L’Estat. Despeses i inversions de l’Estat
-

Hola!
Que hi ha algú?
Què?
Estàs a la lluna!
Pffffffff… Nena, no sé què fer. M’han ofert un estand en una megafira d’artesania per
vendre-hi les polseres.
Això és genial!
Sí, però la fira és d’aquí 6 mesos i em demanen una pasta per endavant.
Quanta?
Justament la que tinc per pagar el cuir que em portaran demà.
És gaire?
Força. Per aconseguir-lo a bon preu he hagut de comprar cuir per a dos anys.
Quina despesa!
No és una despesa; és una inversió.
Això és com allò de Shakespeare, no?
Gastar o invertir. “That’s the question.”

Quanta raó que té la Carla! Però vegem quina diferència hi ha exactament entre despesa i
inversió: la diferència és en el termini, és a dir, el temps. En realitat, tot, tard o d’hora, es gastarà,
excepte els terrenys. Una inversió és una “despesa a llarg termini” i una despesa és una “inversió
a curt termini”.
Si es construeix una carretera, és una inversió, ja que es gastarà, es consumirà, any rere any
durant molts anys. Si paguem el rebut de la llum, és una despesa, ja que es consumeix
immediatament, la “gastem” quan la fem servir. Per aquest motiu, el pagament del salari dels
treballadors públics –metges, professors, militars, policies, etc.– s’anomena “despesa pública de
personal”. L’Estat, com les empreses i les famílies, gasta i inverteix. Les despeses principals de
l’Estat són les aportacions socials: pensions, sanitat, educació, etc. i les inversions principals de
l’Estat són les infraestructures com ara carreteres, trens, aeroports, etc., i els materials: armament,
equips d’extinció d’incendis, etc.
Els Pressupostos Generals de l’Estat detallen l’assignació que fa l’Estat dels recursos. S’hi
reflecteixen els ingressos de l’Estat i les assignacions de les despeses i inversions públiques.
Cada govern donarà més o menys importància a cada partida en funció de la seva estratègia
política i de la situació econòmica del país.
-

Sí, hauré de buscar alguna altra cosa,perquè només amb els cangurs…

-

Espera’t… Tu no buscaves una cambrera per als caps de setmana d’aquest mes?

-

Sí, i sembla que no hi ha ningú amb ganes de treballar.

-

I quant pagues?

-

300 euros.

-

De debò? No busquis més! Ja tens cambrera!

-

Un croissant, dos minis de formatge i dos sucs de taronja. I que siguin naturals. I el
croissant, de xocolata.

-

Només em faltava aquesta…

-

I espavila, que no tinc tot el dia!

-

I dos minis de formatge.

-

Això sí, m’has de fer un avançament.

-

Aquesta sí que és bona. I per què?

-

Coses meves…

-

Mira que múrria, la nena...

-

Genial!

Sí, senyora, molt ben fet: grans problemes, grans solucions. Vegem quines són les principals
partides de despesa dels Pressupostos Generals de l’Estat.
Les pensions. Durant tots els anys que treballa una persona a la vida, cada mes se li va apartant
una quantitat de diners destinada a pagar la pensió dels jubilats actuals. I, de la mateixa manera,
quan aquesta persona es jubili, els qui estiguin en edat de treballar i treballin li aniran pagant a ella
la jubilació.
La sanitat universal i gratuïta. Universal vol dir que és per a tothom i és gratuïta perquè no hem de
pagar directament perquè ens atenguin tot i que, evidentment, es paga amb els impostos de tots.
L’educació, que, com la sanitat, és universal, gratuïta i obligatòria fins a l’edat de 16 anys.
La prestació per atur per a les persones que s’han quedat sense feina, perquè puguin cobrir les
despeses personals i familiars fins que trobin una altra feina o fins a una data determinada.
D’altra banda, les partides d’inversió principals són:
Infraestructures públiques. La construcció de carreteres noves, autovies, ports, línies de ferrocarril,
aeroports, etc. formen part d’aquesta partida.
Operacions financeres. Les concessions de préstecs i les inversions en empreses de propietat
pública són inversions de diners que tenen com a destinació finançar projectes públics.
-

Quants diners diu? I no hi ha res més baratet? Ni les petites? Doncs l’hi agraeixo molt,
però…

-

Li deia que vull la parada 230, la del carrer principal, al costat de l’entrada, que fa xamfrà…
Això. Quant val? Perfecte! Me la quedo!

En resum: la diferència entre despesa i inversió és el termini de temps. Recordeu-ho: la inversió
és una despesa que es consumeix a llarg termini i una despesa és una inversió que es consumeix

a curt termini. Com tots nosaltres, l’Estat gasta i inverteix. I el que gasta i inverteix es reflecteix en
allò que anomenem “Pressupostos Generals de l’Estat”.

