influència política i rebuig a la independència”, el Banc de Sabadell ha passat “de tenir un consell
dominat per la tradicional elit tèxtil de la cocapital vallesana a tenir com a principal accionista un
fons d’inversió de dimensions globals, com és Black Rock”.
A banda del Sabadell, BlackRock, “la major gestora de fons del món, ja és el primer accionista del
Santander i del BBVA i la segona a CaixaBank, a banda de tenir participació en les catalanes Abertis,
Colonial, Cellnex o Grífols”. Tal i com s’explicava al reportatge de Sergi Picazo a Crític “La guerra
económica contra l’independentisme”, aquest gegant inversor va aprofitar la crisi catalana per
comprar més bons del Govern espanyol, actuant sota la hipòtesi que la independència no tiraria
endavant.
Resulta força obvi que la decisió del canvi de seu d’algunes empreses passa per la pressió d’aquests
fons d’inversió estrangers. Aigües de Barcelona, filial de la francesa Suez, o Bimbo, pertanyent al
mexicà Grupo Bimbo, son altres empreses on la decisió de traslladar la seu s’ha pres a l’estranger.
Per la seva banda, ha transcendit que Henkel va posar com a condició per a procedir amb la compra
de Freixenet el seu trasllat fora de Catalunya per garantir la pertinència de l’empresa a la Unió
Europea. En aquest sentit els inversors estrangers actuen com a grups d’interès, com a lobbys que
expressen la seva opinió en relació a fets polítics a través de declaracions o d’accions com el canvi
de seu social o fiscal.

3 Què passa amb els meus diners si marxen els bancs?
Dos dels trasllats empresarials més sonats, com hem avançat, han estat els de CaixaBank i Banc de
Sabadell. Aquestes dues empreses financeres tenen grans quotes de mercat a Catalunya (39% dels
dipòsits a Catalunya pertanyen a CaixaBank i el 24% al Sabadell), però també a l’Estat espanyol. Per
CaixaBank, que té un 80% del seu negoci a l’Estat espanyol, Catalunya no suposa més d’un 17,6%
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del total d’aquest negoci. Per al Sabadell, de manera similar, Catalunya suposa el 15% del negoci a
l’Estat, que suposa el 70% de tot el grup (el 30% restant el concentra el Regne Unit). CaixaBank és
la segona entitat per actius a l’Estat (per darrera del Santander, un cop adquirit el Banc Popular), i
líder en número de clients a tot l’Estat. La Comunitat de Madrid té més importància a nivell de negoci
que Catalunya per CaixaBank. Tot plegat justifica en part el trasllat de la seu, per tranquil·litzar la
majoria dels seus clients i accionistes, majoritàriament de fora de Catalunya, i frenar així una possible
fuga de dipòsits, així com la reducció del preu de l’acció.
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Font. Dades publicades per ElDiario.es (CaixaBank i Banc Sabadell)
Els dipòsits i actius que han volgut mantenir són precisament les garanties per seguir obtenint
finançament per part del Banc Central Europeu (BCE), una altra dels arguments clau per entendre el
trasllat de la seu social de les entitats financeres. Són moltes les veus que han apuntat a aquesta qüestió
com element principal per entendre el ràpid moviment de les entitats financeres. En un escenari on
tirés endavant la proclamació i reconeixement de la República Catalana, aquesta quedaria, al menys
en el curt termini, fora de la Unió Europea i de l’Eurozona, i per tant fora de l’àmbit d’actuació del
BCE. Aquesta institució ha estat mantenint l’aixeta de recursos a les entitats bancàries oberta a través
de les subhastes extraordinàries de liquiditat (anomenades Targeted Longer-Term Refinancing
Operations - TLTRO i TLTRO II). CaixaBank, per exemple, manté un saldo disposat amb el BCE,
través de TLTRO II, de 28.183 milions d’euros i el Sabadell 20.938 milions d’euros (30 de juny de
2017).
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A més de Banc Sabadell i CaixaBank, també Arquia -la caixa d’arquitectes-, i el banc Mediolanum
han traslladat la seva seu a Madrid i València respectivament. En aquest sentit només queden dues
petites entitats financeres amb seu social i fitxa bancària a Catalunya: la Rural Caixa Guisona i la
Caixa Enginyers.
En l’actual situació els fons i dipòsits en tots els bancs amb presència a Catalunya (encara que hagin
traslladat la seu social), el Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) espanyol hauria de garantir els 100.000
euros per client (en el cas de bancs amb seu fora de l’Estat, com el cas d’ING, aquest fons de garantia
l’ha de cobrir l’Estat de la UE on l’entitat tingui la seu). Per quedar fora d’aquesta cobertura s’hauria
de donar una situació de reconeixement de la nova República per part de l’Estat espanyol, cas en el
que hauria de ser el nou estat Català el que hauria de fer front a aquesta garantia dels dipòsits. En
aquest escenari la Generalitat afirma que el FDG espanyol cobriria els dipòsits catalans durant el
període de transició, en el que es donaria la negociació sobre repartiment d’actius i passius entre
l’Estat espanyol i la nova República catalana, en la que el nou Estat català esperaria rebre els fons
que corresponen a Catalunya del fons estatal com a part dels actius que li pertoquen. Aquest
repartiment seria possible en un escenari de negociació i entesa amb l’Estat espanyol, però no en un
escenari de trencament unilateral i negativa per part de l’Estat a negociar. Escenari en el que la
Generalitat hauria de trobar els recursos necessaris per garantir per si sola aquests dipòsits (veure
qüestions 9 i 10 d’aquest document).

4. Pot haver-hi un corralito?
Quan parlem de la garantia dels dipòsits sorgeix sovint el fantasma del “corralito”. La ex-diputada de
la CUP Eulàlia Reguant va afirmar fa unes setmanes en una entrevista “s’hauria d’analitzar la
possibilitat d’establir un control de fluxos de capital per garantir, com a mínim durant un temps, donar
la capacitat de funcionar a la república”. Aquest és un escenari, el del control de capitals, que també
han plantejat economistes com Costas Lapavitsas al abordar la complexitat d’un procés de secessió
com el de Catalunya. És un tema prou delicat com per tractar de tenir els conceptes ben clars.
Quan parlem de control de capitals estem referint-nos a les mesures que un govern pot prendre per
limitar la lliure circulació de capitals, dins o fora de les fronteres estatals. Poden anar des d’impostos
a les transaccions fins a topalls en el volum de les mateixes, limitacions a la compra i venda de divises,
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controls sobre la compravenda internacional o adquisició d’actius financers o límits sobre la quantitat
de diners que un ciutadà pot disposar diàriament. Només en aquest darrer cas parlaríem de “corralito”.
El concepte “corralito” es va fer popular durant la crisi argentina, quan les mesures de control de
capitals van suposar una limitació per a les usuàries de disposició dels seus recursos dipositats a les
entitats bancàries. És a dir, quan la mesura de control de capitals es trasllada a la disponibilitat
d’efectiu o les transferències quotidianes de les usuàries particulars de la banca. El control de capitals
és una mena de tabú en l’ortodòxia econòmica neoliberal, tot i que només en la teoria. Tal i com
afirma l’informe de Cutillas, Munevar i Lapavitsas, “Control de capitals: Guia pràctica”, publicat al
març de 2014, “els controls de capitals han sigut àmpliament utilitzats arreu del món, particularment
quan les crisis han esclatat, o han estat a punt de fer-ho. Un estudi realitzat recentment pel FMI mostra
que en el període 1995-2005, 75 països d’una àmplia mostra de 91 països van utilitzar algun tipus de
control de capitals”.
Controls de capitals recents en el nostre entorn
Quan
Islàndia

Corralito – limitacions a la disposició d’efectiu

De novembre de 2008 a març de Cap
2017

Xipre

Del 16 de març al 28 d’abril de 2013 De 260, 100 i 300 euros per persona, dia i banc,
(corralito del 16 al 28 de març)

Grècia

en diferents moments del període.

