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aquest sostre de despesa s’aprova 
després de la suspensió de les nor-
mes fiscals a Espanya i, per tant, 
dels objectius de dèficit, deute i 
despesa –fruit de la suspensió del 
Pacte d’Estabilitat Europeu fins al 
2021–. Això vol dir que les adminis-
tracions no s’hauran de preocupar 
a l’hora de contenir la despesa i, de 
fet, després de la suspensió 
d’aquestes regles el que no veurà la 
llum de manera excepcional serà la 
llei d’estabilitat pressupostària. 
Tanmateix, Hisenda va demanar 
“responsabilitat” i per aquest mo-
tiu va proposar a les administraci-

ons públiques una “taxa de referèn-
cia” del dèficit, és a dir, una “alter-
nativa” a l’objectiu de dèficit, tot i 
que no serà d’obligat compliment, i 
que ahir també va rebre el vistiplau 
del consell de ministres.  

 
Indicadors del dèficit 
A les comunitats autònomes s’ha 
proposat una taxa de referència del 
dèficit del 2,2% del PIB per al 2021, 
amb la proposta damunt la taula 
que la meitat, 1,1 punts, sigui assu-
mida per l’administració central a 
través d’una transferència de 13.486 
milions d’euros. Pel que fa als ajun-
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196.097

L’Estat obre l’aixeta a la despesa  
com a resposta a la crisi

El govern espanyol aprova un sostre de despesa de 196.097 milions per al 2021, un augment del 53%

LA SORTIDA DE LA CRISI

Amb el pas dels dies, el govern espa-
nyol va encarrilant els pressupostos 
generals de l’Estat. L’últim pas el va 
fer ahir aprovant un nou sostre de 
despesa. El consell de ministres va 
donar llum verda a un límit de des-
pesa de l’administració pública de 
196.097 milions d’euros per al 2021, 
un 53,7% més en comparació amb el 
límit de despesa que hi havia quan 
Sánchez va entrar al govern. “És im-
prescindible per al sanejament de 
les administracions”, va reconèixer 
la ministra d’Hisenda, María Jesús 
Montero, en roda de premsa. 

Aquest no només és el sostre de 
despesa més alt de la història, sinó 
que també suposa una resposta po-
lítica i econòmica completament 
diferent a la crisi financera del 
2008. L’austeritat i les retallades 
van marcar les “solucions” d’aquell 
any a la crisi, fins al punt que l’aixe-
ta de la despesa pública es va tan-
car dràsticament el 2012, i amb 
prou feines va remuntar els anys 
següents. La pandèmia, però, ha di-
namitat aquell paradigma i ara Eu-
ropa, i per tant Espanya, ha optat 
perquè la recuperació es basi en re-
gles expansives de l’augment de la 
despesa pública. De fet,  l’incre-
ment del sostre de despesa a Espa-
nya incorpora un total de 27.436 
milions d’euros provinents del 
fons europeu antipandèmia.  

El sostre de despesa és la quanti-
tat màxima que poden gastar en un 
any el conjunt d’administracions 
públiques de l’Estat. Això inclou el 
govern espanyol i la resta d’institu-
cions d’àmbit estatal, però des del 
2012 també les comunitats autòno-
mes i les entitats locals. Ara bé, 
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taments, s’ha plantejat un dèficit de 
referència del 0,1% del PIB. 

A més a més, el dèficit previst 
per a la Seguretat Social és d’un 3% 
del PIB per al 2021, una part del 
qual també serà assumit per l’Estat 
amb una transferència de 18.390 
milions d’euros. Amb tot, des d’Hi-
senda van anticipar una desviació 
dels comptes públics, és a dir, un 
dèficit, de l’11,3% del PIB per 
aquest any i del 7,7% del PIB el 
2021, unes xifres marcades pel 
“principi de prudència”, segons va 
dir la ministra d’Economia, Nadia 
Calviño, en roda de premsa. 

