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Econòmicament, diversos factors subratllats en aquest document 
poden menar a la secessió. Poden ser des de diferents preferències 
quant a polítiques —i, de manera més general, l'heterogeneïtat, 

la variació en l'eficàcia de la redistribució i assegurança mútua i les 
perspectives per a les economies d'escala en el subministrament de béns 
públics— fins a les diferències fiscals interregionals i els beneficis que 
comporten les jurisdiccions grans per a la hisenda pública, davant els 
costos de l'heterogeneïtat política.

Fins ara i des que es va fundar, ni la Unió Europea ni els estats membres 
individuals no han viscut moviments secessionistes dins les seves fronteres. 
El 2014 va estar marcat per una mobilització multitudinària a Escòcia i 
Catalunya, amb l'objectiu de separar-se del Regne Unit i Espanya, 
respectivament. En el referèndum escocès, el resultat va ser un no a la 
segregació del Regne Unit. A Catalunya continua havent-hi disputes amb 
el govern d'Espanya.

A l'estudi Horizon 2030 se simulen i avaluen diversos escenaris de 
l'evolució de Catalunya al si d'Espanya i de la UE.

L'escenari "de sempre" continua en un camí en què les polítiques i 
tendències observades en el passat recent a Catalunya, Espanya i la UE 
prevalen fins al 2030. Catalunya continua sent una comunitat autònoma 
d'Espanya. Es continuen preveient desequilibris fiscals fins a aquella data. 
Catalunya continuaria amb uns dèficits fiscals similars als registrats en els 
últims anys (8 % del PIB).

Les alternatives impliquen canviar l'statu quo de la relació entre 
Catalunya i Espanya o tota la Unió Europea.

En el cas de la primera, hi ha dues possibilitats: un procés d'independència 
negociat que meni a una transició suau de Catalunya, de ser una 
comunitat autònoma d'Espanya —sobre la mateixa base jurídica que la 
resta de comunitats d'Espanya— a convertir-se en un nou estat membre 
de la UE unilateral —ni negociat ni pactat amb el govern espanyol— que 
acabaria amb la secessió de Catalunya d'Espanya. A la pràctica, la secessió 
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unilateral pot conduir a la suspensió de la pertinença de Catalunya a la 
UE, perquè probablement el govern d'Espanya utilitzaria el seu poder per 
vetar qualsevol reconeixement formal del nou estat català al si de la Unió 
Europea. 

Pel que fa a la segona, seria possible una reforma total de la Unió Europea, 
esperonada per factors òbviament fora del control d'Espanya i Catalunya. 
Això podria menar a dues possibilitats més: que Catalunya contribuís a la 
reforma de tota la Unió Europea com a nou estat membre des del mateix 
si de la Unió —en cas d'independència negociada pactada amb el govern 
espanyol— o com a regió d'Espanya amb una autonomia fiscal superior 
a l'actual. En aquesta darrera situació, donarem per fet que l'autonomia 
catalana adquiriria una forma semblant a la de la regió basca actualment. 
Si fos així, Catalunya podria influir més en alguns temes regionals concrets 
(per exemple, la política de cohesió comunitària, en què la contribució 
de Catalunya, com una de les regions més riques d'Europa, es podria 
incrementar). Un resultat final podria ser la sortida de Catalunya de la UE, 
arran de la secessió unilateral. Aleshores podria influir des de l'exterior en 
el procés de reforma de la institució i, entre altres coses, podria reduir els 
drets de veto d'Espanya o d'altres estats membres quant a la readmissió 
de Catalunya en una nova UE. 

Aquestes opcions de futur s'avaluen mitjançant una metodologia 
de construcció d'escenaris, a partir de recerca documental, anàlisis 
prospectives qualitatives i quantitatives i implicacions i 
recomanacions per a l'elaboració de polítiques.

En vista de l'avaluació macroeconòmica dels diferents escenaris relatius a 
Catalunya com a estat independent per acord mutu o fruit d'una secessió 
unilateral, com es pressuposa a Horizon 2030, l'estudi apunta a la no-
sostenibilitat macroeconòmica de l'escenari de l'statu quo, tant des del 
punt de vista del creixement econòmic com del de l'ocupació, a causa del 
dèficit elevat permanent de Catalunya. 

A curt termini, la incertesa, uns tipus d'interès alts i un entorn d'inversió 
volàtil, provocats per la decisió de separar-se, alentirien l'índex de 
creixement del PIB català; si la decisió fos unilateral, l'efecte seria superior. 
Ara bé, l'estructura de l'economia catalana i la política fiscal encaminada a 
uns pressupostos públics equilibrats poden ser més positius que els índexs 
de referència de creixement del PIB i de l'atur, quan acabi el període de 
transició cap a la sobirania.

Per a Catalunya, l'efecte net general de la independència és el resultat 
de tot un ventall d'ajustos a curt i llarg termini, amb conseqüències 
directament contràries. És difícil calcular amb seguretat els efectes a 
curt termini derivats dels canvis positius en els desequilibris fiscals, una 
producció interna millorada i els canvis negatius per la incertesa i els 
factors de risc. Els efectes a llarg termini depenen en gran mesura de 
la capacitat de l'economia per adaptar-se a una estructura en expansió 
que, al seu torn, incrementa la productivitat de tota l'economia, la 
competitivitat i l'eficàcia de la despesa pública, alhora que, gràcies als 
fonaments econòmics sòlids de l'economia catalana, redueix la incertesa.

Com era previsible, Catalunya guanya més amb una secessió pactada 
mútuament, atès que, en aquest cas, les incerteses i els riscos menors 
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associats a la secessió permeten una recuperació econòmica més ràpida 
després del sotrac de la independència d'Espanya.

Aquestes conclusions privilegien un escenari amb una solució acordada 
mútuament entre Catalunya i Espanya, i també una resolució planificada 
ordenadament, en comptes d'un escenari de secessió unilateral. Per tant, 
es redueix qualsevol incertesa i risc, els efectes dels quals perjudicarien 
totes les parts.

S'han debatut a bastament els escenaris de col·laboració entre el nou 
estat català i la Unió Europea en el marc institucional actual (statu quo), 
incloent-hi formes de permanència o readhesió a la UE, i també possibilitats 
de deixar-la i establir nou acords amb la UE des de l'exterior. Sens dubte, 
les opcions i possibles procediments en què es basa l'escenari de l'acord 
mutu entre totes dues entitats són igual de preferibles; no en va implicaria 
una transició suau vers un nou equilibri.

Un escenari estabilitzat prospectiu, més a llarg termini, d'una Unió 
reformada canviaria les regles de les negociacions d'Espanya i Catalunya. 
Aquest escenari dibuixa esquemàticament l'evolució cap a un futur 
desitjable, en què l'eurozona es transformaria en una unió política i fiscal 
real, la "Unió Política Europea (UPE)". Se suposa que es donaria per la 
pressió d'una dinàmica econòmica i geopolítica disruptiva, de la qual avui 
ja veiem un seguit d'indicis. En aquest nou context, Catalunya podria 
assolir l'estatus d'estat membre independent de l'EPU, ja fos en l'escenari 
de l'acord mutu o en l'unilateral. Tanmateix, aquesta anàlisi prospectiva 
pot quedar descartada si les negociacions entre Catalunya i Espanya es 
reprenguessin a curt termini. 




