RESUM ECONOMIA
Definició de Dèficit Fiscal: diferència entre els impostos que l’Estat recapta a un
territori (IVA, IRPF, Societats, Especials,...) i els que torna a aquest territori en
forma de transferències al seu govern autonòmic i obra pública estatal.
§ Del 2006 al 2011 Catalunya ha tingut de mitjana un dèficit fiscal anual mig
d'uns 16.000 milions d’euros (8,2% del PIB).
§ Això vol dir que en mitjana cada persona a Catalunya ha pagat una
mitjana 2.250 euros anuals de més (són 9.000 al any per una família de 4).
§ L’any 2011 Catalunya va aportar el 19,5% dels impostos i va rebre el
9,4% de la despesa (amb el 16% de la població). Catalunya, amb un PIB/càpita
un 77% més alt que una altra autonomia i rep un 40% menys de despesa pública
per càpita que aquesta autonomia (dades 2014).
§ Sense aquest enorme dèficit continuat Catalunya no hagués hagut de
fer les grans retallades en serveis bàsics. El dèficit equival a tota la despesa
en Sanitat, Educació i Serveis Socials (75% del pressupost).
§ En el període 2006-2010 Espanya ha rebut 27.472 M€ dels fons de cohesió
europeu (han acabat el 2014). En aquest temps Espanya ha detret 90.660 M€ de
Catalunya. Disminuirà aquesta sagnia?. NO. És part del disseny de l'Estat.
§ Els costos del nou Estat català serien de 383€ per persona i any, molt menors
que el dèficit fiscal que patim, de 2.250€/persona i any. Balanç clarament positiu.
§ Catalunya té una economia molt oberta (25% exportacions de l'estat) i un
PIB/càpita superior a la mitjana de la UE. Sense dèficit fiscal, institucions pròpies
i una política industrial adequada, es reduiria molt l'atur (del 20% al 10%) i
podríem estar entre els països europeus més pròspers.
§ Els efectes del boicot comercial seran temporals i baixos, sobre productes
de consum clarament identificables (de fet ja en tenim ara de boicot): 1% al 2%
del PIB. Farà créixer encara més les exportacions.
§ Espanya té un Deute d'un bilió d'euros (97% PIB), que creix ràpidament. En el
pitjor dels escenaris de negociació, Catalunya, que ara té uns 60.000 M€ de deute
propi, quedaria amb uns 200.000 M€, un % del PIB similar a la mitjana de
països UE. No és greu. El que serà necessari és tenir un dèficit públic baix o nul..
§ Les pensions es paguen cada mes amb els diners recaptats de cotitzacions dels
treballadors. Catalunya pot garantir millor les pensions, doncs té una
població més jove, menys atur i salaris més alts. Un sistema propi hagués permès
pensions un 10% més altes.
§ Espanya és el país d'Europa amb més economia submergida (28% del PIB) i
més frau fiscal, estimat en 89.000 M€. Lògic, en el país amb la corrupció
més alta de la UE. És un problema estructural.
§ Segons un informe de la OIT Espanya és el segon estat de la UE en desigualtat.
Un 1% de la població té el 27% de la riquesa. Tenen el poder econòmic i polític. A
Espanya és on més ha crescut la desigualtat als darrers 5 anys. Mentre el
10% de la població més rica ha perdut un 3% de poder adquisitiu, el 10% més
pobre ha perdut un 43%. Hi ha una forta pressió fiscal sobre les rendes del
treball, però no sobre les del capital ni els beneficis de les grans empreses.
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