Nota: Conseqüències econòmiques de l’ANUNCI d’una Declaració
d’Independència de Catalunya
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Els i les socialistes estem preocupats per la situació política del país després que el
Govern, anunciés la voluntat de declarar la independència.



Aquesta actitud del Govern de la Generalitat està generant inestabilitat política i
incerteses que estan provocant tensions en la societat catalana i també en la
nostra economia.



Els dos aspectes ens preocupen molt ja que, amb les dades de la marxa d’empreses, ens
trobem en un terreny desconegut i molt negatiu per l’economia catalana.



Des del Grup Socialista hem demanat dues vegades la compareixença del
vicepresident Junqueras, que continua sense donar explicacions de fets tan greus.



Junqueras s’amaga mentre les empreses marxen i creixen les incerteses en
l’economia. No es pot plantejar la independència sense explicar les seves
conseqüències. Un conseller que és incapaç de preveure i evitar la fuga d’empreses
no pot continuar ni un minut més al capdavant d’Economia.

Confiança empresarial:


L’índex de confiança empresarial elaborat per l’INE (i replicats per l’Idescat) va
baixar a Catalunya un 2,2% l’últim trimestre de l’any (en comparació amb el
trimestre anterior).

Expectatives dels inversors i consumidors:


Durant la setmana prèvia al Ple del Parlament del 10-O diverses agències de
qualificació i inversió van fer pública la seva preocupació sobre les incerteses
que el conflicte polític estava generant.



La principal valoració ha estat que una crisis política amb aquest nivell de
tensió que es perllongui en el temps podria tenir conseqüències sobre la
seguretat jurídica de les empreses ja establides a Catalunya i sobre les
decisions a prendre pels agents econòmics sobre l’economia catalana i
espanyola.



Aquesta incertesa podria acabar tenint conseqüències sobre el creixement
econòmic, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya.

Decisions sobre les seus socials de les entitats financeres


En la setmana posterior a l’1-O el Banc Sabadell i CaixaBank havien perdut en
conjunt gairebé 3.000 milions en borsa en només tres dies, afectats per la
tensió política entre la Generalitat i el Govern i la incertesa sobre la possible
declaració unilateral d'independència de Catalunya.
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Aquestes pèrdues, en combinació amb la fugida de dipositaris que també es
va intensificar durant aquella setmana va portar a les dues entitats financeres
a prendre la decisió de canviar ràpidament la seva seu social fora de
Catalunya.



Les primeres asseguradores del país han pres decisions més contundents
encara. Catalana Occident, Vidacaixa i Segurcaixa han traslladat la seva seu
social i, el que és més important, la fiscal, fora de Catalunya.

Decisions sobre les seus socials i la creació de noves empreses


El clima de tensió i inseguretat jurídica que emana del desafiament
independentista català s'ha traduït en una fugida massiva d'empreses que
s’acosta al miler de companyies.



En el que va de mes han decidit traslladar la seva seu fora de Catalunya grans
firmes com Oryzon, Gas Natural, Abertis, Colonial, Cellnex, Catala Occident,
eDreams, Planeta, el grup Bimbo, GVC Gaesco , Trea Asset Management, Sant
Miquel o Natur House, Pastas Gallo, Asseguradores com AXA i Zurich, Planeta,
Codorniu. En total una quarantena de grans empreses, amb companyies
cotitzades per valor de més de 80.000 milions d'euros.



La creació d'empreses a Catalunya, per la seva banda, va acumular a l'agost
un trimestre de caigudes.

Considerant només els efectes d’un ANUNCI de Declaració d’Independència es pot concloure
que:
-

Les decisions de les entitats financeres han vingut acompanyades per les principals
asseguradores catalanes i per grans (i mitjanes) empreses, no tant per les pèrdues que
puguin haver acumulat als mercats financers, com per la necessitat d’assegurar un
horitzó d’estabilitat econòmica i seguretat jurídica.

-

La inversió (real) i consum (demanda turística, etc.) també semblen estar moderant els
seus comportaments a l’espera de conèixer el desenllaç de la situació política, que es
preveu pugui evolucionar en breu cap a situacions més clares. Com es deia abans, si es
produeix un escenari d’acceleració del desafiament, el comportament pot empitjorar
ràpidament.

-

Els principals actors econòmics i polítics de fora de Catalunya coincideixen en un
missatge clar: la perllongament de la situació d’incertesa, sigui perquè no s’acaba
d’estabilitzar la situació política, sigui perquè es referma la deriva independentista, pot
acabar portant a efectes reals i significatius sobre el creixement econòmic català i
espanyol a curt termini.

-

Finalment, les decisions preses pels actors econòmics en les ultimes setmanes, si no són
temporals, sí que poden portar, com ja apunten alguns acadèmics i organitzacions
empresarials, a una pèrdua de teixit financer, empresarial i productiu que pot acabar
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tenint conseqüències fins i tot sobre el lideratge i pes econòmic de Catalunya en relació
amb la resta d’Espanya.
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