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Valoració de les dades de l’IPC de gener de 2021

CCOO de Catalunya reclama al nou Govern que surti  de
les  eleccions  de  diumenge  que  impulsi  la  reactivació
econòmica, en un marc de fort diàleg social i concertació

L’escenari macroeconòmic presenta canvis que es traslladen a l’evolució dels preus dels béns
i serveis després d’una període de deflació iniciat amb l’impacte de la pandèmia. Si la inflació
mitjana l’any passat va ser del 0,4%, el increment actual sembla confirmar les previsions del
BCE que situen la inflació a l’eurozona per la zona euro en un 1% pel 2021. La concentració
de l’increment  en  el  grup  d’habitatge  i  també en  l’alimentació comporta  una situació  que
afeblirà la capacitat de compra de moltes llars, especialment les de rendes més baixes amb
major concentració de despesa en aquests dos grups. Quan la demanda interna i el consum
de les llars està en mínims històrics, la contenció en l’evolució dels preus respecte als salaris
esdevé clau per l’estabilitat econòmica. Les polítiques de reactivació han de facilitar la represa
i sostenibilitat de moltes empreses afectades, però han de tenir com a fonament la millora de
la  qualitat  de  l’ocupació  i  dels  salaris,  especialment  els  més  baixos.  En  aquest  sentit  la
derogació  de  la  reforma laboral  i  de  la  reforma  de  les  pensions,  l’extensió  de  la  RGC i
l’assoliment d’un consens ampli a l’hora de definir un nou marc pressupostari, però també dels
projectes que es desenvoluparan en el  marc dels programes europeus (Next  Generation),
esdevé clau.

A Catalunya l’IPC interanual és de 0,4%, un punt percentual per sobre del darrer més de
2020, (-6%) i situant-se una dècima per sota de l’indicador estatal, que és de 0,5%. Hem de
destacar com, després de ester 9 mesos continuats en deflació (caiguda generalitzada dels
preus des del passat mes d’abril) finalment l’indicador aconsegueix sortir de la zona negativa i
se situa en zona d’inflació moderada. Malgrat  aquesta recuperació,  hem d’assenyalar que
Catalunya continua per sota de l’índex estatal quan abans de la irrupció de la pandèmia la
tendència era la inversa. S’evidencia doncs que a Catalunya li està costant més la recuperació
econòmica a nivell d’estabilització de preus.

De  l’anàlisi  de  la  composició  de  la  cistella  de  productes  podem destacar  l’increment  de
l’habitatge (2,5%), a causa fonamentalment de la pujada dels preus de l’electricitat i, en menor
mesura, del gas (calefacció) en relació al mateix període del 2020.
També és molt remarcable l’increment d’1,7 punts en els aliments i begudes no alcohòliques.
La pujada té a veure sobretot per la pujada dels llegums, hortalisses i per la menor reducció
de preus de les fruites, en relació al gener de l’any passat.
En el  grup de producte  amb variació  negativa  podem destacar  l’ensenyament  (-4,1%),  el
transport (-3,6%) i les comunicacions (-3.5%).

A nivell més general, hem de destacar com les rebaixes d’enguany han suposat un menor
impacte que les de l’any passat i això ha contribuït, de manera transversal, a augmentar la
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inflació. De fet, si comparem la variació mensual d’enguany amb la de l’any passat veiem com
l’any passat  va haver  una variació  mensual (de gener 2020 a desembre 2019) d’un punt
percentual mentre que la variació de gener 2021 a desembre 2020 és plana (0 punts).

A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa en el 0,5%, un punt percentual  per sobre del mes
anterior (-0,5%). L’indicador estatal es troba doncs una dècima per sobre de l’indicador per
Catalunya (0,4%).
El comportament dels preus en els diversos productes que conformen la cistella no presenta
diferències significatives en la seva composició de la situació que hem descrit  pel cas de
Catalunya. En el grup de productes que presenten una influència positiva trobaríem l’habitatge
(3,2%) i els aliments i begudes no alcohòliques (1,7%). 
Per altra banda, el transport presenta un descens en la seva taxa del -3,2%.

La inflació subjacent estatal es situa en el 0,6%, cinc dècimes per sobre en relació al mes
passat (0,1%). La variació respecte l’índex general (0,5%) és, doncs, de tan sols una dècima.
És significativa aquesta evolució de la subjacent  que ha mantingut  un comportament molt
diferenciat de l’índex general durant els darrers onze mesos però que, en canvi, s’ha apropat
de manera rotunda a l’índex general en els darrers dos mesos. 

