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LES NOVES RELACIONS CATALUNYA / ESPANYA: L’ECONOMIA

Independència, euro i Unió Europea
]ARTICLE SIGNAT PER: Alí-

Els països independents poden
decidir emetre una moneda pròpia, i és així com ho fan en la gran
majoria dels casos. Tanmateix, es
tracta d’una facultat, no d’una
necessitat: els països independents també poden decidir, de
manera estrictament unilateral,
que la seva moneda oficial sigui
una moneda emesa per un altre
país, cosa que els països molt petits fan habitualment i els que no
ho són, en circumstàncies molt
excepcionals.

Tanmateix, aquest fet no
tindria conseqüències per a l’economia catalana, i això per tres
motius: perquè estatutàriament
l’actuació del Banc Central Europeu és independent dels interessos particulars dels països membres, perquè actualment Catalunya tampoc no hi està representada (almenys directament) i perquè la incidència real d’Espanya
en aquells òrgans de decisió és
poc rellevant, com ho seria la de
Catalunya un cop també passés a

nya naixeria amb la voluntat d’esdevenir membre de la Unió Europea; per tant, no tindria cap senEns manifestem a
que Catalunya imposés restricfavor d’un diàleg serè, tit
cions a les importacions comunilluny de catastrofismes tàries.
Pel que fa a la Unió Europea, la
i improvisacions
imposició d’aranzels o altres barreres comercials a les exportacii en pro d’un acord
ons catalanes xocaria amb els interessos de totes les empreses
n les darreres setmamultinacionals –espanyoles o
nes s’ha obert un deno– radicades a Catalunya. Es
bat al voltracta d’uns interessos fenometant de les
nals: parlem d’una part
consesignificativa de les venqüències econòmiques
des d’empreses com
que tindria una hipotèVolkswagen, Renaulttica independència de
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ment que Catalunya
Unió Europea les perju“sortís de l’euro i de la
dicaria d’una manera
Unió Europea” (per exgravíssima sense benepressar-ho en els terficiar significativament
mes en què es fa habituningú, com també peralment), i sobre l’imjudicaria
greument
pacte que això tindria
bancs com el Santansobre l’economia catader o el BBVA que s’eslana. En aquest sentit,
tablissin restriccions a
s’ha argumentat que
la lliure circulacions de
aquestes sortides implicapitals. Per tant, l’únic
carien també necessàriescenari raonable en la
ament que el comerç enhipòtesi d’una Catalutre Catalunya i la Unió
nya no integrada en la
Europea passaria a esUnió Europea és el
tar sotmès a un règim
manteniment de l’estad’aranzels i altres restus quo: la lliure circulatriccions que comportació de béns, persones i
ria un perjudici molt
capitals entre aquests
greu per a l’economia
dos espais. Una cosa no
catalana.
és incompatible amb
Alguns dels autors
l’altra, i hi ha anteced’aquest article ens
dents que així ho dehem manifestat públicamostren.
En conseqüència,
ment a favor de l’opció
considerem que no teindependentista, d’alnen fonament les pretres ho hem fet en condiccions que de vegatra i d’altres no ens hi
des s’han fet en el senhem manifestat. Tanmatit que la sortida de la
teix, tots considerem
Unió Europea comporque la ciutadania ha de
taria un impacte negatenir accés a explicacitiu sobre l’economia caons clares sobre aquestalana perquè el cotes qüestions i que, en
merç amb la Unió es
part, podem donar-les.
veuria obstaculitzat leEn el nostre paper
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projectes inversors a
podem, en canvi, analit- tots dos són interlocutors decisius respecte a les futures relacions entre Catalunya i Brussel·les
Tarragona: que la indezar el que es considera
el pitjor escenari: que la Cataluformar part de la Unió Europea. pendència de Catalunya no els
Catalunya té una dimensió ecoposaria en qüestió.
nya independent naixés fora de la nòmica superior a la de molts paï- Una Catalunya
Ara bé, aquells mateixos repreUnió Europea i que, per reincorpo- sos europeus que tenen moneda
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En aquest sentit, nosaltres ens
també hauria d'abandonar
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