
 

 
 

 
 
PRESSUPOST 2013,  
UNA PASSA MÉS EN LA SORTIDA DE LA CRISI 
 
L’executiu autonòmic presidit per José Ramón Bauzá té, com a un dels seus 
principals objectius, el de posar ordre als comptes públics. Uns comptes públics 
que, en l’anterior legislatura, s’havien caracteritzat per uns augments exagerats 
de la despesa (a pesar de la caiguda dels ingressos) i en conseqüència un 
increment geomètric del dèficit i de l’endeutament. En només quatre anys es va 
triplicar l’endeutament, passant dels 1.700 milions d’euros a l’any 2007, fins a 
uns 6.000 milions d’euros al 2011. El dèficit es va situar a l’entorn del 4% sobre 
el PIB, és a dir, es gastaven més de 1.000 milions d’euros anuals més dels que 
s’ingressaven. 
 
Era evident que aquesta dinàmica embogida de despesa, dèficit i endeutament 
s’havia de tallar de forma urgent. No es podia seguir en aquella direcció per 
més temps. De fet, una conseqüència d’aquella política va ser que milers de 
petits proveïdors, petites empreses, autònoms ja no cobraven de l’administració 
per les feines realitzades. El mes de juliol de 2011 el Govern del Pacte va 
deixar més de 1.400 milions d’euros d’impagaments a proveïdors, ajuntaments i 
consells insulars. 
 
El panorama era aterrador i s’havia d’actuar amb prestesa per frenar aquella 
situació caòtica que ens portava irremeiablement a la fallida tècnica. Des del 
primer moment es van prendre mesures de contenció de la despesa, control del 
dèficit i de rigor en la gestió. Unes mesures que eren imprescindibles per la 
supervivència de la pròpia comunitat autònoma i per la viabilitat del nostre estat 
del benestar i que s’han plasmat en les lleis de pressuposts aprovades, tant la 
de 2012 com ara la de 2013. 
 
En aquest sentit, els pressuposts de 2013 segueixen el camí iniciat pels 
pressuposts de 2012. Són uns pressuposts condicionats també pel desgavell 
de l’anterior legislatura. De fet, dins l’any 2013 s’hauran de tornar a les entitats 
financeres més de 808 milions d’euros en concepte d’amortitzacions i 
interessos dels préstecs contractats, en la seva major part, dins l’anterior 
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legislatura. Fent un comparatiu, si a l’any 2010, amb el Govern del Pacte, es 
pagaven al banc 177 milions d’euros, ara són 808 milions d’euros, uns 90.000 
euros cada hora, els que s’hauran de tornar a les entitats bancàries. Una 
autèntica barbaritat que, per força, està llastrant la nostra economia i el 
pressuposts actuals. 
 
Si la partida d’amortitzacions i interessos del deute estès al nivell de 2010, per 
posar un exemple, no seria necessari reduir les partides de sanitat ni 
d’educació. Tampoc seria necessari pujar impostos, ni crear-ne de nous. Si a 
l’anterior legislatura el Govern no s’hagués endeutat de forma tan inconscient, 
avui la situació seria diferent i els pressuposts serien uns altres de ben distints. 
Els ciutadans de Balears, avui, s’han d’estrènyer el cinturó per purgar les 
conseqüències de tots aquells anys de disbauxa i desgavell. 
 
Tot i així, els pressuposts de 2013 tenen un caràcter eminentment social, 4 de 
cada 5 euros de despesa no financera està dedicada a sanitat, educació i 
assumptes socials. Garanteixen els serveis bàsics i vetllen pels més 
necessitats. De fet, a pesar de la crisi i en un entorn de restriccions 
pressupostàries, una de les poques partides que pugen són les de benestar 
social, amb un 13,24% d’increment. La partida de dependència augmentarà, de 
fet, en 10 milions d’euros. Són, sense cap dubte, uns pressuposts que 
prioritzen la vessant social, uns pressuposts fets i pensats per les persones. 
 
En qualsevol cas els comptes per 2013 són restrictius, molt durs, amb pujades 
d’imposts i molt condicionats per un endeutament que ara s’ha de tornar. Però 
no hi ha alternativa creïble i solvent a aquests pressuposts. L’alternativa no pot 
ser augmentar la despesa, o no pagar als bancs, com ens diuen els partits de 
l’oposició. L’únic camí viable és el de seguir amb els ajustaments i la 
racionalització de la despesa, el control estricte del dèficit i anar reconduint 
l’excessiu endeutament. I tot això acompanyat de reformes estructurals, 
simplificació administrativa, flexibilització de la normativa existent i polítiques 
liberalitzadores, a fi de reactivar l’economia.    
 
El Govern de José Ramón Bauzá té davant seu un repte de grans proporcions. 
Un repte que no és fàcil. No hi ha solucions miraculoses i segurament, els 
resultats no arribaran a curt termini. Però ara tenim la seguretat que caminem 
en la direcció correcte. A la fi, ara, tenim un rumb clar i ben enfocat cap a la 
sortida de la crisi. 

 


