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Encaixada. Artur Mas, president de la Generalitat, i Herman van Rompuy, president de la Unió Europea;
tots dos són interlocutors decisius respecte a les futures relacions entre Catalunya i Brussel·les

ARXIU

E n les darreres setma-
nes s’ha obert un de-
bat al vol-
tant de les
c o n s e -

qüències econòmiques
que tindria una hipotè-
tica independència de
Catalunya. Un dels as-
pectes quemés atenció
estan despertant és si
implicaria necessària-
ment que Catalunya
“sortís de l’euro i de la
UnióEuropea” (per ex-
pressar-ho en els ter-
mes enquè es fa habitu-
alment), i sobre l’im-
pacte que això tindria
sobre l’economia cata-
lana. En aquest sentit,
s’ha argumentat que
aquestes sortides impli-
carien també necessàri-
ament que el comerç en-
tre Catalunya i la Unió
Europea passaria a es-
tar sotmès a un règim
d’aranzels i altres res-
triccions que comporta-
ria un perjudici molt
greu per a l’economia
catalana.

Alguns dels autors
d’aquest article ens
hemmanifestat pública-
ment a favor de l’opció
independentista, d’al-
tres ho hem fet en con-
tra i d’altres no ens hi
hemmanifestat. Tanma-
teix, tots considerem
que la ciutadania ha de
tenir accés a explicaci-
ons clares sobre aques-
tes qüestions i que, en
part, podem donar-les.

En el nostre paper
d’economistes, no consi-
derem adient manifes-
tar-nos sobre si la inde-
pendència comportaria
o no automàticament
que Catalunya sortís de
la Unió Europea, que és
una qüestió de l’àmbit
jurídic i polític. Sí que
podem, en canvi, analit-
zar el que es considera
el pitjor escenari: que la Catalu-
nya independent naixés fora de la
UnióEuropea i que, per reincorpo-
rar-s’hi, hagués d’esperar unperío-
de que podria ser curt, llarg omolt
llarg. Situats en aquesta situació
hipotètica, considerem que des de
l’anàlisi econòmica es pot donar
una resposta racional i clara a la
resta d’inquietuds, que sintetit-
zem en dues qüestions:

Si la independència de
Catalunya comportés la sortida
de la Unió Europea, Catalunya
també hauria d'abandonar
l’euro?

La resposta és inequívocament
negativa: una Catalunya indepen-
dent i fora de la Unió Europea no
hauria d’abandonar l’euro.

Els països independents poden
decidir emetre una moneda prò-
pia, i és així com ho fan en la gran
majoria dels casos. Tanmateix, es
tracta d’una facultat, no d’una
necessitat: els països indepen-
dents 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 pe-
tits fan habitualment i els que no
ho són, en circumstàncies molt
excepcionals.

Catalunya té una dimensió eco-
nòmica superior a la de molts paï-
sos europeus que tenen moneda
pròpia (Dinamarca, per exemple):
tanmateix, sembla raonable espe-
rar que unaCatalunya que ja utilit-
za l’euro, i que naixeria amb la
voluntat d’incorporar-se a la Unió
Europea, decidís no abando-
nar-lo.
Ara bé, el que sí que és cert és

queunaCatalunya quehagués de-
cidit declarar l’euro com amone-
da oficial però que no fos mem-
bre de la Unió Europea no podria
proposar candidats per formar
part dels òrgans de decisió del
Banc Central Europeu, com sí
que ho fan els països integrants
del denominat Eurogrup, entre
els quals Espanya.

Tanmateix, aquest fet no
tindria conseqüències per a l’eco-
nomia catalana, i això per tres
motius: perquè estatutàriament
l’actuació del Banc Central Euro-
peu és independent dels interes-
sos particulars dels països mem-
bres, perquè actualment Catalu-
nya tampoc no hi està representa-
da (almenys directament) i per-
què la incidència real d’Espanya
en aquells òrgans de decisió és
poc rellevant, com ho seria la de
Catalunya un cop també passés a

formar part de la Unió Europea.

