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Per cinquè trimestre consecutiu,
l’economia torna a créixer. A poc
a poc, però agafa ritme. L’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE)
va confirmar ahir que, entre juli-
ol i setembre, el PIB va augmen-
tar un 0,5% –igual que el trimes-
tre anterior–, fonamentalment
gràcies a l’estirada de la despesa
de les famílies. Respecte al ma-
teix període de l’any anterior, el
PIB va augmentar un 1,6%.
La taxa interanual del consum

de les llars es va situar en el
2,7%. Des de l’INE recorden que
és el creixementmés gran des de
principis del 2008. En compara-
ció amb el trimestre anterior, la
pujada del consum va ser d’un
0,8%, una dècimamenys que en-
tre abril i juny d’aquest any. Tam-
bé va créixer la taxa internual de
la despesa pública, un 0,9%, i va
sumar tres trimestres a l’alça.
El secretari d’Estat d’Econo-

mia i Suport a l’Empresa, Íñigo
Fernández deMesa, va posar èm-
fasi que la demanda de béns
d’equip ha registrat un augment
anual del 9,5% el tercer trimes-
tre –en l’anterior va assolir el
12,7%– i va pronosticar que
aquest esforç s’acabarà reflectint

en “la millora de la competitivi-
tat de les empreses”. En total, la
inversió va marcar un augment
anual del 3,1%.
Si analitzem la demanda exte-

rior, les dadesmostren un creixe-
ment interanual de les exportaci-
ons del 4,6% (davant l’1,5% expe-
rimentat en el trimestre anteri-
or). En el cas de les importaci-
ons, la variació va ser del 8,2%,
pràcticament el doble del que
van registrar en el segon trimes-
tre de l’any (4,8%). Tot i això,
l’aportació de la demanda exter-
na al PIB ha estat al llarg
d’aquest any negativa (-0,9 en
l’últim trimestre), davant els dos
punts de finals del 2012.
A falta de conèixer les dades

corresponents als tres últimsme-
sos d’aquest 2014, el ministre
d’Economia i Competitivitat,
Luis de Guindos, no va dubtar a
mostrar-se optimista amb el tan-
cament del 2014 i va assegurar
que es complirà la previsió fixa-
da pel Govern d’un increment de
l’1,3%. El ministre va vincular la
millora de l’economia amb la re-
cuperació de la demanda i del
consum de les famílies, mentre
les exportacions “es continuen
comportant”. Per la seva banda,
Fernández de Mesa va conside-
rar les dades sobre la comptabili-

tat nacional, facilitades per
l’INE, com un aval que el creixe-
ment econòmic a Espanya “man-
té la seva velocitat de creuer” i
va remarcar el dinamisme de la
demanda interna. Fernández de
Mesa va destacar també la bona
situació d’Espanya en compara-
ció amb altres països de la zona

euro, assegurant que “el diferen-
cial espanyol dobla la mitjana de
l’eurozona”.
Quant a l’ocupació, les dades

de l’INE reflecteixen una taxa de
creixement anual de l’1,4%, la
qual cosa suposa un increment
de l’equivalent a 221.000 llocs de
treball a temps complet. Si es

compara amb el segon trimestre
de l’any, la variació va ser del
0,5%. La remuneració per assala-
riat va tornar a taxes negatives
(-0,1%). Per sectors, indústria,
construcció i serveis són els que
han experimentat més bona evo-
lució respecte al trimestre anteri-
or. Després de caigudes de fins al
15%, l’ocupació del sector del tot-
xo només baixa un 0,1%.
“És un model de creixement

més estable, més sostenible en el
temps i més sa, i això són bones
notícies. Fins i tot la construcció,
que ha llastatmolt l’economia es-
panyola en la crisi, està estabilit-
zada”, va acabar Guindos, a tall
de balanç.
Les perspectives són una mica

menys optimistes, almenys per
alguns experts, si es recorre a l’úl-
tima previsió de l’IPC. L’INE va
comunicar ahir que l’índex avan-

