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L'interès per l'estudi dels processos secessionistes i les seves conseqüències 
en les relacions internacionals va motivar aquest projecte de recerca, iniciat 
pel CIDOB amb la col·laboració del CEPS, l'ISIS i l'ICCS. S'esdevé coincidint 
amb els esdeveniments recents que s'han produït a Escòcia, Catalunya 
i altres territoris que avancen cap a la independència. Fins ara cap país 
comunitari no ha viscut, des que es va incorporar a la Unió Europea, la 
separació d'una part del territori. El 2014 va ser escenari d'un referèndum 
a Escòcia i una mobilització massiva de la ciutadania de Catalunya com 
a resposta a la qüestió de la independència. A Escòcia, tot i que els 
resultats del referèndum van ser ajustats, va guanyar el no a la secessió. A 
Catalunya, en un context en què l'opció independentista guanya terreny 
mentre continuen les disputes polítiques i legals entre els governs nacional 
i regional, cal una avaluació econòmica completa i informada per formular 
les millors polítiques possibles per a evolucions futures.

L'estudi pretén identificar els escenaris de l'evolució de Catalunya amb la 
resta d'Espanya i la col·laboració amb la Unió Europea. En particular:

• Pretén exposar possibles escenaris alternatius per a Catalunya, en cas 
que esdevingui un estat independent, arran de novetats polítiques i 
econòmiques a Espanya al llarg dels propers anys i fins al 2030. 

• Vol plantejar una avaluació macroeconòmica dels escenaris mitjançant 
un model econòmic modern.

Aquest exercici aporta als responsables de polítiques un rerefons essencial 
que ajuda a comprendre els costos i beneficis de diferents estratègies 
polítiques en els propers anys. Així mateix, és una eina útil per detectar 
les millors circumstàncies que contribuirien a dissenyar un bon procés 
de transició per a diferents escenaris d'independència, des del punt de 
vista de:

• L'economia i la societat catalanes, amb avantatges evidents per al 
govern català, la ciutadania i les empreses de la regió, en relació amb la 
resta d'Espanya; i   

• La col·laboració amb la Unió Europea i els estats membres —inclosa 
Espanya, és clar— després de la secessió.
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És evident que "un bon procés d'independència" exigirà una transició 
pacífica vers un nou statu quo, en què l'ideal seria que Catalunya tingués 
l'estatus de "nou" estat membre de la Unió Europea.

La situació (fins avui) sembla oberta a diferents escenaris i dependent 
de l'oposició del govern espanyol a les intencions independentistes 
de Catalunya. No obstant això, es poden concebre diferents escenaris 
d'aquí al 2030, segons els possibles factors de canvi que puguin 
contribuir a transformar l'actitud dels diferents responsables de polítiques  
—especialment pel que fa a Espanya i les institucions comunitàries— d'una 
manera que en darrer terme sigui més favorable per a la independència 
de Catalunya i creï les condicions per a un procés de transició suau i àgil 
sense conflictes en perspectiva.

L'estratègia de l'estudi, per tant, consisteix a plantejar i avaluar possibles 
futurs en què tant l'statu quo de la relació Espanya-Catalunya (vigent fins 
a la data de publicació d'aquest estudi) com el de totes les institucions 
europees puguin canviar en les dècades futures, com ho mostra la figura 
següent:

Catalunya 2030, escenaris possibles

Catalunya a la UE i Espanya Statu quo de la Unió Europea Unió Europea reformada

I. Statu quo Espanya-
Catalunya 

"El de sempre" sense una millor balança 
fiscal (escenari de referència)

Catalunya contribueix a la reforma de la 
UE com a regió autònoma d'Espanya amb 
una millor balança fiscal

II. Independència negociada
Transició suau cap a una pertinença de l'estat 
català "nou-antic" a la UE

Catalunya contribueix a la reforma de la 
UE com a estat membre "nou-antic"

III. Independència no 
negociada (secessió)

Discontinuïtat de la pertinença a la UE

Font: els autors.

L'escenari de referència "de sempre" emprèn un camí en què les polítiques i 
pautes observades en el passat recent a Catalunya, Espanya i la UE continuen 
predominant fins al 2030. Catalunya continua sent una comunitat autònoma 
al si d'Espanya. Fins a aquest any es continuen registrant desequilibris fiscals, 
per la qual cosa Catalunya encara sofreix dèficits fiscals similars als observats 
els darrers anys (8 % del PIB).

Les alternatives impliquen canviar l'statu quo de les relacions entre 
Catalunya i Espanya o el conjunt de la Unió Europea.