--11,2%  
El quadre macroeconòmic del 
govern espanyol recull una 
caiguda del PIB de l’11,2% 
per a aquest 2020, dos punts 
menys del que estimava fa 
uns mesos. De cara al 2021 
l’executiu preveu un 
creixement del 7,2% 

LES PRINCIPALS PREVISIONS DEL NOU QUADRE MACROECONÒMIC DE L’ESTAT

11,3%  
Hisenda estima una desviació dels comptes 
públics, és a dir, un dèficit, de l’11,3% per a 
aquest 2020, i del 7,7% del PIB per al 2021. 
El dèficit és resultat d’un enfonsament dels 
ingressos fruit de l’aturada de la producció i la 
caiguda del consum, mentre que la despesa 
pública ha augmentat per afrontar l’impacte 
social i econòmic de la pandèmia

17,1%  
La previsió del govern 
espanyol és que la taxa 
d’atur se situï al 17,1% a 
finals d’any, tres punts més 
que el 2019 (14,1%), i es 
recuperi dues dècimes de 
cara al 2021 descendint al 
16,9%

118%  
El govern creu que la ràtio 
de deute públic 
s’incrementarà fins al 118% 
del PIB aquest any, fruit de 
l’augment de la despesa 
pública per fer front a la crisi 
sobrevinguda amb la 
pandèmia del covid-19

Paradigma  
A diferència 
de la crisi 
anterior, ara 
la inversió 
pública és la 
recepta
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La Fiscalia Anticorrupció no recorrerà la sentència de 
l’Audiència Nacional sobre el cas Bankia, per la qual van 
ser absolts els 34 acusats, entre els quals Rodrigo Rato, 
pels delictes d’estafa als inversors i falsedat comptable en 

la sortida a borsa de l’entitat el juliol del 2011. El termini 
per presentar el recurs de cassació davant el Tribunal 
Suprem va acabar ahir i els fiscals van concloure que no 

poden al·legar res per canviar el sentit de la resolució.

LA FISCALIA NO 
RECORRERÀ PEL 
CAS BANKIA

El consell de ministres d’ahir 
també va aprovar el nou quadre ma-
croeconòmic, és a dir, les previsions 
del govern sobre com evolucionarà 
aquest any l’economia, completa-
ment transformat per l’impacte del 
covid-19. El nou quadre recull una 
caiguda del PIB de l’11,2% per a 
aquest any, una previsió més nega-
tiva en comparació al 9,2% estimat 
fa uns mesos. “Les previsions són 
pitjors a causa de l’impacte final de 
la hibernació econòmica”, va apun-
tar Calviño, que va reconèixer que 
“la incertesa” complica establir 
unes previsions estables. Tanma-
teix, Calviño va assegurar que pre-
veuen un repunt del PIB del 7,2% el 
2021. D’altra banda, les previsions 
del govern també recullen un atur 
del 17% i un increment de la ràtio del 
deute públic de fins al 118% del PIB 
a finals d’aquest 2020, fruit de la 
despesa pública però també de les 
polítiques del Banc Central Euro-
peu de compra agressiva del deute. 

A aquest quadre macroeconòmic 
–avalat també per l’Airef– s’han de 
cenyir els nous pressupostos gene-
rals de l’Estat, que hauran de tenir 
l’aprovació de Brussel·les. Europa, 
però, no posarà tant la lupa sobre 
les xifres macroeconòmiques. Els 
ulls estaran fixats en la gestió i el 
destí dels fons europeus, que per a 
Espanya significaran 140.000 mili-
ons en sis anys entre transferènci-
es directes i crèdits. De fet, avui el 
president del govern espanyol, Pe-
dro Sánchez, presenta el pla de re-
cuperació que l’executiu enviarà a 
la Comissió Europea i que definirà 
com es gastaran aquests fons.  

El sistema financer, en alerta 
El mantra que els bancs estan “més 
ben preparats” que l’any 2008 per 
afrontar aquesta crisi ha planat en les 
converses financeres des de l’inici de 
la pandèmia. Ara bé, aquesta segure-
tat no s’ha de traduir en una actitud 
“complaent”, va avisar també ahir el 
governador del Banc d’Espanya, Pa-
blo Hernández de Cos, en una compa-
reixença al Congrés. De Cos va adver-
tir que no es pot descartar una possi-
ble crisi financera a remolc de la pan-
dèmia. “La crisi econòmica no es pot 
convertir en una crisi financera”, va 
advertir el governador, que va dema-
nar al sistema financer “prudència” i 
reducció de costos.e

22,2%  
L’Estat ha plantejat a les 
comunitats una taxa de 
referència del dèficit d’un 
2,2% del PIB, amb la 
proposta d’assumir-ne la 
meitat a través d’una 
transferència de 13.489 
milions d’euros

