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Sobirania política i responsabilitat fiscal

En tot just deu dies el go-
vern espanyol ha canvi-
at, lleugerament, el
rumb de la seva política
autonòmica. El dia 4 de

generelministred’Economia, elSr.
De Guindos, anuncià al Financial
Timesquel’Estat introduiriaunsis-
tema de control previ de la despesa
ideldèficitenl’elaboraciódelspres-
supostosautonòmics.Aquestdiven-
dres, dia 13, el consell deministres
examinavai feiapúblic l’informedel
ministred’Hisenda, el Sr.Montoro,
sobre l’avantprojectede la lleiorgà-
nica que havia promès el Sr. De
Guindos. En l’informe, que repro-
dueix fil per randa els acords euro-
peus sobre estabilitat fiscal, el go-
vern espanyol sembla que ha aban-
donat la proposta Guindos de con-
trols previs i de límits de despesa.

Tot i que caldrà esperar a conèi-
xer el text de la llei –l’informe és
breu i, en els llocs claus, ambigu–,
aquest canvi conté dues lliçons. La
primera és jurídica. Les diferents
posicions adoptades pel govern es-
panyolconfirmenquealaConstitu-
cióhipot cabregairebé tot: desde la
màxima autonomia financera (art.
150,156) finsa lacapacitatde l’Estat
d’intervenir i controlar qualsevol
govern regional, immediatament
(art. 153) o prèvia votació del Senat
(art. 155.1). I que, ras i curt, a Espa-
nya és constitucional el que l’estat
central dicta coma constitucional.

La segona lliçó és política. El tri-
omf de la línia moderada del Sr.
Montoroesprodueixacavalldelvot
favorable de CiU a les mesures fis-
cals del govern espanyol. Des del
punt de vista de l’aritmètica parla-
mentària, el suport convergent era
del tot innecessari. Que el PP bus-
qués i celebrés el vot positiu deCiU
i que, a canvi, estigui disposat a sa-
crificar el mecanisme de control
previ i a considerar la idea d’avalar
l’emissiódedeuteautonòmicmit-
jançant“hispanobons”demostra
dues coses. D’una banda, que la
debilitat estructural d’Espanya
és ara mateix immensa. D’altra
banda, indica que Catalunya,
que malauradament també
comparteix aquesta debilitat,
conserva una capacitat, míni-
ma,d’influència.És influent, en
primer lloc, peruna raóperver-
sa: si laGeneralitat fa fallida, és
a dir, si el govern central
permet que el govern
català se suïcidi per
falta de diners, la cre-
dibilitat internacional
d’Espanyas’ensorrarà
inexorablement. És
influent, ensegonlloc,
perquèelsector finan-
cercatalàcomptaamb
els recursos suficients
(CaixaBank) per uti-
litzar-los en una fusió
que salvi Bankia, un
conglomerat d’excai-
xes regionalsmolt im-
bricades en negocis
immobiliaris, ara diri-
git per un exministre
del PP. (Només cal de-
sitjar que aquesta fu-
sió, que a alguns els

agradarà perquè reforçarà els lli-
gamspeninsulars, noacabi electro-
cutant els banquers catalans. Mai
no se sap què pot passar quan un es
fica al llit amb l’estat central.)

El pacte (temporal) CiU-PP pot-
serpermetrà a laGeneralitatmode-
rar lasevaangoixantmancadeliqui-
ditat. Però no resol la incògnita de
fons: com superar l’ofegament per-
manentdeCatalunya.Unofegament
quecoincideixambl’esgotamentdel
model autonòmic espanyol i que
afecta les autonomies que paguen
més del que reben directament.

Des del 1978 Espanya té un sis-
tema semidescentralitzat en què
les autonomies reben els seus in-
gressos de l’Estat però tenen auto-
nomiadedespesa i, sota la tutelade
l’administració central –que ha
d’aprovar lesemissionsdebonspú-
blics–, una certa autonomia d’en-
deutament. El problema d’aquesta
solució institucional és evident.

Com que la capacitat de gastar es-
tà deslligada dels costos d’establir
i recaptar impostos –és a dir, com
que en darrer terme les autonomi-
es no són responsables de les seves
accions– els seus governs tendei-
xenagastarmésdel compte. I agas-
tar malament. Sobretot aquelles
autonomies que rebenmés del que
paguen i que, per tant, no pateixen
gastant el que no és seu.

Els anys d’expansió econòmica
van amagar la disfuncionalitat del
sistema autonòmic. Les autonomi-
esvancomptarambelsrecursosex-
tres del boom immobiliari. I l’estat
central exercí un control lax sobre
l’endeutament regional, com la UE
sobre l’estatal. Ara, però, que tot ha
petat,nomésquedenduessolucions
per restablir la disciplina fiscal.

La primera és la via De Guindos:
recentralització completa, unifica-
ció de despesa i d’ingressos a esca-
la estatal, i conversióde les autono-
miesenpuresdelegacionsprovinci-
als. La segona és fer les autonomi-
escompletamentresponsablesdels
seus ingressos idespeses.Aquest ti-
pus de solució seria, per descomp-
tat, compatible amb el topall de dè-
ficit imposat per la UE.

Si combinem la lògica econòmi-
ca (aquella que diu que només l’ull
de l’amo engreixa el cavall i que cal
que gasti qui recapta) amb la lògica
democràtica (les demandes catala-
nesd’autonomia), la superioritatde
la segona opció és indiscutible. És
a dir, l’estat espanyol hauria d’ofe-
rir a aquelles autonomies que ho
volguessin laplenaautonomiafiscal
(comladequalsevolestatamericà).
I, perdescomptat, aaquellesqueno
acceptessin l’oferta els hauria
d’aplicardemanerarigorosa i sense

contemplacions el
sistema del Sr. De
Guindos.
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L’Estat hauria d’oferir
plena autonomia fiscal a les
comunitats que vulguin
responsabilitzar-se dels
seus ingressos i despeses,
i recentralitzar la resta


