La pressió fiscal assolirà màxims el 2014 i
frenarà el consum i la confiança empresarial
 Miquel Valls lamenta que la càrrega fiscal hagi passat del 14,8% del PIB el 2010 al
17,1% el 2014.
 Les mesures fiscals d’estímul a l’emprenedoria i a la petita empresa recollits al
Pressupostos de 2014 tindran un escàs impacte sobre l’economia.
 La Cambra considera insuficients les mesures de suport al sector industrial, i valora
positivament l’augment de despesa en promoció internacional.
Barcelona, 6 d’octubre del 2013.El projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2014 presentats aquesta setmana pel
ministre Montoro situarà la pressió fiscal -calculada com el quocient entre la
recaptació de l’AEAT i el PIB- en nivells màxims. Aquest augment s’ha produït com a
conseqüència de les mesures fiscals aprovades des de 2010, que han fet augmentar
la recaptació per impostos directes i indirectes en un 15,4% acumulat entre 2010 i
2014, mentre que el PIB nominal pràcticament s’ha mantingut estable si comparem
aquests dos anys.
Així doncs, la pressió fiscal ha passat del 14,8% del PIB espanyol el 2010 al 17,1% el
2014, un augment que, segons ha dit el president de la Cambra de Barcelona, Miquel
Valls, “serà un fre a la inversió, el consum i la recuperació de la confiança e conòmica
el 2014”. “La política fiscal que necessita un país que està sortint de la recessió no
és un augment de la pressió fiscal, sinó més polítiques d’impuls a l’economia”.
Pressió fiscal 1 (ingressos impositius en % del PIB). Dades liquidades 2010 -2013 i pressupost 2014
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Pressió fiscal calculada sobre els impostos directes i indirectes que recapta l’Estat. No inclou les
cotitzacions a la Seguretat Social ni tampoc els impostos recaptats per les comunitats autòn omes.
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Així mateix, les mesures fiscals d’estímul a l’emprenedoria i a la petita empresa que
estaran en vigor el 2014 tindran un escàs impacte sobre l’economia, tal com posen
de manifest les dades del mateix pressupost. Segons es mostra a la taula, els
beneficis fiscals que suposaran aquestes mesures per a empreses i famílies (a
través de l’impost de societats i de l’IRPF) s’estima al volant dels 800 milions
d’euros, una xifra molt baixa en comparació, per exemple, a l’augment de recaptació
prevista per l’eliminació de la deducció en l’impost de societats de les pèrdues a
l’estranger que entrarà en vigor el 2014 (+3.650 milions).
La Cambra considera que el projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2014 és
realista en quant a les previsions econòmiques però decebedor per l’escassa ambició
de les mesures d’impuls econòmic i per la manca de compromís amb les comunitats
autònomes”. El president Valls ha dit que “no són els pressupostos que ens haurien
agradat perquè posen més l’accent en l’augment de la pressió fiscal que en la
reducció de despesa pública no essencial”.
Previsions macroeconòmiques realistes
A diferència dels pressupostos anteriors, el Govern central ha elaborat els de 2014
sobre unes previsions econòmiques alineades amb el consens dels analistes, que
preveuen un creixement del PIB real del 0,7%. Aquest lleuger creixement no
permetrà augmentar l’ocupació però si farà que augmentar lleugerament les bases
imposables deixin de caure i, per aquesta via, els ingressos impositius.
L’Estat hauria d’haver utilitzat aquest petit marge de maniobra i el derivat de la
reducció dels costos financers per la menor pressió sobre la prima de risc espanyola
per adoptar mesures de suport a la recuperació, però el que ha fet és pujar encara
més la fiscalitat i frenar l’ajust de la despesa ministerial ajustada 2, que cau un 4,7%
segons el Pressupost de 2014, gairebé la meitat del que va disminuir en el
Pressupost de 2013.
La Cambra veu molt positiu l’augment de la despesa en promoció i nternacional
La part més positiva del pressupost, segons s’ha referit Valls, és l’augment de
despesa destinada a promoció comercial i internacionalització, que augmenta un
13,7% el 2014, així com a investigació civil, que creix l’1,3% per primer cop en el s