En el primer cas, hi ha, en principi, dues possibilitats: un procés independentista 
negociat, que meni a una transició suau de Catalunya, que passaria de ser 
una comunitat autònoma d'Espanya —amb la mateixa base jurídica que les 
altres comunitats d'Espanya— a convertir-se en nou estat membre de la UE, 
o bé un procés unilateral —ni negociat ni pactat amb el govern espanyol— 
que acabaria amb la secessió de Catalunya d'Espanya. La secessió unilateral 
conduirà, a la pràctica, a la fi de la pertinença de Catalunya a la UE, perquè 
probablement el govern d'Espanya utilitzarà el seu poder per vetar qualsevol 
reconeixement formal del nou estat català al si de la Unió Europea.
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Pel que fa a la segona, és possible una reforma total de la Unió Europea, 
esperonada per factors òbviament fora del control dels governs espanyol i 
català. En el capítol 4.2 d'aquest estudi plantegem un possible nou acord 
de les institucions comunitàries. Torna a haver-hi dues possibilitats, això 
és, 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 l'actual de la regió basca i, per tant, podria influir més en alguns temes 
regionals concrets (per exemple, la política de cohesió comunitària, en què 
la contribució de Catalunya, una de les regions més riques d'Europa, es 
podria incrementar). Finalment, una última eventualitat podria ser la sortida 
de Catalunya de la UE, arran de la secessió unilateral, la discontinuïtat. 
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 a la 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,implicacions i recomanacions 
per a l'elaboració de polítiques.

A la pràctica, s'ha dut a terme recerca documental primerament per:

Constituir una base de dades exhaustiva d'indicadors econòmics i socials 
que cobreixen el vessant quantitatiu de la recerca, una tasca feta en 
col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya  (www.idescat.cat), 
per garantir que es revisin i completin totes les dades utilitzades.

Repassar els aspectes rellevants històrics, legals i polítics de 
l'autodeterminació de Catalunya i la literatura sobre l'anomenada 
"ampliació interna" possible de la Unió Europea. La darrera mesura 
consistiria, sobretot, a avaluar la legitimitat de la separació de qualsevol 
part del territori d'un estat membre, amb permanència del nou estat 
independent —possiblement després d'un període de transició per fer 
front a les adaptacions institucionals necessàries— com a membre de la 
Unió Europea.

En el següent pas, un cop construït l'escenari BAU/de referència, s'han 
dibuixat escenaris alternatius i se n'han avaluat els efectes macroeconòmics, 
mitjançant un marc de modelització EGC (equilibri general). Vet aquí el 
detall dels escenaris alternatius simulats amb el model GEM-E3-CAT:

• S01, Secessió de Catalunya després d'un acord mutu amb Espanya 
(és a dir, la independència negociada i transició suau vers l'adhesió 
directa de Catalunya a la UE com a "nou" estat membre, esmentada en 
la taula anterior).

• S02, Secessió posterior a la decisió unilateral de Catalunya (és a 
dir, la independència no negociada i la discontinuïtat de la pertinença a 
la UE del nou estat català, que deixaria d'estar associat amb la institució), 
la qual cosa provocaria una transició difícil cap a una nova relació 
estabilitzada amb la UE. El més probable és que una nova forma d'acord 
de l'exterior, com ara el veto espanyol, bloquegés qualsevol intent de 
readmissió).3

2. Al llarg de 2013 i 2014 s'han orga-
nitzat diverses reunions de parts 
interessades, en què s'ha debatut el 
marc conceptual d'aquesta recerca. 

3. Aquest cas es troba al darrere de la 
resistència espanyola als discursos 
independentistes de Catalunya el 
2013 i el 2014.
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S'han elaborat aquests dos escenaris, els resultats dels quals es presenten 
en la 1a part d'aquest estudi, en què es descriuen detalladament:

• Els enfocaments teòrics bàsics sobre l'anàlisi de la secessió n'expliquen 
els efectes macroeconòmics previstos.

• Les implicacions per a la secessió de Catalunya i les últimes novetats, en 
particular l'evolució del desequilibri fiscal i altres motors de l'economia 
catalana (creixement del PIB, atur) l'any 2014.

• L'enfocament metodològic i les modificacions introduïdes en el marc 
de modelització GEM-E3-CAT per representar l'economia catalana. En 
el model de la nova versió, Catalunya es representa com una entitat 
nacional separada (una presumpció teòrica, basada en els escenaris 
investigats). Es mostren les interdependències amb la resta d'Espanya, 
amb socis comercials comunitaris clau (Alemanya, França, Itàlia, Portugal 
i la resta dels 28 estats membres), amb la Xina, la Federació Russa i els 
altres països emergents i, per acabar, amb la resta del món, inclosos els 
EUA.