Els experts avisen sobre els fons 
europeus: “Faltaran projectes” 

normalment la UE, els projectes 
guanyadors hauran d’anar complint 
uns objectius semestrals com a con-
dició perquè segueixin arribant la 
resta dels diners. “Abans s’havia de 
fer una justificació a posteriori. Ara, 
cada sis mesos s’haurà de justificar 
que es compleixen els objectius”, va 
explicar Raül Blanco, secreta-
ri general del ministeri 
d’Indústria. El mateix 
Blanco va admetre que 
l’arribada dels fons 
“també és un repte 
per a l’administra-
ció”, que haurà d’“agi-
litzar processos”. Una 
manera elegant d’ad-
metre l’anquilosament 
burocràtic que hi ha avui 
dia. “A Espanya som molt 
bons en creativitat, però molt do-
lents en organització”, va reblar 
l’enginyer Joaquim Coello. 

Els experts també van coincidir en 
la necessitat que les empreses perdin 
por a col·laborar per aspirar a projec-
tes importants. “No s’ha de tenir por 
a col·laborar amb els teus competi-
dors”, va dir Coello. “No som més 
tontos que ningú i no hem de tenir 
por escènica”, va dir Miquel Puig re-
ferint-se als empresaris. “Animin-se! 
Faltaran projectes!”, va reiterar 

l’economista, que va asse-
gurar que a Espanya hi 

ha “coneixement” de 
sobres, però que el 
que falta són empre-
saris que ho conver-
teixin en negocis 
exitosos. 

En aquest sentit, 
els fons també seran 

una oportunitat per 
impulsar la recerca. “En 

set anys podríem injectar al 
sistema més de 4.000 investiga-
dors”, va clamar l’exconseller An-
dreu Mas-Colell, que també va fer 
una crida al “rejoveniment impe-
ratiu” del sistema universitari. 

Per al basc Emiliano López At-
xurra, president de Petronor, “cal 
tenir visió estratègica i decisió”. 
Atxurra es va preguntar què pas-
saria si d’una vegada es fessin els 
70 quilòmetres que enllacen Al-
gesires amb el Corredor Mediter-
rani. “Bastant!”, va exclamar Mi-
quel Puig. “Això està previst”, va 
confirmar amb la boca petita Ra-
ül Blanco a un assessor. Les pri-
meres respostes les hauríem de 
conèixer avui, quan el govern es-
panyol presenta el seu primer es-
borrany de peticions al Fons de 
Reestructuració.e

Els economistes demanen a l’administració que no posi obstacles burocràtics

ACN

Barcelona, capital de la nova economia amb el BNEW
ARA_BARCELONA. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
va inaugurar ahir el Barcelona New Economy Week (BNEW) 
per impulsar la “transformació” cap a una “nova economia” 
alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va ser l’encarrega-
da d’inaugurar-lo, va destacar la importància de sortir de la 
crisi amb un nou model de desenvolupament econòmic, amb 
les persones al centre de les polítiques.

01. Raül Blanco, 
secretari 
general 
d’Indústria. EFE  
02. Núria Mas, 
organitzadora 
de l’acte. IESE 

Crònica

“Probablement hi 
haurà més diners 
que projectes”. La 
sentència, llança-
da per l’economis-

ta Miquel Puig, és en realitat un avís: 
no podem desaprofitar l’enorme 
onada de fons europeus que s’acos-
ta. Aquesta va ser la idea que van 
brandar els experts reunits ahir per 
l’Iese en una sessió per debatre com 
es farà el repartiment dels fons per 
combatre la crisi del covid. “És una 
oportunitat única”, va dir la profes-
sora Núria Mas i van repetir la res-
ta de ponents. Però dos temors aflo-
ren: que no hi hagi “projectes estra-
tègics” prou ambiciosos i que la fal-
ta d’organització (tant de 
l’administració com de les empre-
ses) resti possibilitats d’èxit. “Cal 
ser capaços d’executar els projectes, 
i no tenim un bon track record”, va 
lamentar Xavier Vives, docent de 
l’escola de negocis. 

Un dels canvis decisius del Fons 
per a la Reconstrucció és que aques-
ta vegada, a diferència del que ha fet 
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