çat per al mes de novembre va
baixar tres dècimes i se situa en
-0,4%. L’IPC en els últims cinc
mesos, és a dir des del mes de ju-
liol, ha romàs negatiu. L’organis-
me estatal va vincular aquesta
caiguda dels preus, “gairebé en
la seva totalitat”, a la baixada
“dels productes energètics (elec-
tricitat i gasolines)”.
Íñigo Fernández de Mesa es

va afegir a les veus que treuen im-
portància a la caiguda de l’IPC i
neguen que existeixi cap perill
de deflació. El secretari d’Estat
d’Economia va voler destacar els
avantatges del descens del preu
del petroli, defensant que té con-
seqüències “molt positives” per
a l’economia espanyola. “Suposa
més renda disponible per als ciu-
tadans, augmenta la competitivi-
tat de les nostres empreses i mi-
llora els nostres comptes exte-
riors, ja que som un país impor-
tador de recursos energètics”, va
defensar.c
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El consum de les famílies ha permès la reactivació

Imatge d’una de les manifestacions d’ahir a Atenes
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El Govern destaca
que la caiguda de
l’IPC “és positiva per
a l’economia”

ATENES Efe

Grècia va viure ahir la segona va-
ga general de l’any contra les po-
lítiques d’austeritat, mentre el
Govern negocia amb la troica un
tancament del programa grec
que no impliqui un tercer rescat
i més retallades. L’aturada va ser
molt àmpliament secundada, se-
gons la confederació de sindi-
cats del sector públic (Adedy),
els treballadors de la qual van
ser els més implicats.
Els ferrocarrils no van circu-

lar i el metro, el tramvia i els au-
tobusos ho van fer només en cer-
tes franges horàries. També es
van afegir a la vaga els funciona-
ris de les institucions locals, els

mestres i professors i els treballa-
dors de les delegacions d’Hisen-
da i Justícia, així com els hospi-
tals, que van funcionar amb ser-
veis mínims. La confederació de
sindicats de l’àmbit privat
(GSEE) va assenyalar que la par-
ticipació va ser de fins a un 20%,
més alta que en la convocatòria
anterior, ja que s’hi van adherir
el transport marítim i l’aeri, que
va cancel·lar els vols de les com-
panyies que operen a Grècia.
Tot i això, l’aturada pràctica-

ment no es va notar al petit co-
merç, que, com la llibreria d’Emi-
lio a Atenes, va obrir les seves
portes. “Les raons de la vaga són
justes, però tancar les botigues
no serveix per a res, ni tan sols
per protestar. Hem de buscar al-
tres formes de reivindicació en
unmoment com aquest”, va afir-
mar el jove llibreter. Tampoc Pa-
nagiotis no va tancar la botiga de
llums i parament de la llar al cen-
tre d’Atenes ja que, va assegurar

a Efe, encara que s’oposa a la
política econòmica del Govern,
no es pot permetre un dia sense
treballar.
El mercat central d’Atenes

també va continuar amb l’activi-
tat habitual i totes les parades de
carn, peix i altres productes van
disposar de proveïment de mer-
caderies. Per a la població grega,
fastiguejada després de sis llargs
anys de crisi i fuetejada per l’alt
nivell d’atur de més del 25 %,
aquesta és la segona vaga gene-
ral de l’any i la número 30 des
delmaig del 2010, quan es va po-
sar en marxa el primer rescat.
Por aquest motiu, cada vegada
secunda enmenysmesura aques-
tes aturades, que, en general, no
provoquen una gran paralitza-
ció del ritme de vida de la ciutat.
El lema de les manifestacions
d’ahir –entre 25.000 i 30.000
persones al centre d’Atenes– cla-
mava novament contra les reta-
llades i les desigualtats.c

FONT: INE

2014
II III IVI II IIII

2013 2014
II III IVI II IIII

2013 2014
II III IVI II IIII

2013

PIB
En percentatge

PRINCIPALS MACROMAGNITUDS DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

-0,3
-0,1

0,1
0,3 0,3

0,5 0,5

CONSUM DE LES FAMÍLIES
En percentatge

0,0

-0,8 -0,8

0,4 0,4
0,6

0,9 0,8

1,2

0,2 0,1

1,7

-1,0

1,0

INVERSIÓ
En percentatge

En percentatge

EVOLUCIÓ ANUAL DE L’IPC

o o nn md g f m a j j a s

2013 2014

0

FONT: INE LA VANGUARDIA

0,3

0,2

-0,1

0,2 0,2
0,1

0,4

0,0

-0,1 -0,2

-0,1

-0,3

-0,5
-0,4

Grècia torna a la vaga general
enplenanegociació amb la troica