La taxa de variació anual de l’IPCH (Índex de Preus de Consum Harmonitzat estatal), que
mesura l’evolució dels preus seguint la mateixa metodologia per a tots els països de la zona
euro per tal de facilitar les comparacions entre països, puja al 0,4%, un punt percentual per
sobre del mes passat (-0,6%). En tot cas, aquest important augment és menor del registrat per
l’eurozona atès que la variació mensual per a la zona euro ha estat de d’1,2 punts percentuals
(dues  dècimes  per  sobre  de  la  variació  estatal),  trencant  la  dinàmica  de  convergència
característica dels darrers mesos en que els índex estatal i el de l’eurozona s’anaven apropant
gradualment. 
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CCOO considera que:

-  L’atur registrat va arribar a finals de gener a les 508.081 persones, amb un increment
des de gener 2020 de 114.399 persones, això és d’un 29%. Catalunya és la tercera Comunitat
Autònoma en la que més ha crescut l’atur, i està 7 punts per sobre de la mitjana espanyola.
Els  col·lectius més afectats  han estat  el  de les  persones joves (-45,3%) i  de la  població
immigrada. La pandèmia i l’aturada al món del treball ha comportat una important reducció de
la  renda  disponible  de  les  llars,  augmentant  pobresa  i  precarietat.  Tan  sols  6  de  cada
persones registrades a l’atur cobren una prestació. El nombre de llars sense ingressos ha
pujat en un any en un 10%.

- El retrocés de l’economia catalana al quart trimestre, en termes interanuals, ha estat del
9,1%, i la caiguda del PIB al llarg de l’any 2020, d’un 11,4%. Destaca la davallada al sector
serveis, amb 87.326 persones més registrades a l’atur i una reducció del Valor Afegit Brut
(VAB) del 10,8%, però esdevé especialment preocupant també la del VAB industrial (5%). La
inflació mitjana per al 2020 ha estat del -0,4% el  que ha permès mantenir mínimament la
capacitat adquisitiva, especialment dels salaris i prestacions més baixes. Si el problema en el
saldo exterior rau en la incertesa global, pel que fa la demanda interna preocupa la davallada
en el consum de les llars (25,4 i 10,7 al 2n i 3r trimestre) i en la formació bruta de capital (23,8
i 13,9% respectivament).

- A la darrera dècada, tot i la recuperació dels darrers 6 anys, ha crescut la desigualtat
de rendes per la contenció dels salaris i  les  retallades a la despesa social  i  a la inversió
pública. Aix,í s’ha afeblit la robustesa del teixit productiu, la cohesió social i la capacitat de
resposta en àmbits clau com l’educació o la sanitat, la qual cosa ha dimensionat negativament
l’impacte de la Covid-19 a Catalunya. Una política fiscal laxa, amb poca iniciativa pública, un
clima de forta polarització que ha dificultat assolir els necessaris consensos, i la manca de
sensibilitat davant la creixent precarietat i injustícia social han generat una economia afeblida i
una societat vulnerable.

Per tot això CCOO reclama:

- Davant la davallada de les rendes, especialment les més vulnerables, i del consum de
les llars, s’ha de pujar el SMI com a mínim fins el 60% de la mitjana salarial per garantir
la  recuperació  de  la  demanda.  La  qualitat  de  l’ocupació  com  a  clau  d’estabilitat
macroeconòmica i  d’una millora sostinguda de la productivitat  reclama la derogació
immediata de les reformes laborals. Davant la quasi inexistència de polítiques familiars,
i el paper que han jugat i continuen jugant en aquest àmbit les pensions, la reforma
laboral  del  PP i especialment el factor de sostenibilitat  són una amenaça més a la
cohesió social, però també entre generacions. El suport a les persones en situació de
més vulnerabilitat ha de passar per una RGC amb la necessària dotació i encaix amb
l’ Ingrés Mínim Vital.
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- L’aprovació d’uns pressupostos de la Generalitat adaptats als importants reptes que
enfrontem en l’àmbit socioeconòmic és una prioritat que s’ha d’articular en el marc de
forts  consensos  de  país,  tant  a  nivell  polític  com  del  diàleg  social.  La  manca  de
participació de les organitzacions sindicals i patronals en la identificació dels projectes
emblemàtics del Next Generation Catalonia i  en la seva definició comporta febleses
importants. Aquestes es fan visibles en la manca de concreció en els objectius pel que
fa l’ocupació, o en altres elements estructurals com la formació o la necessària palanca
per fer arribar la inversió al teixit empresarial més afectat, que és el de les petites i
mitjanes empreses.  Que no hi  hagi  objectius  a nivell  de recuperació  i  extensió  del
capital  públic comporta un dèficit  afegit  i  expressa una manca de visió i  d’iniciativa
política.

- Mentre augmenta la despesa social s’han reduït els ingressos fiscals. El resultat és un
increment del deute públic que pot comportar condicionalitats a mig termini quan es
tracti d’accedir a nou crèdit. L’increment del tipus marginal màxim de l’Impost sobre el
Patrimoni del 2,5 al 3,5% és una mesura continguda, que afecta tan sols al 0,05% de la
població, quan a Catalunya el propi impost tan sols grava al 1%. En comparativa amb
altres  Comunitats  Autònomes  hi  ha  recorregut  fiscal  a  Catalunya  per  garantir  que
paguin no els i les més vulnerables, sinó qui més guanya i més té. La lluita contra el
frau i l’elusió fiscal és una garantia per més efectivitat i més justícia social. 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 12 de febrer de 2021


