AGOST 2011

El mes d’agost s’han viscut moments de màxima tensió en els mercats financers alertats pel
risc d’una recaiguda de l’economia nord-americana i l’efecte contagi que tindria sobre la Unió
Europea que ja pateix la seva pròpia crisi del deute públic. Espanya va patir els efectes molt
directament, amb un augment de la prima de risc fins a màxims històrics i una caiguda de la
borsa molt important. Afortunadament, la decisió del BCE d’autoritzar la compra de bons
espanyols i italians va apaivagar els recels dels mercats cap a la nostra economia, però el
Govern espanyol va aprovar un nou paquet de mesures el 19 d’agost amb l’objectiu d’avançar
en la reducció del dèficit.
La Cambra ha fet una valoració d’aquestes mesures. D’una banda, recolzem la reducció
temporal del tipus de l’IVA en la compra d’habitatge nou, si bé caldria allargar la seva
vigència fins a l’agost de 2012 (un any) i complementar-la amb altre tipus de mesures.
Quant a les modificacions introduïdes en l’impost de societats i que afecten a les empreses de
més de 20 milions d’euros, la Cambra considera que l’augment dels pagaments fraccionats
serà molt perjudicial per a les empreses que facturen entre 20 i 60 milions d’euros
(MEUR), perquè restarà liquiditat i pot frenar projectes d’inversió i de creixement
empresarial. Cal tenir en compte que del total d’empreses catalanes que tenen una xifra de
negocis superior a 20 milions d’euros, al voltant del 45% facturen entre 20 i 60 milions però
aquestes només aporten a l’entorn del 10% en la recaptació de l’impost de societats. Això vol
dir que si la mesura es limités a les empreses més grans (>60 MEUR) el nombre de societats
afectades es podria reduir considerablement, a gairebé la meitat, sense que això afectés
significativament a l’efectivitat de la mesura.
En tercer lloc, les mesures aprovades per reduir la factura farmacèutica tindran un cost de
2.400 milions d’euros, el què suposarà una rebaixa de gairebé el 20% en la despesa anual en
farmàcia de la sanitat pública, que se suma al 9% derivat de dos decrets anteriors. La
Cambra pronostica que un descens acumulat del 29% en la despesa farmacèutica
tindrà efectes molt negatius sobre el sector de les farmàcies, moltes d’elles amb
dificultats econòmiques, i sobre la indústria farmacèutica que té una forta presència
a Catalunya, i que probablement es traduirà en una menor inversió del sector en R+D. Cal
recordar que el 22% de la investigació industrial privada va a càrrec d’aquest sector.
Finalment, la Cambra és favorable a la reforma de la Constitució que introdueix el
principi d’estabilitat pressupostària perquè contribuirà a reforçar la confiança dels inversors en
la capacitat de devolució del deute públic espanyol. Ara bé, la nostra institució demana que la
llei orgànica que ha de concretar i desenvolupar el principi constitucional s’aprovi amb el
màxim consens de les forces polítiques.
Miquel Valls i Maseda
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ENTORN ECONÒMIC
El PIB a Espanya es desaccelera dues dècimes fins al 0,7% interanual el segon trimestre
La recuperació de l’economia espanyola perd força el segon trimestre, mantenint-se el sector
exterior com el principal motor del creixement. A la zona euro també s’ha moderat
significativament el creixement, passant del 2,5% el primer trimestre a l’1,8% el segon. La major
desacceleració es produeix a Alemanya (del 4,6% al 2,8%), seguida dels Països Baixos (del 2,8%
a l’1,5%), Regne Unit (de l’1,6% al 0,7%) i França (del 2,1% a l’1,6%). Així mateix, Itàlia
registra una moderació igual a l’espanyola (de l’1,0% al 0,8%).
Els Estats Units registren el menor creixement del darrer any i mig
La debilitat de l’economia nord-americana persisteix. El PIB dels Estats Units ha crescut l’1,5%
interanual el segon trimestre, una dècima menys de l’estimació prèvia, i molt per sota del 2,2%
registrat el primer trimestre.
La confiança retrocedeix a la zona euro els mesos de juliol i agost
L’indicador PMI (Purchasing Managers Index) de la zona euro basat en l’opinió de més de 4.500
empreses avança una caiguda de l’activitat el mesos de juliol i agost, tant al sector manufacturer
com de serveis, fins a nivells no vistos des de mitjans de l’any 2009, moment en què l’economia
europea retrocedia el 4% anual.

