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L’ESTAT ESTÀ CENTRIFUGANT EL DÈFICIT A LES 

COMUNITATS AUTÒNOMES  

 
 La Cambra rebaixa les seves previsions fins al 0,7% el 2011 i el 0,9% el 2012  

 L’Estat augmenta les despeses de personal mentre que la Generalitat les redueix  

 Les empreses demanen prioritzar l’accés al finançament i reformar el mercat de 
treball  

 

La Cambra preveu un estancament del PIB català el quart trimestre  

 
El creixement econòmic de Catalunya es torna a alentir el tercer trimestre, com a 

conseqüència d’un augment de les dificultats de finançament empresarial, que ja afecta al 38% 

de les empreses; del notable empitjorament de la marxa dels negocis a la indústria, i de la 

feblesa de la demanda interior, que es reflecteix al comerç i a la construcció.  

 

En canvi, el sector exterior i el turisme continuen donant les úniques senyals positives de 

la conjuntura. Quant al sector exterior, destaca que malgrat l’alentiment europeu, les 

exportacions de béns als tres clients principals —França, Alemanya i Itàlia— han crescut a 

taxes de dos dígits els primers vuit mesos de l’any. I, a més, les perspectives d’exportació de 

béns per al quart trimestre es mantenen favorables.  

 

Pel que fa al sector turístic català, aquest es consolida com un dels que millor evoluciona a 

Espanya, si bé no ha permès que el sector serveis en el seu conjunt creés ocupació. Els 

sectors que més han contribuint a destruir ocupació en el sector serveis són les activitats 

sanitàries, l’administració pública, les activitats de lloguer, els serveis a edificis i la mediació 

financera.  

 

L’Indicador de Clima Empresarial de Catalunya (ICEC), que s’elabora a partir de 2.800 

enquestes a empreses, avança que el PIB català s’estancarà el quart trimestre. Aquest 

estancament obeeix a un empitjorament general de les perspectives empresarials a tots els 

grans sectors, però especialment a la indústria.  

 

Els serveis, per la seva banda, perdran una mica d’impuls si bé serà l’únic sector que 

continuarà creixent, gràcies sobretot al turisme, mentre que la construcció intensificarà la 

caiguda de l’activitat com a conseqüència de la forta retallada de l’obra pública (la licitació 

d’obra civil cau un 74% interanual fins a l’octubre). 

 

Malgrat la bona temporada turística, els afiliats als serveis s’estan reduint des de l’agost, 

en termes interanuals. Concretament, entre octubre del 2010 i octubre del 2011 ho han 

fet el -1%. Les branques dels serveis que més contribueixen a aquesta caiguda de l’afiliació 

són: activitats sanitàries, administració pública, activitats de lloguer, serveis a edificis i activitats 

de jardineria i mediació financera. Es tracta de branques que representen el 22,5% de l’afiliació 

total als serveis.  
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Aquest empitjorament de les perspectives per al darrer trimestre de l’any i sobretot la recaiguda 

de l’economia europea han dut a la Cambra a rebaixar les previsions de creixement del PIB 

català 2 dècimes per al 2011, fins al 0,7%, i 6 dècimes per al 2012, fins al 0,9%. 

 

Per a l’any 2012, destaca la millora prevista per a la inversió en béns d’equipament, amb un 

creixement del 2% anual el 2012 i, una vegada més, el bon comportament de les exportacions 

(6%), si bé aquest no serà suficient per assolir un ritme de creixement econòmic elevat.  

 
(P) Previsions actualitzades el novembre del 2011. Font: IDESCAT: any 2010. Cambra de Comerç de Barcelona: 

previsions 2011 i 2012 

 

L’Estat està fent un menor esforç de reducció de la despesa que la 

Generalitat  

 

La debilitat econòmica s’està traduint en una caiguda dels ingressos impositius des de 

començament d’any, del 23% a l’Estat i del 20% a la Generalitat. Per reduir el dèficit s’ha de 

fer un esforç de disminució de la despesa pública.  