• L'escenari de referència, que mostra l'evolució prevista del PIB, 
l'ocupació i les produccions sectorials fins al 2030, en cas que continuï 
l'statu quo.

• Els dos escenaris alternatius, que en primer lloc mostren els casos 
fonamentals que diferencien els dos escenaris: distribució del deute, 
durada del període de transició i efectes en els tipus d'interès, factors 
de risc monetari i d'endeutament, pressupostos públics, consolidació 
fiscal i inversions en infraestructures. Aleshores es descriuen els 
resultats principals, se n'analitzen les implicacions macroeconòmiques 
quant a creixement del PIB, consum, inversió i comerç; mercat laboral i 
producció per sectors; ús alternatiu dels fons públics (totes les variables 
es presenten com a canvi respecte de l'escenari de referència).

Per veure les anàlisis detallades dels efectes dels escenaris alternatius de 
la secessió, consulteu la 1a part de l'estudi. Podem avançar, però, que 
les conclusions són clarament coherents amb els casos corresponents a 
l'anàlisi macroeconòmica. Tots dos escenaris (i especialment l'S01, secessió 
en virtut d'un acord mutu) acaben beneficiant Catalunya. Reflecteixen 
en gran mesura l'impacte positiu de la fi de la transferència fiscal neta 
de Catalunya a la resta d'Espanya. No obstant això, la seva interpretació 
demana prudència. Efectivament, els guanys a llarg termini són obvis, si 
bé els contraresten parcialment problemes a curt termini que no es poden 
passar per alt. 

A més a més, en tots dos escenaris el creixement de l'economia 
catalana és principalment fruit del consum i la inversió públics, i també 
del desenvolupament de serveis no comercialitzables. En canvi, la 
competitivitat comercial i la industrial es redueixen dràsticament. Si fos 
així, l'economia catalana podria tornar-se més vulnerable, i no menys. A 
més a més, tots dos escenaris alternatius són optimistes quant al comerç, 
perquè no inclouen entre els casos cap possible boicot per part d'Espanya. 
Fet i fet, el que es revela és la fragilitat inherent a una estratègia de secessió, 
sobretot si —arran de la rigidesa persistent del govern espanyol—aquesta 
secessió és necessàriament unilateral, amb uns efectes incerts difícils de 
valorar. Ara bé, aquesta fragilitat que no afavoreix cap de les parts podria 
ser un motor per a la negociació i, per tant, un pas vers una solució 
mútuament acordada. 



25
2. INTRODUCCIÓ

En aquest punt, val a dir que els dos escenaris macroeconòmics es van 
limitar necessàriament a plantejar com evolucionaria l'economia catalana 
en el futur —després de separar-se d'Espanya, sense alterar l'estatus de 
les institucions comunitàries. De fet, en els dos escenaris analitzats a la 1a 
part es dóna per fet que l'statu quo actual de la Unió Europea continuarà 
fins al 2030, sense canvis institucionals rellevants que encara són possibles 
amb una reforma de la UE, tal com reclamen moltes veus, especialment 
com a resposta a la crisi de l'eurozona. Dit d'una altra manera, els escenaris 
S01 i S02 que es presenten a la 1a part abasten la primera columna de la 
taula anterior, però no la segona. 

Aquesta s'aborda en la 2a part de l'informe, en què presentem:

• Els escenaris de col·laboració del nou estat català amb la Unió Europea 
i el seu marc institucional actual (statu quo), incloent-hi formes de 
permanència o readmissió a la UE, i també possibilitats de deixar-la i 
establir nous acords amb la UE des de l'exterior. Tot seguit descrivim 
amb més detall les opcions i possibles procediments jurídics en què es 
basen els escenaris S01 i S02, juntament amb els casos d'una transició 
suau (S01) i difícil (S02) cap a un nou equilibri.

• Un escenari prospectiu qualitatiu de reforma comunitària que canviaria 
les regles tant per a Espanya com per a Catalunya. L'escenari és 
normalitzat, en el sentit que dibuixa esquemàticament l'evolució vers un 
futur desitjable, amb la transformació de l'eurozona 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 amb més facilitat l'estatus d'estat membre independent 
de l'EPU. 

Després de veure a la 2a part com una reforma comunitària contribuiria a 
canviar les regles per a la independència de Catalunya, la 3a part conclou 
amb un resum d'implicacions i recomanacions per a les polítiques. 




