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Panorama    economia
L’evolució del consum

La despesa familiar en educació 
i sanitat es dispara amb la crisi

Els diners destinats a ensenyament han pujat el 
37% des del 2007 i els dedicats a salut el 13% 

Els catalans són els que més diners gasten 
en els serveis bàsics de l’Estat del benestar

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

E
l consum per persona a Es-
panya ha caigut el 8,6% du-
rant els anys de la crisi eco-
nòmica entre el 2007 i el 

2014. No obstant, durant aquest pe-
ríode la despesa familiar per càpita 
en educació pràcticament no ha dei-
xat de créixer en tot el període (tan 
sols va retrocedir el 2009) i ha acu-
mulat una pujada del 37% en el con-
junt del període. El pressupost que 
les famílies destinen a despesa sani-
tària i farmacèutica ha pujat el 13% 
en el mateix període.
 Així es desprèn del primer Ba-
ròmetre de Consum Barclaycard-
IESE, presentat ahir, com a resul-
tat de l’anàlisi realitzada per profes-
sors de l’escola de negocis a partir 
de les dades de l’enquesta anual de 
pressupostos familiars que elabo-
ra l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE). L’informe analitza el compor-
tament del consum durant els anys 
de crisi econòmica i posa de mani-
fest com les famílies han hagut de 

compensar amb els diners de la se-
va butxaca les retallades pressupos-
tàries que s’han portat a terme en 
els principals serveis públics.
 L’estudi assenyala Catalunya 
com la comunitat que el 2014 desti-
na la quantitat més elevada del pres-
supost familiar per càpita a despe-
ses d’educació (223 euros, el 51,5% 
més que la mitjana) i de sanitat (593 
euros, el 29% més que la mitjana).
 Si s’analitza l’evolució de la des-
pesa de les famílies catalanes des del 
2007, s’observa que el consum per 
càpita en educació ha pujat el 56,4%. 
L’increment acumulat és superior 
a la mitjana espanyola (37,2%) pe-
rò que no arriba, per exemple, al rè-
cord que ostenten els aragonesos 
(164% d’increment entre el 2007 i el 
2014).
 Una cosa semblant passa amb la 
despesa en sanitat. La despesa per 
català en serveis sanitaris ha pujat 
el 19,7% des del 2007 (davant una 
mitjana del 13%), però no arriba a 
l’increment de gairebé el 30% amb 
què torna a destacar Aragó. 
 Segons el director de l’estudi i 
professor del IESE, Ramón Pin, l’aug-
ment de la despesa en educació re-
vela l’interès de les famílies per mi-
llorar els nivells de formació dels 
seus membres en un context d’in-
tens creixement de l’atur durant la 
crisi econòmica. «Els espanyols sa-
ben que individualment la millor 
manera de sortir de la crisi és la for-
mació i l’educació», va dir. El profes-
sor, no obstant, també va admetre 
que les retallades públiques en edu-
cació (beques) i l’encariment de les 
matrícules universitàries han tin-
gut impacte en el pressupost famili-
ar. També el copagament farmacèu-
tic i altres retallades en el cas de la 
sanitat.

INCREMENTS I ESTALVIS / Amb caràcter 
general, per al conjunt d’Espanya, 
l’estudi també revela que al llarg 
dels últims vuit anys, a més de la 
despesa familiar en educació i sani-
tat, també ha pujat la destinada a 
subministraments d’aigua, gas, 
electricitat i telèfon (21,3%), així 
com el pressupost per càpita per a 
carburants i lubricants (3%). Això úl-
tim ha estat degut a la pujada dels 
preus, sobretot, segons l’autor de 
l’estudi, Rolf Campos. 
 En sentit contrari, durant els 
anys recents de la crisi les famíli-
es han retallat totes les seves altres 
despeses, des de les d’alimentació i 
beguda (-2,8%), fins a les de joieria  
(-58,4%), passant per les de roba i cal-
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RECUPERACIÓ
J El Baròmetre de Consum 
Barclaycard-IESE posa de 
manifest que el consum amb 
targeta de crèdit ja es va situar el 
2014 per sobre del del 2007, «la 
qual cosa és un símptoma de 
recuperació del consum», 
segons el responsable de la 
firma financera per a Espanya, 
Diego Ferreira. La despesa 
mitjana per client a Espanya es 
va situar el 2014 en 250 euros al 
mes (217 euros el 2007).  

EL 84%, PAGAT EN EFECTIU
J L’efectiu és el mitjà de 
pagament majoritari a Espanya. 
El 84% de les transaccions es 
fan amb bitllets o monedes. El 
16% de transaccions restant, es 
divideix entre pagaments amb 
targetes, domiciliacions, 
transferències i, de manera 
residual, els xecs. Es calcula que 
el 2014 hi havia 68 milions de 
targetes de pagament a 
Espanya, el 3% menys que el 
2013, principalment per la 
caiguda d’un 8% de les de dèbit.   

