
localitzacions i escissi-
ons van afectar, segons 
els casos, entre el 20 i el 
40% de totes les empre-
ses, especialment les de 
dimensions més grans i 
capital estranger. Segons 
aquests criteris i altres 
impossibles de detallar 
aquí, hem calculat que 
el comerç de Catalunya 
amb la resta d’Espanya 
es reduiria en un 45 %; 
amb la resta de la UE, en 
un 25 %, i amb la resta 
del món, en un 20%. D’ai-
xò es dedueix una reduc-
ció dels llocs de treball 
en 447.000 treballadors, 
el 16% de l’ocupació ca-
talana, de manera que la 
taxa d’atur podria arri-
bar al 34%, i el dèficit de 
la Seguretat Social, pas-
sar dels actuals 2.700 a 
5.500 milions anuals. 
 Donar una xifra pre-
cisa d’impacte sobre el 
PIB és complex, per la 
qual cosa hem previst diversos esce-
naris, la posició mitjana dels quals 
s’estima en una pèrdua del 15,4%. 
No hem d’oblidar que cap informe 
seriós favorable a les tesis secessio-
nistes contempla un augment ini-
cial del PIB. En el nostre estudi, la 
minva consegüent de la recaptació 
fiscal i l’expansió de la despesa pú-
blica, almenys en la quantia de les 
prestacions més grans per desocu-
pació, portarien el dèficit del supo-
sat nou Estat al 10,3 % del PIB i el seu 
deute públic, al 118% del PIB, cosa 
que situaria Catalunya entre els pa-
ïsos més endeutats d’Europa. A l’es-
tar fora de l’eurosistema, la possibi-
litat de finançar dèficits així seria 

No hi ha decisions sense conseqüències
La secessió provocaria un col·lapse econòmic que convertiria aquesta crisi en una duradora gran depressió

A
fortunadament per a la 
llibertat i benestar dels 
catalans, la secessió de 
Catalunya és altament 
improbable. L’estudi 

Conseqüències econòmiques d’una hipo-
tètica secessió que va presentar la set-
mana passada Societat Civil Catala-
na adverteix dels riscos i incerteses 
en aquest escenari, però sobretot 
posa de manifest els avantatges que 
Catalunya segueixi integrada a Es-
panya i a la Unió Europea.
 Subratllem que aquest tipus d’es-
tudis no és plat de gust, ni per la ma-
tèria –una secessió que està man-
cada de raons polítiques i ètiques, 
mentre el món tendeix a la integra-
ció econòmica– ni pel mètode –la ne-
cessitat de quantificar riscos futurs 
i sobretot incerteses, que per defini-
ció són un mar d’incògnites–. Ara 
bé, tenint en compte l’extensió de la 
sentimentalitat i del pensament mà-
gic independentista –Volem un país 
nou, fem un nou país d’Europa o Vull un 
país on la meva àvia arribi a fi de mes– 
introduir-hi racionalitat i seny sem-
bla convenient. 

AquestA ANàlisi pren 
en consideració els estudis dels pro-
cessos de separació que s’han pro-
duït, particularment a l’est d’Euro-
pa. A l’interposar fronteres, intro-
duir regulacions i incrementar-se 
els costos de transacció, el comerç 
entre el territori secessionat i la res-
ta del món es va reduir, segons els 
casos, entre un 40 i un 60%. Les des-

nul·la, i hi hauria severes retallades 
en les partides principals de despe-
sa de la Generalitat (sanitat, edu-
cació i serveis socials), justament 
aquelles que són clau per al benes-
tar dels ciutadans. En aquesta situa-
ció, l’emissió d’una moneda pròpia 
seria ineludible. 
 Les conseqüències d’una seces-
sió resultarien especialment relle-
vants per a les entitats bancàries. Al 
sortir Catalunya de l’eurosistema, 
la inestabilitat financera i borsà-
ria seria màxima. Fora d’Espanya i 
de l’eurozona, els dipòsits bancaris 
caurien de manera molt significati-
va. Hem de tenir en compte, a més 
a més, que a la Catalunya actual, el 

crèdit supera en un terç els dipò-
sits. És a dir, que dipòsits de la res-
ta d’Espanya i del Banc Central Eu-
ropeu (BCE) financen un terç del 
crèdit bancari català. Sense Espa-
nya i sense accés al BCE, el crèdit es 
reduiria de manera extraordinà-
ria. Per una altra part podem ima-
ginar l’impacte sobre el turisme, 
l’aeroport, els fons europeus,  les 
titulacions universitàries, la lliu-
re circulació de les persones...

eN coNjuNt,  doncs, 
la concatenació de les conse-
qüències de la secessió portarien 
Catalunya al col·lapse econòmic. 
La crisi econòmica es convertiria 
en una duradora gran depressió. 
Molts dels supòsits retinguts en 
aquesta anàlisi són els menys ne-
gatius que es dedueixen d’altres 
estudis. I amb tot, el panorama és 
necessàriament molt greu. La su-
posada independència col·locaria 
Catalunya al marge de les tendèn-
cies econòmiques decisives, i així 
la privarien dels dos béns més pre-
ats en el món contemporani: esta-
bilitat i competitivitat.
 Encara que la secessió és impro-
bable, el desafiament separatista, 
convertit en moviment populista, 
té i tindrà un cost gran. És fruit de 
la fractura social i de la fugida de 
les inversions. Ja hi ha hagut una 
fricció important que pot anar per 
a llarg. Com a conseqüència de tot 
això, Catalunya seria menys lliure 
i més pobra. Abreujar aquest tràn-
gol i reduir el cost de la confron-
tació ens sembla un objectiu asse-
nyat i que ha de compartir la ma-
joria dels catalans. H
Professor d’Economia (UAB) i responsa-

ble d’estudis econòmics de Societat Civil 

Catalana.
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La taxa d’atur, per exemple, 
podria arribar al 34% i el PIB 
tindria una pèrdua del 15,4%