Prima de risc del deute públic espanyol i italià
Diferencial amb el deute públic alemany a 10 anys, en punts bàsics

El BCE ajuda a rebaixar la prima de risc d’Espanya i Itàlia després de comprar deute
d’aquests països
La prima de risc espanyola va arribar a la barrera dels 400 punts bàsics (pb) el dia 4 d’agost, un
màxim històric des de l’entrada en circulació de l’euro l’any 2002. La prima de risc italiana, que
s’havia situat fins a les hores més de 50 pb per sota de l’espanyola, també va patir una pujada
històrica que la va fer igualar-se a l’espanyola (vegeu el gràfic). La decisió del BCE del 7 d’agost
de comprar bons italians i espanyols va relaxar els diferencials dels dos països i des de llavors es
mantenen relativament estables a l’entorn dels 290 pb.
L’IBEX-35 pateix una caiguda històrica a l’agost
En el context de fortes tensions financeres i elevada desconfiança de l’economia espanyola,
l’IBEX-35 pateix una caiguda històrica els primers deu dies del mes d’agost, arribant a situar-se
per sota del llindar dels 8.000 punts. La resta del mes la borsa ha mostrat una evolució més
erràtica i ha tancat el mes d’agost amb unes pèrdues acumulades del 9,5%. En el context
internacional de risc a una nova recessió econòmica mundial, els principals índex borsaris també
han registrat caigudes.
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ECONOMIA CATALANA
La concessió d’hipoteques arriba a mínims històrics sense donar senyals de recuperació
El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges cau un 60% al juny en relació al mateix
mes del 2010, fins situar-se en 4.606, la xifra més baixa de tota la sèrie històrica. Amb aquest
descens interanual, el nombre d’habitatges hipotecats encadena més d’un any de caigudes, sent
aquestes cada vegada més fortes. En termes acumulats, la concessió d’hipoteques es contrau un
32% interanual el primer semestre.
La producció industrial no remunta
L’índex de producció industrial corregit d’efecte calendari retrocedeix al juny per cinquè mes
consecutiu, i acumula un descens interanual de l’1,2% en el primer semestre de l’any. Baixa
sobretot la producció de béns de consum durador i d’energia, mentre que augmenta la de béns
d’equipament.
Les pernoctacions tornen a assolir una xifra rècord al juliol
Les pernoctacions en els establiments hotelers han augmentat un 7,8% interanual al juliol,
segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El turisme domèstic decreix un 2,7%, mentre que
l'estranger creix un 12,1%. El país de procedència amb un major creixement de les pernoctacions
és Rússia (52,1% interanual).