darrers quatre anys. “Innovació i internacionalització seran les claus de la
recuperació econòmica i es bo que aquestes polítiques es reforcin
pressupostàriament”, ha afegit Valls.
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Excloses les aportacions a la Seguretat Social, al Servicio Público de Empleo, el finançament de costos del
sistema elèctric i el MEDE, FLA i Fons a proveïdors.
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També es molt positiu l’augment en polítiques de suport a la pime (+5,8 %), si bé ja
hem dit que l’abast de les mesures fiscals de suport a l’emprenedoria són del tot
insuficients. Així mateix, la institució cameral considera decebedor que la política de
suport a la indústria, malgrat està a les agendes econòmiques de tots els governs,
encara no tingui el recolzament pressupostari suficient, atès que aquesta partida
només augmenta un 0,3% respecte al pressupost de l’any passat.
L’esforç de reducció de la despesa recau, un any més, sobre les inversions, que
estan en un nivell mínim històric, i sobre les comunitats autònomes
L’ajust de la despesa no financera 1 de l’Estat prevista en els pressupostos de 2014
és de 1.718 milions d’euros, dels quals 225 milions provindran de la despesa en
personal actiu (-1,6%), 553 milions de les despeses de capital (-7,3%), i la part més
important de les transferències corrents, 1.262 milions (-12,2%). Dins les
transferències corrents, les que més disminueixen són les destinades a les
comunitats autònomes (-17,2%), mentre que les transferències a organismes
dependents del sector públic continuen creixent. De fet, l’esforç de reducció de la
dels organismes autònoms, agències i altres entitats del sector públic administratiu
és menor que el que realitza l’Estat. Com es veu gràfic, mentre que la despesa no
financera de l’Estat s’ha mantingut gairebé estable el 2014, la dels organismes
autònoms (excloent el Servicio Público de Empleo i el FOGASA), s’ha ampliat 2,7% , i
la de les agències i altres organismes un 2,2%.
Despesa no financera. Variació Pressupost 2013/Pressupost 2014, en %
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Les comunitats autònomes acumulen quatre anys de càstig pressupostari
El Pressupost de l’Estat incideix directament en les comunitats autònomes a través
principalment de dues vies: les transferències (corrents i de capital) i les inversions
reals.
La Cambra vol posar de manifest que tant unes com altres han patit un important
caiguda en els darrers quatre pressupostos. A banda del sistema de finançament,
que distribueix els recursos en funció dels criteris definits en l’actual model de
finançament, la partida d’altres transferències a comunitats autònomes en matèries
diverses com el foment de l’ocupació, els serveis socials, les subvencions, els ajuts,
l’R+D+I, etc., ha registrat un retrocés del 60% acumulat entre 2010 i 2014 i les
inversions reals regionalitzables gairebé el mateix percentatge (veure una valoració
més detallada de les inversions en el PGE 2014 en la nota de premsa de la Cambra
del dia 1/10/13). Aquestes disminucions són molt superiors a les que ha registrat la
despesa ministerial en aquests últims anys fet que està provocant una penalització
continuada a les comunitats autònomes.

Despesa del Pressupost de l’Estat que incideix en les comunitats autònomes
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Transferències (corrents i de capital) a les comunitats autònomes:
Sistema de finançament i FFCI 1

41.993

15.872

22.478

20.343

16.474

-

Altres transferències a les com. autònomes

11.532

9.416

5.262

4.108

4.646

-60%

23.823

16.759

12.707

10.686

9.787

-59%

Inversió real del sector públic estatal:
Inversió regionalitzable
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El s a l t entre 2010 i 2011 es deu a l 'entra da en vi gor del nou model de fi na nça ment que reduei x l es tra ns ferènci es a l es CA a ca nvi
d'a ugmenta r el percenta tge en l a ces s i ó d'i mpos tos , per a ques t moti u no s 'ha ca l cul a t l a va ri a ci ó entre 2010 i 2014.

http://premsa.cambrabcn.org
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