PUJA LA DESPESA 
AMB TARGETA

consum
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çat (-28,9%), restaurants (-23,7%), 
vols i hotels (-17,3%), mobiliari i 
equipament de la llar (-37,4%) i els 
destinats a estètica i cura personal 
(-9,6%).
 En el cas concret de Catalunya, 
aquests percentatges de variació 
no són gaire dispars respecte a la 
mitjana.
 La lògica caiguda de la despesa 
en joieria en època de crisi aconse-
gueix la seva excepció a Cantàbria, 
on aquest tipus de consum ha pu-
jat l’1% entre el 2007 i el 2014.
 Alguns dels consums han co-
mençat a recuperar-se el 2014, 
com és el cas de la despesa en res-
taurants, roba i calçat, vols i hotels 
o cura personal. En conjunt, la des-
pesa familiar va aconseguir pujar 
el 0,8% el 2014.

PER AUTONOMIES / L’informe analit-
za l’evolució de la despesa per co-
munitats. L’augment més elevat 
de la despesa mitjana per persona 
el 2014 correspon al País Basc 
(13.313 euros), el 50% més que el 
de les Canàries, a la cua, on el pres-
supost anual se situa en 8.906 eu-
ros per persona. Les comunitats 
amb despesa mitjana per càpita 
més alta són el País Basc (13.313 eu-
ros), Navarra (12.599), Madrid 
(12.558) i Catalunya (11.970). «Les 
comunitats més reivindicatives 
són les que tenen un consum més 
elevat. Això és un element que ens 
pot fer reflexionar», va apuntar 
Pin. I va afegir: «Les comunitats on 
més es gasta han de pensar més en 
les que tenen menys capacitat de 
despesa». H

Més informació a la pàgina 33

El BBVA revisa a 
l’alça el creixement 
de PIB a totes les 
autonomies 

33 El BBVA ha revisat a l’alça la se-
va previsió de creixement del PIB 
d’aquest any per a totes les comu-
nitats autònomes i assegura que 
passar del 3% al 3,2% s’explica 
per la millora de l’activitat a l’est i 
al centre de la península.

33 L’estudi considera que Madrid, 
la Rioja, les Balears i Castella-la 
Manxa registraran durant el ter-
cer trimestre les taxes de creixe-
ment més elevades, amb nivells 
iguals o superiors al 0,9% respec-
te al trimestre anterior. Així ma-
teix, a la segona part de l’any, l’ac-
tivitat es desaccelerarà a totes les 
comunitats.

33 S’espera que es produeixi un 
creixement del PIB a Catalunya 
del 3,4% aquest any i del 2,5% el 
2016. Les autonomies del centre i 
l’est de la península, a més de les  
insulars, tenen un comportament 
«més dinàmic» que la cornisa can-
tàbrica, i «més robust» que les del 
sud.

ACTUALITZACIÓ de Les dAdes de CompTAbILITAT nACIonAL

La recessió va ser pitjor 
del que va estimar l’Ine 

R. M. SÁNCHEZ
MADRID

La crisi econòmica més dura des dels 
anys 30 del segle XX està resultant 
ser fins i tot més profunda del que 
s’havia estimat. L’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) va publicar ahir 
la seva habitual revisió de la sèrie 
comptable (a partir de l’any passat 
s’efectua al setembre) i va corregir a 
la baixa les dades del producte inte-
rior brut (PIB) dels anys 2011, 2012 
i 2013.
 El resultat és que en el període 
del 2008 al 2013 el PIB va acumular 
una contracció del 8,65%, en lloc del 
7,3% estimat amb anterioritat.

REVISIÓ DEL PIB / Segons la sèrie esta-
dística publicada ahir, el PIB no va 
caure el 0,6% el 2011 sinó que va re-
trocedir l’1%. Després, el 2014, l’eco-
nomia es va enfonsar el 2,6% (mig 
punt més avall que el -2,1% estimat 
amb anterioritat). A més a més, el 
2013, el PIB no va retrocedir l’1,2% 
estimat sinó l’1,7%.

