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E n vista de l'avaluació macroeconòmica dels escenaris de Catalunya 
com a estat independent per acord mutu o fruit d'una secessió 
unilateral, com es dóna per fet 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 l'economia catalana, l'efecte net general de la independència és el 
resultat de tot un ventall d'ajustos a curt i llarg termini, amb conseqüències 
sovint 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-s'hi, mitjançant l'augment de la capacitat d'infraestructura 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 
associats a la secessió permeten una recuperació econòmica més ràpida 
després del sotrac de la independència d'Espanya.

Aquestes conclusions privilegien un escenari secessionista 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.
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  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 reincorporació a la UE, i també possibilitats de deixar-la i establir nou 
acords amb la UE des de l'exterior, s'han debatut a bastament. Sens dubte, 
les opcions i possibles procediments legals 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 normalitzat 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.


