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Una notícia recent de gran importància ha estat l'augment de sou dels membres del 
govern alemany en un 5,7%, aplicat en tres fases, fins a agost de 2013. Aquest augment 
reprodueix els augments aprovats per als funcionaris germans, i és important perquè 
dóna un senyal clar en un context de demandes sindicals d'importants augments salarials 
en el sector privat. La millora de la competitivitat intra-europea dels països del sud es 
veuria facilitada per un augment de la seva bretxa salarial amb els països més 
competitius, compensant en part l'evolució oposada que ha tingut l'augment de costos en 
l'última dècada, molt més pronunciada al sud. 
 
Per això, hagués estat adequat que el govern espanyol hagués anunciat a continuació 
una reducció de les remuneracions dels seus membres, fent-la extensiva a les 
retribucions dels empleats del sector públic central i aquells altres empleats públics la 
regulació dels quals depèn de la central, com per exemple els professors d'universitat. 
Per cert, la reducció sí ha estat aplicada per governs regionals. Això hauria estat oportú 
en un context en què s'estan produint reduccions salarials en el sector privat. Encara 
més, després de fer-se oficial la situació de Bankia, que va arribar a ser la gran banca -
de fet- pública de la Comunitat de Madrid (vegeu el seu consell d'administració). Però el 
que ens hem trobat ha estat l'anunci de la desviació de dèficit en algunes regions, de 
manera molt pronunciada a Madrid i C. Valenciana. Amb aquestes dades, 
incomprensiblement ocultades fins ara, el dèficit conjunt del sector públic el 2012 ha 
pujat del 8,5% al 8,9%. 
 
La trajectòria pressupostària del govern central en els últims mesos ha estat sorprenent i 
erràtica. Després d’esperar que passessin les eleccions andaluses per presentar el 
pressupost de 2012, els comptes públics van deixar incòlumes partides com les 
remuneracions d'empleats públics centrals, els tipus impositius de l'IVA o -en el límit de 
l'absurd- les inversions en AVE. Als pocs dies, el govern va haver d'anunciar un ajust 
addicional per import de 10.000 milions d'euros ... en educació i sanitat, a ser executat 
per les regions. Aquesta elecció és tota una declaració d'intencions del govern central, 
sobre allò que es resisteix a tocar, i allò que no li importa reduir. I és una mala elecció, 
perquè afecta a serveis bàsics que ja havien rebut retallades, i perquè els efectes sobre 
l'ocupació són pitjors que les alternatives d'ajust esmentades. Vegin, a tall d’exemple, 
l’efecte sobre els discapacitats i la seva inserció laboral 
 
S'està convertint en un lloc comú afirmar que després dels grans esforços realitzats a 
Espanya cal una actitud més expansiva dels nostres socis en millors condicions. 
Tanmateix, vist en fred, no em sembla que la resistència del govern espanyol a fer 
reformes i esforços que ja van realitzar aquests socis ens situï en una posició idònia per 
sol·licitar de forma persuasiva el seu suport. 
 
 

 