Del 19 de juny al 20 de juliol de 2015 De 50 euros per persona i dia via caixer
automàtic, i 120 euros de retirada en efectiu a
oficines

Font. Elaboració pròpia
Els casos més recents són els de Islàndia, Xipre o Grècia. En el cas d’Islàndia el control de capitals
es va imposar només en grans fluxos de capitals, i els moviments en comptes corrents van ser
permesos, al igual que els pagaments de nòmines, interessos o dividends a no residents. El control de
capitals a Islandia, aplaudit pel propi FMI, es va allargar de 2008 a 2017. En el cas de Xipre, al març
de 2013, les mesures de control de capitals, entre d’altres limitacions, sí que van suposar un
“corralito”, és a dir, una restricció de disposició d’efectiu d’entre 100 i 300 euros diaris per banc i
client, segons el moment de la crisi. Finalment, en el cas de Grècia, entre el 19 de juny i el 20 de juliol
de 2015, es van adoptar un seguit de mesures per evitar la fuga de capitals arran de la convocatòria
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del referèndum sobre les mesures d’austeritat imposades per la Troika al país hel·lè (que es va celebrar
el 5 de juliol de 2015). Es van prohibir les operacions que impliquessin la sortida de diners de territori
grec (excepte per la compra de productes de primera necessitat a l’estranger), i es va limitar la retirada
de diners dels caixes automàtics a 50 euros per persona i dia. Durant les tres setmanes que va durar
el “corralito”, es van tancar les oficines bancàries, que obrien un cop per setmana permetent la retirada
d’un import màxim de 120 euros a les persones sense targeta de crèdit.
En el cas de Catalunya, si el govern de la Generalitat volgués establir mesures de control de capitals
hauria de ser sota l’escenari de reconeixement de la independència, ja que del contrari els bancs no
respectarien la mesura al estar sota normativa espanyola. En cas que el conflicte es traduís en algun
moment en una situació de pànic financer, l’Estat espanyol podria veure’s obligat a establir mesures
de control de capitals, generant-se la possibilitat d’un “corralito”, però és una circumstància molt
improbable ja que els afectats serien tant els dipòsits espanyols com els catalans.
En l’escenari d’una República catalana independent, el control de capitals podria ser una mesura més
que probable. En un escenari en el que la nova república no formés part de la UE ni de la Unió
Monetària, previsiblement es produiria una fuga de capitals, i per tant el govern català hauria de
considerar posar obstacles a aquests moviments. Com hem vist en el cas d’Islàndia, aquests obstacles
no tenen perquè passar per una limitació de la disposició d’efectiu per part de la ciutadania, i si ho
suposés, aquesta podria ser restringida a una quantitat diària que permetis seguir a dia a la ciutadania
amb el seu dia.
S’ha afirmat en diverses ocasions que el Consell Assessor per la Transició Nacional va advocat al
2013 per un “corralito”. Lluny d’aquesta afirmació, l’informe “Internacionalització de la consulta i
del procés d'autodeterminació de Catalunya”, publicat al de 2013, advertia que “l’estratègia del
Govern espanyol de crear resistència i la resposta ciutadana a Catalunya poden arribar a crear una
situació́ de gran inestabilitat financera (inclosa la possibilitat d‘un ―corralito)”. És a dir, preveia el
que està succeint aquests dies, que el perill de “corralito” és un dels arguments esgrimits pel Govern
espanyol (així com per l’opinió pública i publicada) per no seguir endavant amb el procés
d’independència, generant de facto un risc a una major inestabilitat financera.

5 Una Catalunya independent podrà pagar les pensions i altres prestacions que ara
assumeix l’Estat?
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Aquesta és una de les qüestions més complexes i delicades entre tots els arguments i dubtes que
planteja el procés d’independència. L’escenari apocalíptic que plantegen molts mitjans de
comunicació, especialment a l’Estat, es basa en bona mesura en la hipotètica incapacitat d’un futur
Estat català independent de fer front al pagament de les pensions. Amenaça que òbviament genera
incertesa i por entre una part important de la ciutadania. Davant d’aquest plantejament el missatge
del govern català és que les prestacions de jubilació i atur estarien de fet més garantides en una
república catalana que a l’Estat espanyol, ja que la seguretat social a Catalunya és menys deficitària
que a la mitjana de l’Estat espanyol. De fet, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors
Bassa, ha plantejat que “una eventual seguretat social catalana deslligada de l'espanyola sortiria de la
situació de dèficit la primavera del 2018, en base a l'evolució dels ingressos i despeses dels darrers
anys i les previsions de creixement i de creació d'ocupació”. Aquesta afirmació, basada en l’informe
“Els Fons de la Seguretat Social a Catalunya. Evolució financera i principals indicadors que
incideixen en la viabilitat de les pensions a Catalunya”, elaborat pel departament de Treball, Afers
Socials i Família, es sosté en dos hipòtesis centrals.

Dèficit del Fons de la Seguretat Social a Catalunya
(Part contributiva)
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Font. Departament de treball, afers socials i família. Generalitat de Catalunya
La primera és que l’economia catalana seguirà la dinàmica de creixement que ha tingut en els darrers
dos anys i que això es traduirà en un increment de les contribucions a la seguretat social, el que
augmentarà el procés de reducció del dèficit d’aquesta. Mentre el dèficit de la seguretat social a
Catalunya, incloent les pensions de jubilació, atur, invalidesa, viduïtat i salaris i indemnitzacions de
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Fogasa, és de 177 euros per habitant, el dèficit espanyol és de 389 euros per habitant (2016). A més,
pel que fa a la part contributiva -que suposa el 90% del sistema-, el dèficit de la seguretat social s'ha
reduït a Catalunya un 72,5% des del 2013, passant dels 2.907 milions d'euros a 772 milions d'euros,
mentre que a Espanya ho ha fet en un 56%.

