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Torna el creixement econòmic

Lea la versión en castellano
Després de cinc anys encadenats de recessió i estancament, l'economia espanyola ha tornat a créixer el 2014 i ho fa amb una
acceleració notable. L'impuls de l'últim trimestre, amb un augment del 0,7% del producte interior brut (PIB) sobre l'anterior, és el
més alt des del 2007 i eleva el creixement anual fins a l'1,4%. Això col·loca l'economia espanyola entre les més dinàmiques de
la zona euro, juntament amb Alemanya, que ha crescut un 1,5%, a més del cas excepcional d'Irlanda, el creixement de la qual
s'ha disparat fins arribar al 4,7%.

La dada del creixement econòmic avançada ahir per l'Institut Nacional d'Estadística supera en una dècima les previsions que
havia fet el Govern central. Coincideix amb la publicació també de la xifra d'inflació avançada del mes de gener, que torna a
reflectir un nou descens dels preus, de l'ordre del -1,4%, i encadena amb això set mesos de caigudes. L'increment de l'activitat
econòmica i de les vendes -ha estat la millor campanya de Nadal i de rebaixes per al comerç des de fa anys- confirma que
l'economia administra l'esmentada dada d'inflació negativa -que es deu en gran part a l'abaratiment dels preus del petroli- com
una millora del poder adquisitiu que encoratja un consum més alt.

La confluència del poder de compra més elevat dels ciutadans per l'impacte de la caiguda del preu del petroli amb la rebaixa de
l'impost sobre la renda i amb la creació de més de quatre-cents mil nous llocs de treball configura un escenari d'augment de la
demanda interna (consum i inversió) en els propers mesos que poden contribuir a consolidar la continuïtat de la millora
econòmica el 2015. Aquesta dinàmica de creixement intern es veurà acompanyada per un més que probable increment de les
exportacions, no només pels guanys de productivitat que ha aconseguit Espanya, gràcies a l'ajust de costos que ha realitzat,
sinó per l'avantatge competitiu addicional que es deriva de la dràstica depreciació de l'euro davant el dòlar.

A aquests factors positius caldrà afegir-hi, a partir del mes de març, l'inici de la massiva injecció monetària que farà el Banc
Central Europeu, a raó de 60.000 milions d'euros mensuals, fins a un bilió d'euros en dos anys, per dinamitzar l'economia
europea i allunyar-la de la deflació, que se sumarà al milionari programa d'inversions del pla Juncker. Els empresaris alemanys
registren ja el nivell de confiança més gran des de fa força temps. En la mesura que, gràcies a aquests estímuls, l'eurozona
surti de l'estancament actual es beneficiarà doblement també l'economia espanyola, ja que Europa és el principal mercat de les
nostres exportacions. Tot això fa que el 2015 es pugui parlar, gairebé ja amb tota seguretat, d'un creixement econòmic per a
Espanya sensiblement superior a la previsió del 2% del producte interior brut que ha fet el Govern.

Si es complissin aquests pronòstics positius, entre l'any passat i l'actual Espanya podrà recuperar la meitat de la caiguda global
del 6,8% del PIB que ha registrat des que va començar la crisi.

L'elevada taxa d'atur, per sobre del 23%, i l'alt endeutament acumulat, que arriba ja al 100% del PIB, són dues lloses que
frenen un enlairament més gran de l'economia espanyola. Es fa necessari, en conseqüència, intensificar els esforços d'ajust i
de reformes per consolidar la recuperació econòmica i que aquesta arribi a tots els ciutadans.
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