 

La correcció de la despesa no financera de l’administració de la Generalitat, descomptant el 

pagament d’interessos, ha estat del 9% fins al setembre en termes interanuals, mentre que 

l’Estat l’ha reduïda en un 30%
1
. Ara bé, més del 90% de l’ajustament de l’Estat l’ha 

aconseguit gràcies a la reducció de les transferències corrents i de capital a les 

comunitats autònomes, bàsicament de les corrents, que s’han reduït en un 80%. 

 

El pressupost de l’Estat per al 2011 ja preveia que les modificacions introduïdes pel nou 

sistema de finançament suposarien una reducció de les transferències corrents i de capital del 

53%, però la realitat està superant les previsions. Aquest estrenyiment del finançament a les 

comunitats autònomes és el que està permetent a l’Estat complir amb l’objectiu de 

dèficit.  

                                                 
1
 En cap dels dos casos es tenen en compte les empreses públiques perquè no disposem d’aquesta informació. 

 

2010 2011 (P) 2012 (P)

PIB 0,1 0,7 0,9

Consum privat 1,7 0,5 0,9

Consum públic 0,2 -2,8 -2,7

Formació Bruta de Capital -5,6 -4,1 0,1

Béns d’equipament -1,5 0,2 2,0

Construcció -10,7 -6,7 -2,1

Exportacions 12,6 9,1 6,0

Importacions 8,4 2,2 2,5

VAB agricultura 0,3 1,4 2,0

VAB indústria 1,8 1,8 2,1

VAB construcció -6,1 -4,1 -1,2

VAB serveis 0,4 1,3 1,5
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  www.premsa.cambrabcn.org  

 

Quant a la resta de partides pressupostàries, la despesa en compra de béns i serveis 

disminueix un 29% a la Generalitat per comptes de només un 4% l’Estat. Així mateix, les 

despeses de personal continuen creixent a l’administració de l’Estat l’1% anual, mentre 

que a la Generalitat s’estan reduint un 5%.  

 

Entre el primer trimestre de 2010, quan es van començar a aplicar les primeres mesures 

d’austeritat, fins al tercer trimestre de 2011, els assalariats al sector públic a Espanya 

han augmentat un 4,3% —132.200 treballadors públics més—, i a Catalunya han disminuït 

un 2,3% —9.400 menys. Aquest augment de l’ocupació pública a Espanya té el seu origen 

bàsicament a les comunitats autònomes, si bé no a totes, i en els empleats de l’administració 

central que han augmentat al llarg de tot el 2010 i el primer trimestre de 2011. 

 

En resum, l’administració catalana està fent un ajustament més intens i més repartit entre 

els diferents capítols de despesa —personal, compres i inversions—, que l’administració 

de l’Estat. Però aquest esforç de contenció de la despesa de la Generalitat s’està veient 

obstaculitzat per diferents motius, com són l’augment en un 50% de la despesa en interessos, 

l’incompliment per part de l’Estat dels compromisos amb Catalunya i la manca de 

corresponsabilitat de l’Estat en les polítiques d’austeritat que afecten als serveis públics bàsics.  

 

Però per retallar el dèficit no n’hi ha prou amb l’austeritat en la despesa pública, calen més 

ingressos i, per tant, més activitat econòmica en un marc competitiu. Amb l’objectiu de copsar 

quines són les mesures prioritàries que demanen les nostres empreses, la Cambra ha fet una 

enquesta a més de 2.800 firmes catalanes. Facilitar l’accés al finançament d’empreses i fer 

una reforma més ambiciosa del mercat de treball són les mesures més urgents, segons 

les empreses.  

 

Propostes de política econòmica. Valoració de les mesures de l’1 al 5 (1- mínima utilitat, 5- màxima utilitat)

 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona (octubre 2011) 
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Reorientació de la política recolzament internacion.empresarial 

Impulsar una reforma del sistema educatiu 

Impulsar la liberalització i la competència

Impulsar la reforma de la justícia 

Ajustament de l’estructura territorial del Sector Públic

Garantir un model energètic competitiu i sostenible

Fomentar la iniciativa i el desenvolupament empresarial

Potenciar la innovació empresarial

Millorar la regulació a la què estan sotmeses les empreses

Reforma profunda del sistema fiscal

Reforma més ambiciosa del mercat de treball 

Facilitar l’accés al finançament d’empreses+ utilitat

- utilitat
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