Font. Departament de treball, afers socials i família. Generalitat de Catalunya
La segona hipòtesi és que el cobrament de les pensions està garantit ja que qui té l’obligació de pagar
és l’Estat on s’ha generat el dret a cobrar-la, en aquest cas l’Estat espanyol. Aquesta afirmació entra
en certa contradicció amb la característica principal del sistema de pensions a l’Estat espanyol en tant
que sistema de repartiment i contributiu. És a dir, un sistema on les pensions dels actuals jubilats es
financen amb les cotitzacions socials de la població que treballa en el mateix moment en que cobra
la pensió la població jubilada. És a dir, no hi ha uns recursos acumulats de quan la persona ha cotitzat,
sinó que el sistema es basa en un flux intergeneracional en cada moment del temps, entre les
cotitzacions de la població que treballa i les prestacions de la població que està jubilada.
En cas d’un procés d’independència que es fes efectiu sense acord, seria problemàtic arribar a un
acord amb l’Estat espanyol per carregar aquest amb les prestacions de les persones jubilades o
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aturades si les cotitzacions acaben sent recaptades per una seguretat social catalana. En un procés de
secessió negociada, aquesta qüestió seria fruit de les negociacions en el repartiment d’actius i passius
entre els dos estats. Des del govern de la Generalitat, s’afirma que, en cas d’incompliment de
pagament de les pensions per part de l’Estat, Catalunya estaria en millors condicions que aquest de
fer-hi front donat el menor dèficit en el sistema. Això és si el procés d’independència no afectés de
forma negativa a la dinàmica econòmica i per tant als llocs de treball.
En aquesta situació, que previsiblement no es resoldria de forma ràpida, el més preocupant és la
disponibilitat de reserves per fer front als pagaments, entre ells les pensions i altres prestacions. En el
temps que es mantingui el dèficit, el govern d’una república independent hauria de disposar de
recursos addicionals per cobrir aquest dèficit, així com de tresoreria per fer front als pagaments
mensuals. Una situació a la que també ha de fer front l’Estat espanyol, que ha buidat en els darrers
anys la coneguda com “guardiola de les pensions”. El Fons de Reserva de la Seguretat Social es va
crear al 1997 i va rebre les primeres aportacions l’any 2000 del superàvit de la Seguretat Social.
L’objectiu era construir un matalàs financer que permetés cobrir el pagament de les pensions
contributives en cas de dèficit en el futur. Al 2011 el fons va arribar a 66.915 milions d’euros, però
des de 2012 s’ha anat buidant per fer front al dèficit de la Seguretat Social. Al juliol de 2017 el fons
disposava de poc més de 11.600 milions d’euros i la previsió és d’haver d’extreure entre 3.500 i 4.000
milions més a finals d’any. Al que s’ha d’afegir el préstec d’enguany de més de 10 mil milions dels
pressupostos generals a la Seguretat Social.
En una situació de república independent, el nou govern hauria de recórrer doncs al pressupost
ordinari o a finançament extern per fer front al previsible dèficit de la Seguretat Social i a les
necessitats de tresoreria, al menys fins no poder construir un fons un cop s’hagués assolit una situació
de superàvit.
6. Ens fan fora de la UE si fem efectiva la declaració d’independència?
Aquesta qüestió està ja fora de dubte. En cas d’un procés d’independència efectiu, les autoritats
europees han dit per activa i per passiva que un nou Estat a Europa naixeria fora de la Unió Europea,
i per tant hauria d’iniciar els tràmits d’adhesió com qualsevol altre Estat del continent. Aquesta
adhesió hauria de comptar, a més de amb el suport de la població de la nova República, amb el visti-plau de tots els estats membres, inclòs d’Espanyol. Ara bé, aquesta “expulsió” de la UE no es
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produiria de forma immediata, sinó en el moment en que la nova república comptés amb
reconeixement internacional com a Estat independent. En un document elaborat pel departament
d’economia de la Generalitat s’afirma que "Catalunya només podria ser expulsada de la UE si
Espanya la reconeix primer". Per tant, la resposta és clara: una Catalunya independent quedaria fora
de la Unió Europea, però un cop reconeguda com a Estat independent.
El debat sobre si aquesta pertinença o no a la Unió Europea és el més convenient requereix entrar en
tot un seguit d’elements i consideracions que superen les possibilitats d’aquest text. Hi ha però
algunes consideracions inicials que seria interessant plantejar per poder abordar aquest debat.
En primer lloc cal considerar, al menys en el curt termini, el paper que juga l’economia europea en
relació a l’economia catalana. La UE és el principal inversor estranger i el principal destí de les
exportacions catalanes. Tot i que la inversió provinent de regions com Amèrica Llatina s’ha
incrementat en els darrers anys, aquesta és encara molt inferior a la que prové dels països de la UE.
A banda, cal tenir en compte les vendes que es destinen a la resta de l’Estat, que al 2013 eren d’un
30% del total, mentre que les exportacions a l’estranger eren un 39,7 % i el comerç interior (des de
Catalunya) d’un 30,3%.
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Font. Idescat 2017
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Trencar amb la Unió Europea implicaria, al menys en el curt termini, un impacte directe en aquestes
relacions, especialment si el trencament suposa l’abandonament de l’euro com a moneda pròpia (tot
i que l’adopció d’una altra moneda més competitiva pogués tenir un impacte positiu en les
exportacions). En qualsevol cas, la matriu econòmica, tant productiva com comercial, de Catalunya
hauria de reconfigurar-se per abordar aquest impacte, preveient quins àmbits caldria reforçar, amb
inversió pública o altres mesures, per fer front als possibles riscos. Especialment pel que fa a la
provisió de sectors estratègics com poden ser l’energètic o el farmacèutic, que es podrien veure
especialment encarits per un canvi monetari o un trencament dels “beneficis” comercials que aporta
estar dins de la UE (manca d’aranzels).
En el curt termini molt probablement es perdrien a més les ajudes directes provinents de la Unió
Europea. Les subvencions a la producció agrícola de la PAC i altres, de les que depenen per exemple
una part de les entitats socials o de l’acadèmia, es veurien directament afectades. La UE podria
prendre el compromís de finalitzar els convenis signats, però no es podrien iniciar de nous en el
mateix marc. Entre 2014 i 2020 Catalunya té assignats més de 1.460 milions d’euros en ajudes en
infraestructures (808,4M€), ocupació (304,7M€) i Agricultura (348,5M€). Òbviament la UE manté
ajudes i suports a entitats i economies de fora de la unió, però aquesta possibilitat s’hauria de definir
de zero. També cal considerar en aquest cas les aportacions que des de Catalunya, a través de l’Estat,
es fan al pressupost de la UE, que es deixarien de fer.
Però per altra banda, cal tenir en compte que una Catalunya independent no hauria de sotmetre’s als
tractats de la UE, inclòs el pacte fiscal que obliga als estats membres als plans d’austeritat que han
