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■ L’FMI aconsella supervisar amb 
“atenció” els bancs espanyols

El Fons Monetari Internacional ha alertat que la 
crisi econòmica actual “posarà a prova la 
resistència del sistema bancari” espanyol, que 
caldrà supervisar amb atenció. L’FMI arriba a 
aquesta conclusió després de la visita a Espanya 
per analitzar la situació del país, per al qual 
vaticina una caiguda del PIB de fins al 12,8% 
aquest any amb un creixement del 7,2% el 2021. 
Si bé l’organisme reconeix que el sistema bancari 
afronta aquesta crisi en “més bon estat” que el 
2008, també apunta que l’impacte de la pandèmia 
als bancs es pot “amplificar” fruit del sever efecte 
que la recessió està tenint sobre Espanya. 

enbreu

L’economia del Regne Unit es va contraure un 
19,8% entre l’abril i el juny en comparació amb 
els primers tres mesos de l’any. Així ho indiquen 
les xifres publicades ahir per l’Oficina Nacional 
d’Estadística (ONS), que milloren en sis dècimes la 
previsió de caiguda que s’havia publicat al juliol. 
Així i tot, la contracció econòmica és més severa 
que la d’Espanya, que en el mateix període va 
registrar una caiguda trimestral del 17,8%.  

En conjunt, els primers sis mesos de l’any el 
PIB britànic va caure un 21,8%, en comparació 
amb els sis mesos previs. Els sectors que han 
patit més la primera meitat de l’any són la 
construcció, la indústria i els serveis. Les dades 
confirmen, a més, que el Regne Unit va entrar 
oficialment en recessió tècnica després de 
registrar dos trimestres seguits amb l’economia 
en xifres vermelles. 

■ El PIB del Regne Unit cau  
un 21,8% al primer semestre

El gegant de l’entreteniment Disney ha anunciat 
que acomiadarà prop de 28.000 treballadors dels 
seus parcs temàtics, principalment als Estats 
Units, pels efectes de la pandèmia sobre el seu 
negoci. Dues terceres parts dels acomiadaments 
seran d’empleats a jornada parcial, segons la 
companyia, que ha reobert totes les instal·lacions 
amb limitacions a l’aforament, amb l’excepció 
dels seus parcs de Califòrnia. En una carta a la 
plantilla, el director general dels parcs, Josh 
D’Amaro, va assegurar que la decisió ha sigut 
“molt difícil” i que l’empresa ha intentat limitar 
l’impacte amb altres retallades de despeses.

■ Disney acomiadarà prop de 28.000 
empleats dels seus parcs temàtics 
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Espanya suspèn les regles 
fiscals fins a finals del 2021

putats. Amb tot, la ministra va asse-
nyalar que això no implicarà que es 
deixi de presentar en les pròximes 
setmanes el sostre de despesa.  

Romanents sense límits 
Amb aquesta decisió, els ajunta-
ments podran utilitzar “sense cap 
problema ni limitació” els roma-
nents, és a dir, el que tenen a la cai-
xa, durant l’any 2020 i 2021. L’úni-
ca cosa que queda per concretar és 
de quina manera es podrà “ajudar” 
els ajuntaments que no hagin tingut 
la capacitat de generar superàvit. 

La titular d’Hisenda va explicar 
que la decisió ha de permetre a totes 
les administracions tenir “la capa-
citat de posar tots els recursos al 
servei dels ciutadans”, així com de 
“mantenir unes polítiques socials i 
d’estímul econòmic”. “És una mag-
nífica notícia ”, va celebrar el presi-

dent de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, Abel Caba-
llero, que xifrava en 14.000 milions 
d’euros els romanents que faran 
possible assumir més despesa.  

Montero també va confirmar que 
dilluns vinent es reunirà amb les co-
munitats autònomes al Consell de 
Política Fiscal i Financera. El go-
vern hi explicarà la “taxa de referèn-
cia” que les comunitats i els ajunta-
ments hauran de seguir a l’hora de 
redactar els seus pressupostos de 
cara al 2021, i que s’aprovarà en fun-
ció de la previsió del dèficit de l’Es-
tat per al 2020 i 2021. Montero va 
avançar que es posaran a disposició 
de les comunitats i els ajuntaments, 
vehiculades a través del FLA, les au-
toritzacions d’endeutament de ca-
dascuna de les administracions. 

L’austeritat europea, en pausa 
La decisió d’Espanya, però, va molt 
lligada al camí que ha escollit Euro-
pa per fer front a la crisi econòmi-
ca derivada de la pandèmia. A dife-
rència del 2008, el mes de març la 
Comissió Europea suspenia –no de-
rogava– les normes fiscals per pri-
mera vegada a la història. Així, se su-
penien les regles que impedien so-
brepassar el 3% del PIB en dèficit 
públic i el 60% de deute. La suspen-
sió donava llum verda de manera 
automàtica a l’activació de la clàu-
sula de salvaguarda que ara la Co-
missió Europea ha ampliat a tot 
l’any 2021 i que permet als països 
incomplir els seus objectius fiscals i 
augmentar la despesa pública.e

Els ajuntaments podran utilitzar “sense límits” els romanents

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ahir després d’anunciar la decisió del govern. EUROPA PRESS
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La jornada d’ahir estava marcada al 
calendari com el dia que el govern 
espanyol havia de presentar els 
pressupostos, però finalment no va 
ser així. Ara bé, sí que es va pren-
dre una decisió “sense precedents”, 
en paraules de la ministra d’Hisen-
da, María Jesús Montero. El govern 
espanyol va anunciar la suspensió 
de les regles fiscals per a totes les 
administracions públiques –estat, 
comunitats autònomes i ajunta-
ments– tot el que queda del 2020 i 
durant el 2021. En roda de premsa 
al Congrés de Diputats, la ministra 
d’Hisenda va explicar que la decisió 
es prenia després que la Comissió 
Europea hagi donat llum verda a es-
tendre les clàusules de salvaguarda, 
cosa que autoritza els estats mem-
bres a ignorar els objectius de dè-
ficit, deute o despesa pública fins al 
2021. 

La suspensió dels objectius de 
dèficit, de deute i de despesa no no-
més de l’estat, sinó també de totes 
les administracions públiques, per-
met que no s’hagi d’aplicar la llei 
d’estabilitat pressupostària en cas 
que, fruit de la crisi actual, no es pu-
guin assolir els objectius. Ara l’exe-
cutiu espanyol no haurà de presen-
tar un camí de cara a eixugar el dèfi-
cit “perquè no hi ha objectius d’es-
tabilitat pressupostària”, va 
apuntar Montero. I, per tant, no 
s’hauran de votar al Congrés de Di-
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