L’organisme oficial 
també ha corregit a la 
baixa les xifres de 
creació d’ocupació

L’institut calcula ara 
una caiguda més 
elevada del PIB el 
2011, el 2012 i el 2013

 Per al 2014, l’INE manté la seva 
estimació inicial d’un creixement 
de l’1,4%. No obstant, l’anàlisi més 
recent de les dades porta l’INE a la 
conclusió que l’any passat el con-
sum de les famílies va créixer menys 
del que s’havia estimat en un prin-
cipi (l’1,2% davant del 2,4% del pri-
mer càlcul), si bé la inversió empre-
sarial es va comportar una mica mi-
llor (creixement del 4,8% en lloc del 
4,2%), així com el sector exterior (va 
restar 0,2 punts al PIB i no els 0,8 ini-
cialment estimats).   
 Durant la seva compareixença al 
Congrés per detallar els Pressupos-
tos del seu departament, el ministre 
d’Economia, Luis de Guindos, va as-
senyalar ahir que les dades de l’INE 
confirmen que la crisi es va produir 
«abans del que es pensava» i ha sigut 
«més greu, dolorosa i intensa del que 
es va estimar».
 Segons Guindos, Espanya «no va 
conèixer brots verds», ja que l’eco-
nomia no creixia al 0,7 % el 2011 (se-
gons la primera estimació que va 

fer l’INE) sinó que queia a l’1 %, co-
sa que per al ministre fa evident «el 
canvi de rumb sense comparació» 
que ha experimentat l’economia en 
poc més de dos anys.

REVISIÓ DE L’OCUPACIÓ / També l’evolu-
ció de l’ocupació ha sigut pitjor del 
que s’estimava en un principi. La 
destrucció de llocs de treball va ser 
més gran del que es va estimar inici-
alment per al període del 2011 al 
2013 i l’augment del 2014 ha resul-
tat lleument inferior. El resultat és 
que des del 2008 fins a finals del 2014 
s’han destruït gairebé 3,5 milions de 
llocs de treball equivalents a temps 
complet davant els 3,3 estimats amb 
anterioritat (la diferència exacta és 
de 175.600 llocs de treball).  
  En concret, l’INE estima ara que 
la destrucció d’ocupació va ser del 
2,8% el 2011; del 4,9% el 2012 i del 
3,5% el 2013 (davant la successió de 
caigudes del 2,5%, el 4,4% i el 3,3% 
estimades amb anterioritat). A més, 
ara s’observa que la creació d’ocupa-
ció del 2014 va ser lleugerament in-
ferior al que s’havia calculat (1,2% 
en lloc de l’1,1% previ).
 Com a resultat de tot plegat, el 
2014 va tancar amb un total de 
16.340.400 llocs de treball equiva-
lents a temps complet. H
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DADES PROVISIONALS ANTERIORS

XIFRES REVISADES

Amb el 27-S a tocar, el Govern ca-
talà ha aprovat un decret per de-
terminar la representativitat de 
les patronals catalanes que ha 
provocat les ires de Foment del 
Treball. Aquesta organització, 
integrada a la CEOE i que es va 
pronunciar en contra del pro-
cés sobiranista, ja va presentar 
juntament amb Fepime un vot 
particular al si del Consell Econò-
mic i Social de Catalunya (CTESC) 
contra aquesta normativa.
 El text estableix la manera de 
calcular la representativitat de 
les patronals en els organismes 
de la Generalitat, com el mateix 
CTESC. No té res a veure amb qües-
tions com la negociació de con-
venis. La quota, que regirà qua-
tre anys, s’establirà en funció del 
nombre d’afiliacions d’empreses 
que presenti cada patronal.
 L’autoritat laboral serà la que 
les distribuirà. Foment i Fepime 
entenen que la regulació és «res-
trictiva i limitativa» i que la ma-
nera de comptabilitzar la repre-
sentativitat «modifica els criteris 
i percentatges exigits per l’Esta-
tut dels Treballadors». Al seu torn 

interpreten que no correspon a la 
Generalitat omplir el buit jurídic 
sobre el procediment d’acreditar 
i atribuir la quota de representa-
tivitat, ja que la legislació labo-
ral és «competència exclusiva» de 
l’Estat.
 Després que Fepime reclamés 
participar en els organismes de 
la Generalitat, es va decidir re-
duir la representativitat admesa 
fins llavors per a Foment del 75% 
al 60%, mantenir en el 25% la de 
Pimec i situar en el 15% la de la 
nova entitat. Aquesta quota és el 
mínim de representativitat terri-
torial que fixa l’Estatut dels Tre-
balladors i es va decidir després 
que el Tribunal Suprem donés la 
raó a Fepime.
 El problema és que el Govern 
de la Generalitat va admetre un 
recurs de Pimec i en va tornar a 
deixar fora Fepime fins que no 
acrediti el seu pes territorial. En 
l’actualitat es reconeix una repre-
sentativitat del 60% a Foment, del 
25% a Pimec i queda per omplir la 
resta, per a la qual cosa era neces-
sària la normativa. Ara cada pa-
tronal haurà de presentar les se-
ves dades perquè s’estableixi el 
repartiment per a 4 anys. H

mÓn LAboRAL

el Govern 
crispa Foment 
amb un decret 
sobre les 
patronals

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

L’entitat entén que 
la competència és 
exclusiva de l’Estat
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