significat retallades més que significatives en els drets i les cobertures de l’Estat del Benestar. Podria
doncs fixar, lliurement, les prioritats i límits propis de la seva política econòmica. Les capacitats de
fer front a les necessitats de recursos per garantir la cohesió social o el desenvolupament de la política
agrícola, dependrien doncs de la capacitat de recaptació o finançament d’aquesta nova república
(veure punt 9).
7. És l’EFTA una alternativa viable?
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En la mesura que ha anat sorgint les evidències de les dificultats de mantenir-se a la UE en una
situació de declaració efectiva de la independència, han anat també apareixent alternatives, com la
possible pertinença a l’EFTA.
L’Associació Europea de Lliure Comerç, EFTA per les sigles en anglès (European Free Trade
Association) és una organització comercial que actualment agrupa Islàndia, Noruega, Suïssa i
Liechtenstein, i que manté tractats comercials amb la UE i altres països per afavorir el lliure intercanvi
de mercaderies, serveis i capitals. L’EFTA està vinculada amb la Unió Europea amb qui comparteix
l’Espai Econòmic Europeu. L’Espai Econòmic Europeu és al seu torn l’acord entre 27 estats membres
de la UE (tots menys Croàcia) i tres dels quatre de l’EFTA (excepte Suïssa) que permet a aquests
darrers formar part del mercat únic, és a dir, beneficiar-se de la lliure circulació de capitals,
mercaderies, serveis i persones (al formar part també de l’acord de Schengen). L’EFTA té una
autoritat de supervisió i una cort de justícia pròpia, que són els òrgans de decisió. Implica la
obligatorietat de l’adopció de certes normatives i lleis aprovades per les autoritats de la UE, sense
poder formar part dels òrgans de decisió d’aquesta.
Aparentment no hi ha cap obstacle tècnic per a que una Catalunya independent pugui formar part de
l’EFTA, més enllà de que hauria de ser un estat reconegut al menys pels Estats membres d’aquest
organisme. Depèn, per tant, de la voluntat política (i de les pressions que es poguessin donar per part
de la UE, principal soci de l’EFTA).
Segons diversos analistes, la pertinença a l’EFTA tindria sentit en un escenari en el que Catalunya
aspirés a formar part de la UE. Una alternativa, seria establir acords comercials bilaterals amb la UE
i amb tercers estats. En qualsevol cas, aquesta pertinença dependria novament de la resolució d’un
debat sobre la proposta econòmica que voldríem per a Catalunya, i quin paper hauria de jugar aquesta
en el comerç internacional.
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Estats membres de la UE a la Eurozona (19)
Estats membres de la UE no a l’Eurozona – s’hi uniran al arribar als criteris de convergència
(Bulgària, Croàcia, República Txeca, Hongria, Polònia, Romania i Suècia)
Estats membres de la UE no a l’Eurozona (Dinamarca)
Estats que utilitzen l’euro amb acord monetari amb UE (Andorra, Mònaco, San Marino i
Vaticà)
Estats en procés de sortir de la UE no a l’Eurozona (Regne Unit)
EFTA - Estats fora de la UE amb acord comercial (Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Suïssa)
Estats utilitzant de forma unilateral l’euro (Kosovo i Montenegro)
8. Què passa si ens fan fora de l’eurozona? No podrem utilitzar l’euro?
En el cas hipotètic d’una declaració d’independència que es fes efectiva el més probable és que la
nova República Catalana hagués de sortir de la UE, i això suposaria també una sortida, al menys en
el curt termini, de l’eurozona. Aquesta és una de les opcions que contemplava inclús el Consell
Assessor de Transició Nacional.
L’Eurozona o zona euro és com comunament es coneix la Unió Monetària Europea, és a dir, el conjunt
de països de la UE que han decidit adoptar l’euro com a moneda comuna i compatir, per tant, una
política monetària també comuna, de la que el Banc Central Europeu és responsable. Tots membres
de la UE que encara no estan a l’eurozona, excepte Dinamarca i el Regne Unit, han acordat adoptar
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l’euro, i per tant entrar a la Unió Monetària, un cop compleixin els criteris de convergència que fixa
el tractat de Maastricht.
Fora de l’eurozona hi ha però diversos països que utilitzen l’euro com a moneda. En primer lloc
trobem petits estats com Andorra, Mònaco, San Marino o el Vaticà que, sense ser membres de la UE,
tenen un acord amb Estats membres per poder emetre euros, incloent-hi símbols nacionals al revers.
També utilitzen l’euro, fora d’Europa, seguint aquest mateix esquema, territoris d’ultramar francesos
com Mayotte i Sain Pierre, i Miquelon.
El cas de Kosovo i Montenegro, que abans de la Unió monetària, utilitzaven el marc alemany com a
moneda, han adoptat també l’euro però sense cap acord explícit amb la UE, i per tant sense capacitat
d’emetre moneda. Existeixen a més diverses monedes nacionals, com l’escut de Cap Verd, el marc
convertible de Bòsnia i Hercegovina, i els francs CFA, CFP i el de les Comores, que estan lligades a
l’euro a través d’una taxa de canvi fixa respecte a aquesta moneda. Finalment, un altre cas interessant
és el de Corea del Nord, que des de 2002 ha substituït el dòlar d’Estats Units per l’euro com a moneda
per als seus intercanvis internacionals.
Totes aquestes opcions, a banda de la possibilitat de dotar-se d’una moneda no lligada de cap manera
a l’Euro, s’haurien de plantejar en una República catalana independent que, al menys en el curt o mig
termini, tindria dificultats per utilitzar l’euro com a moneda legal (al menys de forma formal). La
incorporació de l’Estat espanyol a la Unió Monetària ha implicat no només una pèrdua de sobirania,
sinó que per a moltes analistes està en el centre de les causes de l’actual crisi econòmica a la perifèria
europea.
En aquest sentit, tenir una moneda pròpia, i per tant una política monetària pròpia, pot beneficiar
l’economia catalana, que podria utilitzar aquesta situació per guanyar competitivitat comercial. Però
aquesta opció també comportaria un increment de costos d’importacions (que es podria derivar en un
augment de la inflació), així com de la factura del deute, que seguiria denominat en euros. Una
economia catalana fora de l’euro hauria, necessàriament, de replantejar-se la seva matriu financera,
comercial i productiva, per poder minimitzar els efectes negatius de la devaluació monetària. És a dir,
per cobrir àmbits clau, que ara depenen molt de les importacions (internacionals o des de la resta de
l’Estat espanyol) com el subministrament de la indústria de matèries primeres i béns intermedis,
l’energia, alimentació i medicines,
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En resum, tal com argumenta l’economista grec Costas Lapavitsas, per que una sortida de l’euro sigui
en benefici de les classes populars, aquesta s’hauria de donar paral·lelament a l’adopció d’un “ampli
programa que inclogui, com a mínim, el control i la propietat pública de les institucions financeres,
el control del flux de capital, la renda i la redistribució de la riquesa, una política industrial prolongada
que protegís el treball i assegurés el creixement, i una reestructuració total de l’Estat en una direcció
democràtica”.