LEONARD BEARD

El procés sobiranista a Catalunya

U
na vegada acabada l’as-
semblea de Podem (no 
al pavelló de Vistalegre, 
a Madrid, sinó a la xar-
xa, amb 170.000 partici-

pants potencials en els debats) i acla-
rit el lideratge i el model organitza-
tiu, la formació de Pablo Iglesias té 
l’enorme repte d’afrontar un possi-
b le  avançament  e lec tora l  a 
Catalunya. El dubte raonable radica 
en si Podemos/Podem està preparat 
com a partit per afrontar unes elec-
cions tan especials, pel seu compo-
nent plebiscitari, com les que pla-
nen a l’horitzó català.
 Podem és, sobretot, una força 
emergent que solament ha compe-
tit, amb enorme èxit, això sí, en les 
europees. Té dirigents –com el ma-
teix Iglesias, però també com Er-

neguda a Catalunya per exercir 
amb garanties de cap de cartell en 
una hipotètica campanya aquest 
hivern. El fiscal Jiménez Villarejo 
ha col·laborat amb el nou projecte 
però ha renunciat, amb encert, al 
protagonisme. El dubte és si de les 
plataformes ciutadanes que con-
formen el conglomerat de Podem 
n’emergirà una cara amb potència 
electoral. 

Democràcia mediàtica

Els joves politòlegs que estan al cap-
davant de Podem saben que per tri-
omfar en una democràcia moderna 
i, per tant, mediàtica, ha de conju-
gar-se una bona marca –ells la te-
nen– amb una organització eficient 
–hi estan posats– i amb dirigents 

amb atractiu. Aquest és el seu taló 
d’Aquil·les a Catalunya. Recolzen 
per a l’Ajuntament de Barcelona 
una candidata idònia, Ada Colau 
(Guanyem), experimentada en la 
trinxera de la lluita contra els des-
nonaments i foguejada en els mit-
jans. Però solament són una pro-
metedora llista sense cares per 
ocupar els escons del Parlament. 
El seu programa de regeneració 
radical del sistema i d’implaca-
ble crítica a l’anomenada casta 
es troba amb dos problemes més 
a Catalunya: la competència de 
la CUP –una altra marca d’èxit– 
i l’angoixant debat de l’indepen-
dentisme, fora del qual sembla no 
haver-hi vida intel·ligent.

Podem,
l’opció
sense cara

@JuanchoDumall

rejón, Bescansa, Monedero, Eche-
nique– que s’han fet una potent 
imatge pública per la seva notable 
presència en les televisions priva-
des, però no té una cara prou co-

La clau

director 
adjunt
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Dumall
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La roda

¿i si tot
fos un gran 
engany?

SaÜL

Gordillo

L
a confiança entre els lí-
ders dels partits catalans 
que volien la consulta 
s’ha trencat, i de quina 
manera. Artur Mas els ha 

deixat tan descol·locats com quan, 
el gener del 2006, va pactar en se-
cret a la Moncloa amb José Luis 
Rodríguez Zapatero la rebaixa de 
l’Estatut. El llavors cap de l’oposi-
ció va liquidar políticament Pas-
qual Maragall, va menystenir el seu 
soci Josep Antoni Duran Lleida i va 
accentuar la crisi de relacions amb 
els republicans Josep-Lluís Carod-
Rovira i Joan Puigcercós. El menys-
preu a Joan Saura formava part de 
la tònica.
 Semblava que l’avui president 
havia après la lliçó. La política re-
queria més pacte, menys secrets de 
despatx i més lleialtat amb les for-
ces catalanes. Però la ruptura uni-
lateral de la unitat del 9-N ens tras-
llada novament a aquells temps 
bojos de l’Estatut retallat, amb la 
diferència que la ciutadania mos-

tra il·lusió amb el 9-N i la pressió 
del carrer és superior a l’ambient 
de llavors.
 La rapidesa amb què Mas va re-
soldre en solitari el succedani de 
consulta i el llançament mediàtic 
previ –la pompositat de la firma 
del decret– ha provocat tota mena 
de sospites. Hi ha malpensats que a 
la imatge patriòtica del president 
ja li comencen a detectar aspectes 
borrosos. Negar-se a convocar elec-
cions abans del 9-N, com li van de-
manar l’ANC i Òmnium, i llançar 
missatges pactistes amb l’Estat tot 
i els registres policials i les imputa-
cions a la família Pujol han dispa-
rat alguna alerta. La setmana pas-
sada, el ministre Margallo va aga-
far el guant del PSOE de reformar 
la Constitució el mateix dia que els 
consellers Vila i Mas-Colell relati-
vitzaven la independència, en el 
cas del primer, i la supeditaven a 
una reforma constitucional i nego-
ciació amb l’Estat, el segon. ¿Cre-
uen en les casualitats? H

La ruptura unilateral 
del 9-N ens trasllada a 
aquells temps bojos de 
l’Estatut retallat

@saulgordillo
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