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Zapatero anuncia que abaixarà fins al
25% l’impost de societats per a les pimes

La riquesa financera
familiar cau un 32%

Com a indicadors d’aquesta
confiança dels inversors, Zapatero va indicar que la borsa s’ha
revalorat un 37% des del març de
l’any passat i que Espanya és el
segon receptor de capitals del
món, només per darrere dels
Estats Units. Així mateix, va assegurar que l’empresa espanyola està en una «excel·lent» situació en el context internacional, i
va destacar que el país compta
amb el primer banc de la zona
euro per capitalització borsària
i el segon operador en telefonia
d’Europa.

El president del Govern va repassar algunes de les polítiques
econòmiques que pensa impulsar el seu Executiu, entre les quals
destaca la rebaixa dels
impostos sobre els beneficis de les empreses,
especialment les de
menor dimensió.
■

Europa Press/DdeG, Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero va
anunciar ahir que l’Executiu té
la intenció de reduir «en un horitzó raonable» el tipus de l’impost de societats fins al 25% en
el cas de les pimes i al 30% per a
la resta de les empreses, uns nivells similars, segons va explicar, als dels països amb els quals
Espanya competeix internacionalment. Zapatero, que va intervenir en unes jornades organitzades per The Economist, va assenyalar a més que amb la reforma de l’impost sobre la renda que l’Executiu preveu aprovar l’any que ve, l’IRPF serà un
tribut «més senzill i just», ja que
reduirà la pressió fiscal sobre
els rendiments del treball i considerarà «més neutralment» l’estalvi.
D’altra banda, va destacar el
bon moment econòmic que travessa Espanya, amb un creixement del PIB del 3,5% en el tercer trimestre, «el millor resultat
des de 2001». Sobre això, va subratllar que el Govern preveu
assolir un creixement d’«almenys» el 3,4% el 2005, superant
les seves estimacions d’inicis
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OPTIMISTA. Zapatero va anunciar ahir una rebaixa d’impostos a les empreses.

d’any.
Zapatero va repassar les previsions econòmiques del Govern per a l’any que ve: un creixement del 3,3%, amb una inflació que se situarà entorn del
2,5%, amb un superàvit de les ad-

ministracions públiques d’almenys el 0,2 del PIB i amb la creació de 500.000 llocs de treball.
«Els inversors internacionals
aposten per la continuïtat d’aquesta fortalesa econòmica», va
asseverar.

Respecte a les negociacions
entre Govern, CEOE i sindicats
per a la reforma del mercat de
treball, Zapatero va assegurar
estar «segur» que culminaran
amb un acord. «Tenim temps»,
va recalcar.
Zapatero va afirmar que el
major dinamisme que està mostrant l’economia mundial «malgrat les pertorbacions del petroli» i el «repunt» dels indicadors
conjunturals de la zona euro auguren una recuperació de la demanda interna a Europa, «cosa
que haurà d’impulsar una millora de les expor tacions espanyoles».
Zapatero va assenyalar com a
factors conjunturals que «expliquen» el dèficit per compte corrent a la factura energètica la
forta demanda interna i el «lent»
creixement dels principals socis
comercials d’Espanya.
Zapatero va indicar que el Pla
Nacional de Reformes aprovat
per l’Executiu i remès a Brusssel·les ser virà per fer front als
principals problemes de l’economia espanyola.

La riquesa financera neta de
les famílies espanyoles ha
passat de representar el
129,5% al 96,7% del PIB entre
1999 i 2004, cosa que representa un descens de més de
32 punts durant aquest període a causa del major endeutament de les famílies i l’alentiment de la taxa d’augment dels actius financers per
la caiguda borsària dels anys
2000, 2001 i 2002.

CAIXES D’ESTALVIS

L’obra social crea
26.136 llocs de treball
Les caixes d’estalvis van destinar l’any passat 1.163 milions d’euros a obra social i
van donar lloc amb això a la
creació de 26.136 llocs de treball, dels quals 3.087 van ser
directes i la resta indirectes o
induïts. Així es desprèn d’un
informe sobre l’impacte de
l’obra social elaborat per les
consultores Ais i PriceWaterhouseCoopers per a 37 caixes
d’estalvis espanyoles.