9. La generalitat tindrà recursos per fer front a totes les despeses?
Un dels arguments més estesos en relació a les teòriques facilitats amb les que una Catalunya
independent podria fer front als reptes de la viabilitat econòmica de la nova República són els
“famosos” 16 mil milions d’euros de dèficit fiscal amb l’Estat espanyol, és a dir, els recursos que
Catalunya aporta anualment al sector públic espanyol i que no retornen al territori. La xifra de 16.000
milions prové del càlcul que la Generalitat de Catalunya va fer de la Balança Fiscal entre Catalunya
i el sector públic espanyol per a 2009 i 2010. Aquesta Balança Fiscal es refereix a la diferència entre
la despesa que el sector públic central realitza en una Comunitat Autònoma, en aquest cas Catalunya,
i el volum d’ingressos que aquesta aporta al finançament del conjunt de la despesa de l’Administració
central.
Hi ha diferents metodologies per calcular aquestes balances fiscals. La del flux monetari, de la que
surt la xifra dels 16.000 milions, “vincula l’origen territorial del diner públic i el lloc en el que
l’administració el gasta”. D’altra banda el mètode càrrega-benefici, inclou en la part de les despeses
aquelles que tot i que tot i que no es donin directament a Catalunya, beneficien el territori. Mentre el
govern espanyol utilitza el segon mètode, la Generalitat de Catalunya fa servir els dos. Malgrat això,
en el mètode càrrega-benefici, hi ha diferències entre el càlcul del ministeri d’hisenda i el de la
Generalitat. Segons les darreres dades disponibles, segons el Ministeri d’Hisenda, en els informes
anuals del Sistema de Comptes Públics Territorialitzats, el déficit de la Balança Fiscal pel mètode
càrrega-benefici va ser de 9. 882 milions d’euros al 2014. Segons els darrers càlculs de la Generalitat
de Catalunya, aquest dèficit va ser al 2014 de 10.450 milions d’euros del càlcul també segons càrregabenefici, o de 14.941 milions segons el càlcul pel mètode del flux monetari que ha fet el govern català.
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Font. Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya i Ministeri d’Hisenda

