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Un estudi preveu que el PIB català caurà un 10%
acabi com acabi el procés sobiranista
El president català agraeix el suport i recorda que "el sentit comú s'acaba imposant en l'economia"

04.04.2014 | 16:16

BARCELONA | EFE/DDG Un estudi elaborat a

partir de les aportacions de 52 experts estima

que el PIB de Catalunya caurà un 10% en el

termini de dos o tres anys independentment de

com acabi el procés sobiranista a Catalunya, en

part per una caiguda "dràstica" de les inversions.

És una de les conclusions de l'estudi "Lògica

borrosa: conseqüències econòmiques de la

secessió catalana", impulsat pel projecte Europa

Liberal, que ha elaborat un detallat estudi

d'anàlisi d'intel·ligència econòmica descrivint el

risc de secessió i les probables conseqüències

negatives d'una declaració unilateral

d'independència de Catalunya.

La projecció es fa a partir de l'actual incertesa

política derivada del procés sobiranista, en base a l'anàlisi d'empresaris, polítics, militars i periodistes

de Catalunya, de la resta d'Espanya i d'Europa.

Per altra banda, el model de finançament de les comunitats autònomes presenta desviacions que

poden causar situacions d'"injustícia o privilegi" per a algunes autonomies, però Catalunya no està

"especialment maltractada", segons un informe de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE). L'informe "La

qüestió catalana II" conté un estudi de l'investigador del CSIC Ángel de la Fuente, un dels experts que

ha confeccionat la nova metodologia de les balances fiscals autonòmiques encarregada pel Govern

central, i un altre del catedràtic de fonaments d'anàlisi econòmic de la UAB Clemente Polo.

De la Fuente afirma que, tant en termes de finançament regional com del seu saldo fiscal, Catalunya

està en la mitjana d'altres regions amb renda similar dins i fora d'Espanya, però altres autonomies, en

especial la Comunitat Valenciana, es veuen perjudicades pel sistema.

"L'endemà, tot igual"

En aquest sentit, l'expresident del Parlament Europeu José María Gil Robles va considerar que encara

que el referèndum d'autodeterminació se celebrés amb tots els èxits del món a Catalunya, "només

serviria per estar l'endemà igual, sense fronteres i amb el mateix passaport i moneda".

Gil Robles, que va impartir a la Universitat de Salamanca una conferència sobre "Els poders del

Parlament Europeu després del Tractat de Lisboa", va dubtar del "sentit que té" el referèndum

d'autodeterminació proposat pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.

"Catalunya -va dir- no pot viure separada d'Espanya, ni d'Itàlia, ni de França" perquè ni tan sols

aquests estats poden fer-ho i al final "tota aquesta operació (en al·lusió al referèndum), a banda de

donar-li un protagonisme" a Mas i "més o menys possibilitats econòmiques, de què servirà?".

Finalment, el secretari general adjunt d'ERC, Lluís Salvadó, va advertir que una baixa participació a les

eleccions europees de maig oferiria un "missatge contradictori" i restaria legitimitat al procés català, fet

pel qual seria "demolidor" tant per a la qualitat democràtica com per a la consulta sobiranista.

Salvadó va presentar la precampanya del seu partit per a les eleccions europees, el calendari d'actes,

un nou vídeo i el lema del partit, que estableix: "Un nou país per a una Europa nova", ja que Esquerra

vincula les dues qüestions: els comicis europeus i el procés sobiratista. Va aclarir que les eleccions

europees no són plebiscitàries, però sí "transcendentals" perquè, va argumentar, seran llegides en

clau del "procés" català.
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