Si Catalunya no formés part de la
Unió Europea, les seves exporta-
cions serien obstaculitzades per
barreres comercials?
Unaltre cop, la resposta és ine-

quívocament negativa.
És cert que si Catalunya no for-

més part de la Unió Europea po-
dria imposar aranzels i altres res-
triccions a la importació de pro-
ductes comunitaris i la Unió Eu-
ropea podria imposar aranzels i
altres restriccions a les exportaci-
ons catalanes. Ara bé, i com en el
cas anterior, es tracta d’una op-
ció, no d’una necessitat i, també
com en el cas anterior, es tracta
d’un escenari irreal.
Partim de la base que Catalu-

nya naixeria amb la voluntat d’es-
devenirmembre de laUnióEuro-
pea; per tant, no tindria cap sen-
tit queCatalunya imposés restric-
cions a les importacions comuni-
tàries.
Pel que fa a la Unió Europea, la

imposició d’aranzels o altres bar-
reres comercials a les exportaci-
ons catalanes xocaria amb els in-
teressos de totes les empreses
multinacionals –espanyoles o
no– radicades a Catalunya. Es
tracta d’uns interessos fenome-

nals: parlem d’una part
significativa de les ven-
des d’empreses com
Volkswagen, Renault-
Nissan, BASF, Solvay,
Repsol i milers d’em-
preses més. L’obstacu-
lització de les exporta-
cions catalanes a la
UnióEuropea les perju-
dicaria d’una manera
gravíssima sense bene-
ficiar significativament
ningú, com també per-
judicaria greument
bancs com el Santan-
der o el BBVA que s’es-
tablissin restriccions a
la lliure circulacions de
capitals. Per tant, l’únic
escenari raonable en la
hipòtesi d’una Catalu-
nya no integrada en la
Unió Europea és el
manteniment de l’esta-
tus quo: la lliure circula-
ció de béns, persones i
capitals entre aquests
dos espais. Una cosa no
és incompatible amb
l’altra, i hi ha antece-
dents que així ho de-
mostren.
En conseqüència,

considerem que no te-
nen fonament les pre-
diccions que de vega-
des s’han fet en el sen-
tit que la sortida de la
UnióEuropea compor-
taria un impacte nega-
tiu sobre l’economia ca-
talana perquè el co-
merç amb la Unió es
veuria obstaculitzat le-
galment. En aquest sen-
tit, considerem signifi-
catives lesmanifestaci-
ons que a l’entorn
d’aquesta qüestió van
fer l’octubre passat els
representants de BASF
i Dow Chemical a la
presentació dels seus
projectes inversors a
Tarragona: que la inde-

pendència de Catalunya no els
posaria en qüestió.
Ara bé, aquellsmateixos repre-

sentants afegien que el que sí que
perjudica les inversions és la in-
certesa política. Qualsevol sorti-
da del procés actual exigirà un
acord que clarifiqui com es com-
parteix el deute i com queden les
relacions de tot ordre, també co-
mercials, entreCatalunya i la res-
ta d’Espanya, afectades sens dub-
te pel procés i per la solució en
un grau que dependrà de com es
gestionin l’un i l’altra.
En aquest sentit, nosaltres ens

manifestema favor d’undiàleg se-
rè, un diàleg que eviti improvisa-
cions i catastrofismes i que con-
dueixi a un acord tan aviat com
sigui possible.c
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La sortida de la UE no
significa nous aranzels,
perquè això xocaria
amb els interessos
de les multinacionals

Ens manifestem a
favor d’un diàleg serè,
lluny de catastrofismes
i improvisacions
i en pro d’un acord

Una Catalunya
independent i
fora de la UE no hauria
d’abandonar l’euro: el
país decideix la moneda

Independència,euro iUnióEuropea
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