Aquests són uns recursos dels que, segons el sentit comú, podria disposar el govern d’una República
Catalana independent per garantir-ne la viabilitat. Caldria tenir en compte despeses extraordinàries
que podria suposar la independència (com les derivades d’una possible devaluació monetària com
comentàvem abans), però també quin seria el sistema de finançament públic adoptaria la nova
República. En aquest sentit cal plantejar que el sistema fiscal català te encara molt de marge, respecte
a models del nostre entorn, per incrementar la capacitat de recaptació, i especialment la seva
progressivitat. Però també té marge en sentit contrari, és a dir, per reduir la pressió fiscal com
proposen alguns sectors empresarials i economistes de tall neoliberal. El propi govern de la generalitat
proposa que una Catalunya independent tingués un “marc fiscal més favorable per a l’economia
productiva”, considerant així mateix que la independència és una "oportunitat per millorar a mitjà
termini les condicions de mercat en què s'han mogut les empreses fins ara". Aquesta proposta hauria
de ser compensada, en cas de significar una reducció de la capacitat recaptatòria, per una política més
expansiva d’endeutament, situant la viabilitat de la nova República en una posició de més
dependència respecte al sector financer.

10. La generalitat no podrà pagar el deute? I què passa si no paguem?
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Un dels arguments que s’han posat sobre la taula sobre la inviabilitat econòmica del procés
d’independència és el nivell d’endeutament de la generalitat de Catalunya i el fet que, des de 2012,
el govern català ha pogut fer front a les amortitzacions d’aquest deute i el pagament dels seus
interessos gràcies als recursos de l’Estat, vehiculats a través del Fons de Liquiditat Autonòmica
(FLA).
En efecte, el deute públic de la generalitat de Catalunya ha passat de poc més de 15 mil milions
d’euros abans de l’esclat de la crisi financera (2007) als 76,72 mil milions d’euros de deute a finals
de juny de 2017. Aquest deute ha passat de significar un 8% del PIB a un 35,4% del PIB. Els propers
4 anys la Generalitat té previst destinar més de 7 mil milions d’euros anuals a l’amortització del deute.
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Composició deute públic Catalunya (Milions €)
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Font. Generalitat de Catalunya
Les conseqüències d’aquest deute en la viabilitat econòmica d’una possible República, o d’un govern
de la Generalitat sota tutela de l’Estat espanyol, depenen enormement de les circumstàncies i de com
es resolgui políticament la situació. El deute, com venim afirmant des dels moviments socials des de
fa temps, és més una qüestió política que no pas tècnica o purament financera.
En cas que la situació actual s’allargui en el temps i per tant la continuïtat del marc autonomista, la
Generalitat de Catalunya seguirà depenent absolutament de l’Estat per poder fer front als pagaments
d’aquest deute. Aquí es podrien produir dos escenaris. El de continuïtat, és a dir, seguir depenent del
Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) o de mecanismes de liquiditat similars que pugui tirar endavant
l’Estat, el que suposa una intervenció de facto dels comptes i la gestió (no només econòmica, sinó
també política) de la Generalitat. El segon escenari seria el d’un nou pacte fiscal, que suposés una
situació més folgada de la generalitat per fer front a les obligacions de despesa corrent i de pagament
del deute, però que a mig termini també pogués significar una nova sortida als mercats financers per
endeutar-se sense haver de passar per l’Estat espanyol. Aquest és un dels escenaris, el de retorn als
mercats financers, que el departament d’economia de Junqueras sembla haver estat treballant, fins i
tot com a avantsala d’un futur escenari de ruptura, en el que aquests vincles amb els mercats financers
estiguessin ja novament engreixats. Aquest escenari ens pot dur a una nova espiral d’endeutament
que podria posar en perill la construcció d’una nova República basada en les sobiranies (també
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financeres), ja que la República podria néixer excessivament lligada als interessos dels mercats
financers.
En el segon escenari, el de trencament i creació efectiva d’una República Catalana independent, es
produeixen dos possibles circumstàncies, la d’un acord amb l’estat espanyol, que significaria una
negociació d’actius i passius, o la d’una absència d’acord i negociació. S’ha escrit força sobre quin
deute tindria una República Independent, amb càlculs i escenaris per a tots els gustos. El que és clar
és que la situació sortint depèn totalment de la voluntat de negociació amb l’Estat.
Elisenda Paluzie, fins fa poc degana de la facultat d’econòmiques de la Universitat de Barcelona, i
una de les economistes que ha treballat i escrit més sobre aquesta qüestió, descrivia fa ja tres anys a
Crític (en la primera edició d’aquest mitjà) les dues circumstàncies possibles: “Primera: sense acord
i sense negociació amb l’Estat, Catalunya només tindria entre 52.000 i 65.000 milions d’euros de
deute públic i, a més, desapareixeria el dèficit fiscal. Tindríem un dels deutes públics més baixos de
l’Europa occidental. Segona: si hi ha negociació, hi haurà repartiment d’actius i de passius. Ens
haurem de quedar actius com les reserves d’or al Banc Central, béns immobles de l’Estat predecessor,
infraestructures, edificis estatals, una part del fons de reserva de la Seguretat Social. La part d’actius
està valorada en uns 55.000 milions. També ens haurem de quedar passius que farien que el deute
pugés. Podem quedar-nos el percentatge de deute espanyol en funció del que l’Estat ha gastat a
Catalunya —13%—, en funció de la població —16%— o del pes català al PIB espanyol —19%. Tot
plegat ens situaria amb un deute d’entre un 70% i un 100%, entre 140.000 milions i 200.000 milions”.
En aquell mateix reportatge Joan Tugores, també economista i ex rector de la Universitat de
Barcelona, feia un càlcul en aquell mateix reportatge, en l’escenari de negociació, que situava el deute
entre un 130 i un 140% del PIB. Els càlculs s’haurien d’actualitzar, ja que estan basats en dades de
2014.
Uns altres economistes que han treballat profusament aquesta qüestió són David Ros i Pere Miret,
que van publicar fa poc més d’un any un informe sobre l’Endeutament a una Catalunya Independent.
En aquest informe s’analitzen les diferents escenaris, situant la forquilla del deute del possible futur
estat entre el 50% i el 75% del PIB català, tot i que plantegen escenaris més extrems. Actualment
Catalunya suporta un deute al voltant del 105% del PIB (si sumem al deute de la generalitat el que
ens pertoca com a part de l’endeutament de l’Estat), pel que aquests dos economistes situen l’escenari
independentista com una millora substancial en aquest àmbit.
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Font. Dades de l’informe sobre l’Endeutament a una Catalunya Independent de David Ros i Pere Miret
Tal i com es veu en la taula elaborada per David Ros i Pere Miret la clau pel càlcul del deute que
“heretaria” una República Catalana efectivament independent depèn de la negociació d’actius i
passius amb l’Estat. Com afirmen aquests dos economistes, vinculats a la sectorial d’economia de
l’ANC, “sovint es parla del deute que tindria una Catalunya independent tractant el deute de forma
aïllada, sense considerar que en una separació d’estats el que es reparteix son els actius i els passius”.
És a dir, cal tenir en compte la importància del repartiment també dels actius en la negociació i en el
resultat final. Aquest tipus de negociacions es produeixen en tots els casos de secessió, amb mètodes
i resultats molt diferents segons les circumstàncies. En qualsevol cas, la qüestió del deute es
converteix en un dels elements claus de les negociacions en un procés de secessió (veure Annex sobre
el deute en processos de secessió).
Dins dels escenaris a tenir en compte estaria el de trencament total i manca d’acord. En aquest escenari
el nou estat català no obtindria cap dels actius de l’Estat, però en contrapartida podria negar també
els passius, és a dir, no pagar el deute que té amb l’Estat espanyol, que a data de juny de 2017 és de
més de 50 mil milions d’euros. Tal i com argumentàvem en un reportatge a Crític al març de 2016,
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no pagar el deute en un escenari autonomista no és tècnicament possible, però l’escenari
d’enfrontament amb l’Estat facilitar posar sobre la taula aquesta alternativa. En aquell moment la
conclusió ja era que “sense les estructures d’Estat en funcionament o sense voluntat real de ruptura,
és pràcticament impossible plantejar un impagament de deute a curt termini. Aquest impagament s’ha
de plantejar des d’un punt de vista estratègic, de confrontació amb l’Estat (…) però, si es vol tenir
aquesta capacitat en el futur pròxim, cal començar a posar-ne les bases ara mateix”. La banca pública,
un model fiscal progressiu i suficient, i un model productiu més autocentrat, que garanteixin
sobiranies, són condicions necessàries, per poder abordar en el futur un possible escenari
d’impagament del deute amb l’Estat espanyol.
Aquest impagament tindria un impacte en la capacitat de la nova República de trobar finançament en
els mercats financers, ja que pagaria car l’atreviment de suspendre pagaments del deute amb un dels
seus principals creditors, minant la poca confiança que els inversors puguin tenir en unes
circumstàncies com aquestes en un nou estat, díscol i rupturista. Però també significaria que
Catalunya iniciaria la nova etapa sense un important llast, el del deute, el que podria permetre
construir un model de finançament d’allò públic més autocentrat, és a dir, basat en els recursos propis,
en una fiscalitat suficient i progressiva, en l’existència d’un banc públic que pogués proveir
finançament tant a l’economia productiva com al sector públic, en la possibilitat d’emetre deute a la
interna de forma prioritària, o en una política monetària sobirana. Es tracta de possibilitats que
implicarien un canvi radical del model de finançament públic que tenim avui en dia, però que
permetria avançar cap a la conquesta de les sobiranies en sentit ampli.
11. Bonus track – Quin impacte pot tenir la independència sobre l'economia
espanyola?
Seguint amb el tema del deute, una situació de trencament total que signifiqués l’impagament del
deute amb l’Estat espanyol, tindria un fort impacte sobre l’economia espanyola, en particular sobre
la capacitat de l’Estat espanyol de complir amb els criteris de dèficit que imposa la UE, que quedarien
greument tocats. Més enllà d’aquesta situació extrema, els impactes del procés polític en l’estabilitat
i les perspectives econòmiques a Catalunya tenen conseqüències sobre l’economia espanyola.
Catalunya no només suposa el 16% de la població de l’Estat espanyol, sinó també el 20% del PIB o
el 23% de les exportacions, i acumula el 17,7% de la Inversió Estrangera dels països de la Unió
Europea a l’Estat. Catalunya rep a més un 23,8% dels Turistes estrangers que visiten l’Estat espanyol,
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protagonitzant un dels sectors motor de l’economia espanyola com és el turisme. L’impacte és doncs
innegable. Si Catalunya va malament, l’Estat espanyol també.
Una de les qüestions que han protagonitzat la rumorologia durant les darreres setmanes ha estat
l’impacte sobre la prima de risc espanyola que estava tenint el procés polític a Catalunya. Algunes
veus animaven a aconseguir fer créixer la prima de risc espanyola, i per tant tenir un impacte directe
sobre el preu que paga l’Estat espanyol pel deute públic, el que faria adonar-se al unionisme del poder
que té el moviment sobiranista. El cert és que la prima de risc, que és la diferència en els interessos
que paga un estat per les emissions de deute públic en relació al que paga Alemanya, es veu afectada
per la incertesa política. Però si analitzem les dades del darrer any, veurem que l’impacte de l’1
d’octubre o de la declaració d’independència del 27 d’octubre. Com veiem en el gràfic, la prima de
risc va patir efectivament pujades a principis d’octubre, així com amb la declaració d’independència,
però aquestes han estat menors a les produïdes a principis de febrer (provocades per una millora de
la situació a Alemanya), a inicis de març (provades per l’anunci de certes enquestes que donaven la
victòria a les eleccions franceses a Marine Lepen) o al mes d’abril.

Evolució Prima de Risc a Espanya enfront a Alemanya
(diferencial bo a 10 anys)
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Font. Datos macro - https://www.datosmacro.com/prima-riesgo/espana
El cert és que els elements que poden interferir en una pujada o baixada de la prima de risc són
múltiples, el que demostra l’alta volatilitat d’aquest indicador, que no fa més que mostrar el caràcter
especulatiu dels mercats financers i en concret del mercat de deute públic. En tot cas, una ruptura
efectiva amb l’Estat espanyol i la posada en marxa d’una República Catalana Independent, tindria un
efecte indubtable sobre la Prima de risc espanyola i per tant sobre l’estabilitat econòmica a l’Estat
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espanyol, que té un deute públic que supera el 100% del PIB i per tant és altament vulnerable en
aquest àmbit. Aquest fenomen tindria també un impacte important en la prima de risc de la nova
república, que com hem dit pagaria ben cara la gosadia als mercats financers. L’única forma d’evitar
aquest preu seria dependre el mínim possible d’aquests mercats per garantir la viabilitat econòmica
de la nova República.