Pernoctacions hoteleres fins al juliol
En nombre

L’atur es redueix a Catalunya més que al conjunt d’Espanya el segon trimestre
La taxa d'atur s’ha reduït un punt percentual el segon trimestre i s’ha situat en el 18% a
Catalunya, amb un total de 690.900 desocupats, 36.800 menys que el trimestre anterior, segons
l'EPA. A Espanya, en canvi, la taxa d’atur només s’ha reduït quatre dècimes, fins al 20,9%. Els
bons resultats del turisme s’han traduït en una millora de l’ocupació al sector serveis en les
comunitats autònomes costeres del Mediterrani (Illes Balears, Catalunya i Comunitat Valenciana)
de la qual s’ha beneficiat sobretot la població femenina.
La inflació espanyola se situa en el 2,9% a l’agost, segons l’avenç de l’IPC
De confirmar-se aquesta estimació suposaria la quarta disminució consecutiva de la inflació,
després d’assolir a l’abril un nivell del 3,8%. A l’agost, la inflació s’ha reduït dues dècimes
respecte del juliol, quan va ser del 3,1%. Aquest resultat és conseqüència, principalment, de
l’evolució dels preus dels carburants i lubricants, i dels aliments i begudes no alcohòliques.
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NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICA
Mesures més rellevants aprovades durant el mes d’agost per part del Govern espanyol:
Aprovació del Reial Decret-llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la millora de la
qualitat i la cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació
fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 2011.
MODIFICACIÓ DE LA TRIBUTACIÓ A LA COMPRA D’HABITATGES

•

El tipus de l’IVA en la compra de l’habitatge nou es redueix temporalment del 8%
actual al 4% fins al 31 de desembre de 2011.

MODIFICACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS

•
•
•

S’eleva el percentatge de càlcul dels pagaments fraccionats que han de realitzar les
empreses de més de 20 milions de facturació.
S’estableixen límits, fins a l’any 2013, a la compensació de bases imposables negatives
procedents d’exercicis anteriors per a les empreses de més de 20 milions de facturació.
S’estableix un límit, fins a l’any 2013, a la deducció del fons de comerç financer.

MESURES PER A LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA SANITARI
• Prescripció per principi actiu: s’estableix la generalització de la prescripció dels
medicaments pel seu principi actiu o la seva denominació genérica. Les farmàcies
dispensaren el medicament que tingui el menor preu.
• Preus de referència: El preu de referència serà, per a cada conjunt, el
cost/tractament/dia menor de les prestacions de medicaments en ell agrupades. Els
medicaments no podrà superar el preu de referència del conjunt al que pertanyin.
• Aplicació d’una deducció del 15% a aquells medicaments que per no tenir genèric a
Espanya no s’han incorporat al sistema de preus de referència, si han transcorregut 10
anys.
• Adequació dels envasos a la durada real dels tractaments d’acord amb la pràctica
clínica.
• Suport a les farmàcies: s’estableix un sistema de compensació per a les farmàcies
ubicades en nuclis petits de població, aïllats o socialment deprimits.
• Targeta sanitària, història clínica i recepta electrònica homogènia per a tot el
territori espanyol abans de l’1 de gener de 2013.
AMPLIACIÓ DE GARANTIES A FAVOR DE LA FEEF

•

En compliment de l’acord assolit a la primavera per tots els caps d’Estat i de Govern
europeus d’ampliar les garanties per incrementar la dotació efectiva de la Facilitat
Europea d’Estabilització Financera (FEEF), es modifica la llei de pressupostos per pujar
el volum de garanties assumides per Espanya fins a 92.543 milions d’euros.

Aprovació pel Consell de Ministres del Reial Decret-llei de mesures urgents per al
mercat laboral:

•

Es prorroga durant sis mesos més el programa PREPARA que concedeix una ajuda
econòmica de 400 euros als aturats.

•

Es crea un nou contracte per a l’aprenentatge i la formació que pretén millorar les
oportunitats dels joves en situació d’atur.

•

Reducció del 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social durant tota la vigència del
contracte quan l’empresa contracti un treballador aturat i li suposi un augment del
nombre d’ocupats. La reducció serà del 75% per a les empreses de més de 250
treballadors.

•

Ampliació del període per a què es puguin transformar contractes temporals en altres
de foment de la contractació indefinida.

•

Pròrroga fins al 31 de desembre de 2013 del pagament, per part de FOGASA, de 8 dies
de salari per acomiadament objectiu, encara que a partir de l’1 de gener de 2012 serà
únicament d’aplicació per als acomiadaments procedents.
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