CONSTRUCCIÓ

Mútua Madrileña
compra un 1,14% d’ACS
La Mútua Madrileña ha comprat al mercat 4,02 milions
d’accions de ACS, equivalents a l’1,14 per cent del capital, amb el qual es converteix en el cinquè major accionista del grup constructor i
de ser veis. L’adquisició del
paquet s’inscriu dins del programa d’inversions de l’asseguradora, que té intenció de
seguir elevant la seva presència a ACS.
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Cadbury Schweppes
ven el seu negoci de
begudes a Europa
per 1.850 milions

Brussel·les diu que vincular l’OPA amb
el pressupost de la UE és «absurd»

El sector serveis creix
un 8,8% al setembre

Europa Press/DdeG, Londres

El grup britànic Cadbury Schweppes ha arribat a un acord
amb els fons d’inversió Lion
Capital i Blackstone per vendre’ls les seves activitats de
begudes a Europa continental, entre les quals destaquen
les marques La Casera i TriNa, per 1.850 milions d’euros
en efectiu, segons va indicar
ahir la companyia.
Cadbur y Schweppes va
precisar que el preu de compra d’aquestes activitats representa 9,5 vegades el resultat brut d’explotació d’aquestes. El consorci format per
Lion Capital i Blackstone va
competir amb altres grups
per aconseguir aquestes activitats, entre les quals es troba
el francès PAI i la firma britànica Permira.
A Espanya, el grup té centres a Madrid, Toledo, Barberà del Vallès , la Corunya,
Alcalá de Guadaira (Sevilla) i
Valladolid, a més de les fàbriques de concentrat de Tordera i Carcaixent (València).

La Comissió Europea replica les acusacions del Partit Popular
Otr Press/DdeG, Brussel·les/Madrid

La Comissió Europea va afirmar
ahir que és «absurd» vincular la
seva decisió de deixar en mans de
les autoritats espanyoles l’examen de l’OPA de Gas Natural sobre Endesa amb les negociacions
del pressupost de la Unió Europea. «La decisió de la Comissió es
va prendre sobre una base jurídica i factual, només això. Qualsevol vincle és absurd. En realitat,
la Comissió actua com a guardiana dels Tractats, i aplica el dret comunitari sota el control del Tribunal de Justícia de la UE. No hi
ha lloc a establir cap vincle entre
aquesta decisió i altres decisions»,
va dir el portaveu de l’Executiu
comunitari, Johannes Laiterberger, sortint al pas de les acusacions del PP.
Sobre la reunió entre el president de l’Executiu comunitari,
José Manuel Durão Barroso i el
president del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, del 6 de novembre, el portaveu va indicar

que «s’inscriu en la llarga llista de
reunions de treball regulars que el
president de la Comissió té amb el
conjunt de caps d’Estat i de Govern». En les últimes setmanes,
Barroso s’ha reunit amb els primers ministres de Regne Unit,
Tony Blair; de Portugal, José Sócrates; de França, Dominique de
Villepin, i amb el canceller alemany, Gerhard Schroeder.
Preguntat per la petició del PP
espanyol perquè Barroso comparegui davant l’Eurocambra per
explicar la reunió, el portaveu va
insistir que «no s’ha de veure res
extraordinari en aquesta reunió i
no hi ha res particular per explicar sobre aquesta reunió».

Fenosa creu que
l’acord entre Gas
Natural i Iberdrola
«no afavorirà la
competència»
■

Per la seva part, el president
d’Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, va assegurar ahir que l’acord entre Gas Natural i Iberdrola per comprar actius d’Endesa, si l’oferta de compra de la gasista prospera, no afavoriria la
competència en el sector i agreujaria la situació actual. Per això
Unión Fenosa considera que s’ha
d’estudiar per separat l’oferta pública d’adquisició (OPA) de la
venda d’actius.
Unión Fenosa creu que l’acord
que Gas Natural ha assolit amb
Iberdrola per a la venda d’actius
d’Endesa si prospera l’OPA
llançada sobre aquesta última
elèctrica ha de ser «analitzada i
discutida a part» de l’operació de
compra.
El nou president d’Unión Fenosa considera evident que
aquest acord de compravenda
d’actius «si tot es porta a terme
com està previst, no afavorirà la
competència, sinó que l’agreujaria».

El volum de negoci del sector
ser veis va créixer un 8,8% al
setembre respecte al mateix
mes de 2004, mentre que l’ocupació va experimentar un
augment del 2,5% en taxa interanual. Els sectors que van
registrar un major creixement van ser el de ser veis
prestats a les empreses
(11,1%), seguit del comerç
(9,2%), TiC(8,9%) i transport
(8,1%).

SÍNDIC DE GREUGES

Investiga les tarifes
dels aparcaments
El síndic de greuges de Catalunya veu «injust» l’«enriquiment» dels aparcaments que
cobren per hora o per fraccions en lloc de pel temps real
d’estacionament, per la qual
cosa la setmana passada va
obrir una actuació d’ofici. Segons el síndic, l’actual llei
«dóna lloc a diverses interpretacions» i porta a un sistema
tarifari que «pot provocar un
enriquiment injust».