Conclusions. Quina República volem?
Tot plegat dibuixa un escenari en forma de puzle ben complex, amb elements que al seu torn poden
adoptar diferents camins i formes. Un laberint d’incerteses en el que només podem navegar si tractem
de resoldre la pregunta central: quin model econòmic volem per la República Catalana? O com es
preguntava Ivan Miró en un recent article, “com tracem una política econòmica republicana, això és,
justa i emancipadora, al servei de les classes populars d'aquest país?”.
Una pregunta que, com hem vist, no es pot deixar per més endavant, ja que per poder fer real la
República cal començar a construir des de ja les bases materials, i entre aquestes, les estructures
econòmiques i financeres que l’han de fer possible. Moltes d’elles ja en marxa, des de milers
d’iniciatives que no només reclamen sinó que construeixen sobiranies. Des de l’economia social i
solidària, des de les lluites socials, des dels espais comunitaris, nombroses “iniciatives
socioeconòmiques autoorganitzades, amb formes de propietat col·lectiva, gestió democràtica,
responsabilitat socioambiental i socialització dels excedents, que cerquen satisfer necessitats a través
de relacions de cooperació, solidaritat, reciprocitat i autogestió, defensant els béns comuns naturals i
culturals i la transformació igualitària de l'economia i la societat”. Iniciatives que en definitiva ja
estan responent a la qüestió de com traçar una política econòmica republicana. Però cal anar molt més
enllà.
La hipòtesi “de la llei a la llei” s’ha demostrat fallida, “la lectura liberal, jurídica i performativa de la
República feta des de determinats sectors del procés independentista” ha quedat qüestionada, segons
Ivan Miró. Però d’altra banda s’aixequen cada cop més veus que apunten a que la República només
serà realitat si, a més de declarar-la i dotar-la d’un nou marc jurídic, la construïm entre totes, generant
no només estructures institucionals, sinó les estructures econòmiques i socials que han de permetre
sostenir les bases de la Sobirania, o més aviat, les sobiranies. Una construcció que ha de passar, segons
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Miró, pel “desplegament d'una estratègia material que [faci] possible la república, a partir de construir
un Poder Popular no només resistent, sinó constituent de noves relacions socials de reproducció de la
vida”. Una proposta que nombrosos moviments socials, Comitès de Defensa de la República (CDR),
espais en lluita i col·lectius diversos han entomat com a pròpia amb nombroses iniciatives locals
debat, o d’altres més coordinades com la d’“Aixequem la República” o la de “With Catalonia”.
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Annex: El Deute en processos de Secessió
(text elaborat per Iolanda Fresnillo i Sergi Cutillas al setembre de 2015)

Dret internacional i doctrines principals
El Consell Asessor per la Transició Nacional (Generalitat de Catalunya) va publicar a l’octubre de
2014 l’informe “La distribució d’actius i passius”, on s’analitzen “diversos aspectes de la successió
d’Estats en matèria de béns i deutes”. En aquest mateix informe es reconeix que “el Dret Internacional
presenta, encara avui dia, nombroses limitacions en matèria de successió d’Estats. Molts dels seus
àmbits encara no estan expressament regulats i, sovint, els que han estat recollits en algun instrument
convencional (tractats), no són d’obligat compliment per manca de ratificacions. Així, el recurs a les
normes jurídiques, la doctrina, la jurisprudència internacional i els principis generals del Dret, són
instruments útils per desenvolupar les argumentacions que puguin legitimar les pretensions de la
Generalitat de Catalunya. No obstant això, és important recordar que en casos de successió d’Estats,
predomina la voluntat de les parts, inclosos els creditors de l’Estat i les autoritats econòmiques i
monetàries internacionals”. Un informe sobre el cas de la independència del Quebec afirmava en
aquest sentit que “si el Quebéc s’independitzés de Canadà, el dret internacional no serviria com un
mecanisme adequat per la divisó del deute nacional”.
Així doncs, tot i la importància d’il·lustrar la qüestió amb exemples històrics, jurisprudència i
doctrines existents sobre què passa amb els deutes en processos de successió, l’aspecte clau segueix
sent la voluntat de les parts, inclosos (o sobretot) dels creditors.

Dret internacional
Dos tractats internacionals amb escàs nivell de ratificació regulen aquesta qüestió. La convenció de
Viena de 1978 sobre successió d’Estats (no signada ni ratificada per cap membre permanent del
Consell de Seguretat, ni x cap gran potència, ni per Espanya) i la convenció de Viena de 1983 sobre
el repartiment de béns i deutes de l’Estat, que no ha entrat en vigor (només recolzada x països no
alineats – Espanya es va abstenir). La Convenció de Viena de 1969 sobre el Dret dels Tractats
Internacionals estableix l’obligació de solució pacífica de controvèrsies, de forma que mentre no hi
hagi acord, no es pot fer efectiva la transmissió de drets i deures entre l’Estat predecessor i l’Estat
successor.
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Doctrines principals
▪

Doctrina de taula rasa (clean slate) -> no hi pot haver transferència de drets i obligacions
entre l’Estat predecessor i l’Estat successor, sense el consentiment d’aquest últim. Els Estats
de recent independència naixerien lliures de les obligacions contretes per l’Estat predecessor,
tant en l’àmbit de les seves relacions internacionals (tractats) com en l’àmbit estrictament
financer (deutes). Dues conseqüències pràctiques: a) la impossibilitat de transmissió del deute
de l’Estat predecessor al successor, i b) la impossibilitat de transmissió directa dels tractats
internacionals a l’Estat successor, cosa que inclouria la pertinença a les organitzacions
internacionals. Utilitzada en casos de descolonització, com per exemple el cas de Cuba, i
d’altres com la independència de Panama de Colòmbia (tutoritzada per Estats Units), la de
Bangladesh de Pakistan.

▪

Successió universal (principi de continuïtat) -> estableix la transmissió de drets i deures
entre Estats. És a dir, hi ha una divisió dels actius i dels passius. Alguns casos són els
processos històrics de dissolució com els de l’imperi Otomà o Austro – Hongarès, però també
en processos més recents com el dels Balcans s’ha fet servir aquesta doctrina. La divisió de
deutes es pot donar segons població, segons situació fiscal (contribució de cadascú en
ingressos) o per PIB. En la majoria de casos la proposta de divisió de deutes acaba sent
proposada (o fins i tot forçada) per una tercera part, governs estrangers o creditors, i “en molts
casos l’acceptació d’aquestes resolucions imposades ha estat vista pels nous estat com a
necessària per la consolidació de la seva sobirania” (Rowlands, 1997)) (reconeixement
internacional – veure el cas d’Haití).

