
 
 

 
Conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya  

 

El deute públic d’una Catalunya independent 
es situaria per sota del que suporta com a 

comunitat autònoma 
 

• L’economista i interventor de l’Administració local David Ros ha 
presentat aquest vespre al Col·legi d’Economistes de Catalunya un 
informe sobre l’endeutament d’una Catalunya independent que 
assegura que el deute català actual més el que s’heretés d’Espanya 
es situaria “per sota de la mitjana dels països europeus i amb un 
estalvi d’entre un 30% i un 52% en relació amb la situació actual 
dins l’Estat espanyol”. 
 

• L’economista i operador del mercat de bons Robert Casajuana ha 
admès que la situació actual dels bons de la Generalitat de 
Catalunya als mercats és “força dramàtica”, mentre que ha destacat 
la importància de “reforçar la imatge a nivell internacional de 
solvència i fortalesa de l’economia catalana”.   
 

Barcelona, 20 d’Abril del 2016.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a Barcelona (CEC) ha acollit aquest vespre la conferència 
''Independència i deute de la Generalitat. Accés als mercats financers 
internacionals'' inscrita en un cicle al voltant de deu temes clau per a Catalunya 
que organitza la Comissió d’Economia Catalana del CEC presidida per Modest 
Guinjoan. 
 
David Ros, economista i interventor de l’Administració local vinculat al Fòrum 
Creiem en Catalunya, ha presentat un informe que analitza quin seria 
l'endeutament d’una Catalunya independent amb dades d’organismes oficials 
fins ara inèdites, el qual ha elaborat juntament amb l’economista Pere Miret. 
Ros ha explicat que l’estudi presentat avui conclou que “el deute de 72.274 
milions d’euros que suporten avui els catalans pel fet de formar part de l’Estat 
espanyol és superior al que tindrien en una Catalunya independent sigui quin 
sigui el criteri que s’utilitzi per a repartir el deute”. En aquest sentit Ros ha 
afirmat que “una Catalunya independent naixeria amb un endeutament situat 
entre el 50 i el 75% del seu PIB, molt per sota de la mitjana de la Unió Europea 
(87,2% del PIB) i amb un percentatge de deute sobre el PIB similar o inferior a 
Alemanya, Holanda o Finlàndia”. En canvi, segons Ros “la Catalunya 
autonòmica ha de suportar un deute superior al 105% del seu PIB considerant 
la suma del deute propi i del 19,5% del deute net de l’Estat espanyol 
corresponent a l’esforç fiscal de Catalunya”. 
 
Ros ha afegit que el deute català actual més el que s’heretés d’Espanya “seria 
assumible per l’economia catalana en el marc d’un nou estat en situar-se per 
sota de la mitjana dels països europeus i amb un estalvi d’entre un 30% i un 



52% en relació amb la situació actual dins l’Estat espanyol”. En conseqüència 
ha opinat que “Catalunya no seria un estat especialment endeutat i podria 
començar la seva vida amb una economia sanejada”. L’informe presentat 
aquesta tarda al Col·legi d’Economistes de Catalunya també conclou que “la 
negociació dels actius i passius situaria el deute del nou Estat entre el 75% i el 
50% del PIB, per sota de la mitjana de la UE”.  
 
Per la seva banda, l’economista i operador del mercat de bons Robert 
Casajuana ha comentat les possibilitats d’accés als mercats financers 
internacionals per part d’una Catalunya independent. D’entrada Casajuana ha 
recordat que a l’hora d’invertir en bons públics els mercats tenen en compte 
molts factors entre els quals la macroeconomia d’un país, el pes del deute 
públic sobre el PIB, la previsió de creixement del PIB, l’entorn macroeconòmic 
dels països de l’entorn, la percepció dels intervinents, la qualificació creditícia o 
el flow dels bons. Casajuana ha admès que la situació actual dels bons de la 
Generalitat de Catalunya és “força dramàtica” mentre que ha afirmat que 
l’evolució dels bons sobirans d’una hipotètica Catalunya independent dependria 
de molts factors, entre els quals si som dins o fora de la unió monetària, la 
solvència de l’Estat català, etcètera.  
 
L’operador de bons Robert Casajuana també ha destacat el paper que podrien 
tenir socis comercials internacionals com a potencials tenedors del bons de 
Catalunya, mentre que ha subratllat la importància que tindria la difusió de les 
característiques de l’economia catalana entre els inversors de les principals 
places mundials. En aquest sentit Casajuana ha apuntat que seria clau 
“reforçar la imatge de la solvència de l’economia catalana a nivell internacional 
amb especial incidència en el món anglosaxó pel seu poder d’influència en els 
mercats”. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació: 
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