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La Cambra lamenta la manca de credibilitat i 
realisme dels Pressupostos de l’Estat per al 
2013 

 

    

 El context econòmic fa molt difícil que es puguin complir les previsions del Govern 

per al proper any, que situen la caiguda del PIB espanyol en el 0,5%. 

 Podrien ser necessàries mesures addicionals per controlar el dèficit, que haurien de 

venir per la banda de la despesa i no dels ingressos. 

 Calen mesures que fomentin la contractació laboral. De la mateixa manera, 

s’incompleixen compromisos anunciats. 

 

Barcelona, 4 d’octubre del 2012 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona lamenta la manca de credibilitat i realisme dels 

Pressupostos de l’Estat per al 2013 i de l’impacte favorable que aquests puguin tenir 

sobre l’economia catalana. 

 

El context econòmic internacional i nacional fa molt difícil que es puguin complir les 

previsions del Govern per al 2013, que situen la caiguda del PIB espanyol en el 0,5% 

en termes reals. El consens
1
 de previsions apunta a una caiguda del PIB a l’entorn de 

l’1,1%, el doble del que preveu el Govern.  

 

Si l’escenari macroeconòmic no es compleix, l’Estat haurà de prendre mesures 

addicionals per complir amb l’objectiu de dèficit públic (-3,8% del PIB2). La Cambra 

demana que aquestes mesures no recaiguin novament sobre els ingressos sinó 

sobre la despesa.  

 

Cal recordar que l’ajustament de 2012 ha recaigut en un 56% sobre pujades fiscals i 

en un 44% sobre restriccions de la despesa. S’està arribant al sost re en els 

augments impositius, per sobre d’aquest sostre noves pujades fiscals no 

aconseguiran majors ingressos, sinó fer créixer l’economia submergida i ofegar les 

possibilitats de recuperació econòmica.  

 

La despesa en inversió, que representa només el 5% del pressupost total, pateix una 

forta retallada, del 16%. Això representa 1.660 milions d’euros menys en inversió 

                                                 
1
 Consens de FUNCAS publicat el juliol, que recull les previsions de 18 serveis d’anàlisi  nacionals. 

2
 Objectiu de déficit de l’Estat i la Seguretat Social per al 2013.  
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pública. En canvi, la despesa corrent sense in teressos augmenta l’1%, és a dir 1.200 

milions d’euros més.  

 

Aquest augment és resultat tant d’un creixement de les despeses de personal de 

334 milions —perquè la congelació salarial dels funcionaris no ha compensat la 

pujada de les pensions—, com d’un augment de les transferències corrents , 

fonamentalment de les destinades a la Seguretat Social, però també creixen les 

transferències a les entitats locals. En canvi, les transferències a les comunitats 

autònomes es retallen un 11%, i les destinades al Servei Públic d’Ocupació un 22%.  

 

Els Pressupostos són més exigents amb les CCAA que amb el propi Estat  

 

Els Pressupostos de l’Estat incideixen sobre Catalunya a través de les transferències 

i de la inversió pública. Les transferències que l’Estat envia Catalunya  són les que es 

deriven de l’aplicació del model de finançament vigent i aquelles altres 

transferències de caire finalista (subvencions al transport, serveis socials, cultura ls, 

R+D+I, entre d’altres). 

 

El Govern contempla una reducció del 12% de les transferències a les comunitats 

autònomes derivades del model de finançament autonòmic i un 22,5% en la resta de 

transferències. Aquesta restricció pressupostària que afectarà a Catalunya és molt 

més dura de la que el mateix Estat està aplicant en la seva despesa.  Recordem que 

la despesa dels ministeris es redueix un 8,9%. 

 

La Cambra demana mesures que fomentin la contractació laboral  

 

L’incompliment de l’anunci de rebaixar un punt les cotitzacions socials el 2013  no 

contribueix a estimular la creació d’ocupació.  A més, s’han pujat les bases de 

cotització dels salaris més alts i també s’han suprimit les subvencions a les 

cotitzacions socials dels treballadors contractats.  

 

Aquesta última mesura té un cost estimat de gairebé 1.500 milions d’euros en 

despesa social per a les empreses i perjudica sobretot els treballadors majors de 60 

anys i a les dones que es reincorporen després de la maternitat . Per aquest motiu, la 

Cambra troba a faltar mesures que fomentin la contractació laboral.  

 

La Cambra valora positivament el ferm compromís del Govern de l’Estat en  el  

desenvolupament d’un pla de reformes estructurals al llarg dels propers sis mesos, 

que inclou més de 40 iniciatives legislatives, entre les quals destaquem la nova Llei 

d’Emprenedors, l’impuls a la formació dual o la nova llei de Cambres.  

 

  www.premsa.cambrabcn.org 

http://www.premsa.cambrabcn.org/