Segons la doctrina de successió universal, en el cas de secessió, el nou Estat té la consideració
d’Estat continuador de la personalitat jurídica de l’Estat predecessor, i això té implicacions
tant en la transmissió del dret de continuar formant part de les organitzacions internacionals,
com en la transmissió d’actius i passius (tant deutes, com deures o pertinença a organismes
internacionals). “Per tant, tant les negociacions sobre el repartiment del deute, com les
negociacions sobre la pertinença de Catalunya a determinats organismes internacionals, estan
entrecreuades. En qualsevol cas, no sembla lògic que a un determinat cas es pugui aplicar
simultàniament dues doctrines contraposades, una en matèria de deutes i l’altra en matèria de
tractats internacionals i de pertinença a organitzacions internacionals”.
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Antecedents històrics
Haití: Va haver d’acceptar l’anomenat “Deute de la Independència”, com a compensació als antics
colonitzadors, que va llastrar el desenvolupament del país des del seu naixement. Sense acceptar
aquest deute, no obtenia el reconeixement no només de França, si no de potències com Estats Units i
el Regne Unit.
Cuba: En el procés d’independència de la Corona Espanyola, aquesta li va reclamar el pagament dels
deutes acumulats pels governadors de l’illa amb la metròpoli durant l’època colonial. Sota la tutela
d’Estats Units van aconseguir la nul·litat de les reclamacions de la Corona Espanyola, donant lloc a
l’inici de la doctrina del “Deute Odiós”. Els deutes contrets per un govern no escollit
democràticament, usats no en benefici del benestar de la població, i amb coneixement dels creditors,
són odiosos i per tant poden ser declarats nuls.

Casos Europeus
Dissolució de Txecoslovàquia: Es va imposar una divisió de deutes i actius basada en població i
localització (dels actius principalment). A la pràctica hi va haver detalls problemàtics en l’assignació
d’actius. En un moment de terminat es va plantejar aplicar la doctrina de la “taula rasa” per assegurar
el compromís d’Eslovàquia en el procés.

Dissolució de la Unió Soviètica: En un principi es va aplicar una fórmula de divisió de deutes basada
en PIB, importacions, exportacions i població. La majoria de les noves repúbliques van signar l’acord
el 4 de desembre de 1991. Els Estats Bàltics es van negar a signar l’acord. Tot i l’acceptació de la
majoria dels nous Estats del repartiment, al final la Federació Russa va assumir al 1993 la major part
de responsabilitat (actius i passius). Segons algunes fonts a causa de la necessitat d’assegurar el
pagament dels deutes (els nous Estats suposaven un risc d’impagament massa elevat). Segons
l’informe del Consell de Transició Nacional “la Federació Russa va desestimar transferir gran part
del deute de l’antiga Unió Soviètica, precisament perquè el valor dels actius que també havia de
transferir era molt superior al valor del propi deute públic”. Rússia va assumir per tant gairebé tots
els deutes de la Unió Soviètica excepte el 16.4% de la part assignada a Ucraïna. “El govern d’Ucraïna
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va demanar assumir el seu propi deute per tal de demostrar la seva sobirania en l’àmbit de les finances
internacionals” (Rowlands, 1997).

Cal tenir en compte que en el cas de Txecoslovàquia el deute era relativament petit i per tant els
creditors estaven disposats a acceptar qualsevol repartiment del deute. En el cas de la Unió Soviètica,
va prevaldre la seguretat jurídica dels creditors, que van sentir que els seus deutes eren més protegits
en mans de la nova Rússia.

Dissolució de Iugoslàvia: Una de les raons del declivi econòmic de Iugoslàvia (i un dels detonants
de la crisi dels Balcans) va ser l’elevat deute del país, sobretot arran de diversos crèdits amb l’FMI.
El deute de Iugoslàvia va multiplicar-se per 10 en una dècada, passant de 2.400 milions a 20.300
milions entre 1972 i 1982.
En aquest sentit, l’FMI es va convertir en àrbitre (sent a la vegada part interessada – principal creditor)
del procés de repartiment de deute. Al 1992 l’FMI va assignar un percentatge del deute amb el Fons
i el Banc Mundial que havia d’assumir cadascun de les 5 repúbliques successores de l’antiga
Iugoslàvia. Segons un article publicat al NYTimes al desembre de 1992 “No hi ha perspectives de
pagament a curt termini per cap de les repúbliques, excepte possiblement Eslovènia, que ha
desenvolupat superàvits en la seva balança comercial des de la seva independència fa 18 mesos. Però
l’acció de l’FMI permetrà a algunes de les repúbliques començar a negociar amb el propi Fons i altres
institucions creditores internacionals. “Això facilita el camí a la Comunitat Europea i altres creditors
acordar el mateix tipus de percentatges i tractar de dividir els seus deutes”. Aquest cas demostra la
importància de la “mediació” dels creditors en el procés de repartiment del deute. L’FMI va aplicar
una fórmula basada en qui havia estat beneficiat dels projectes (quan era possible) o segons una
fórmula que té en compte diversos indicadors macroeconòmics (PIB i altres). L’FMI va exigir als
nous Estats l’acceptació dels deutes (tots ho van fer menys Sèrbia) i que presentessin candidatura per
formar part de l’FMI (es van heretar els deutes però es va haver de fer el procés de zero per pertinença
a organismes internacionals). A partir de l’acord amb l’FMI, Eslovènia i Croàcia van negociar
reestructuració del deute amb el Club de París i de Londres (organismes de negociació amb els
principals creditors bilaterals i privats respectivament). Tot i això, mentre es va formalitzar el
repartiment de deutes, el bloqueig de Sèrbia a l’acord va aplaçar el repartiment d’actius durant
diversos anys.
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Bòsnia Hercegovina: Si bé en els casos de Croàcia i Eslovènia es va aconseguir un acord per
reestructurar deutes, en el cas de Bòsnia, l’esclat de la guerra primer i la intervenció de l’FMI després
va retardar aquesta possibilitat. Els acords de Dayton incorporaven l’obligació per part de Bòsnia de
reconèixer els deutes que li havien pertocat en la divisió (tot i que el seu PIB s’havia reduït
considerablement, superant el 100% de deute respecte al PIB després al 1996). L’FMI va condicionar
una reestructuració del deute heretat a l’adopció d’un pla d’ajustament estructural que va iniciar el
procés de privatitzacions, obertura de mercats, liberalització financera i desregulació laboral que ha
portat a Bòsnia a la crisi de 2015.

Altres casos
Sudan del Sud: Amb la constitució del nou Estat del Sudan del Sud van quedar diverses qüestions
pendents a negociar amb Sudan: la situació exacta de la frontera, el repartiment del petroli i el
repartiment del deute. Hi va haver una campanya impulsada des de UK per a que el nou estat naixés
sense deute. A setembre de 2014, data fixada per la comunitat internacional per arribar a un acord
entre els dos governs al voltant del repartiment del deute, no s’havia aconseguit cap acord. El deute
de Sud Sudan va creixent (tot i sense acord, creditors internacionals presten el nou Estat).
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