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Les últimes decisions del Govern espanyol per afrontar la crisi econòmica 

i financera han de ser qualificades com les més adequades en aquest 

moment. I això perquè ataquen els dos principals problemes que ens 

estan afectant: la desconfiança (de famílies i empreses) i la falta de 

liquiditat del sistema financer. 

 

A més a més, s'ha de reconèixer, també, que el president Zapatero, com 

pocs polítics, ha jugat fins al final la carta de la unitat europea. I, per 

això, s'ha de felicitar el Govern per haver esperat a una decisió 

col.lectiva, comunità- ria, per elevar el llistó de protecció de l'estalvi. En 

síntesi, ataca d'arrel una desconfiança que, si s'hagués imposat, podia 

tenir uns efectes molt negatius, i ho ha fet en el context dels organismes 

eu- ropeus. Per tot plegat, l'elevació del mínim garantit en dipòsits 

bancaris fins als 100.000 euros és una mesura molt adequada. No 

obstant això anterior, té més rellevància econòmica la decisió d'injectar 

50.000 milions d'euros (gairebé el 4,5% del PIB espanyol) al sistema 

financer, perquè aquest els pugui prestar, a continuació, a famílies i 

empreses. Especialment, les petites i mitjanes societats i les famílies, 

que són les més afectades per la sequera creditícia existent als mercats 

internacionals de capitals. 

 

Això és possible perquè el nostre país ha anat reduint de manera dràstica 

el nivell del deute pú- blic. A començaments de l'any 1996, al final de la 

crisi anterior, aquest arribava al 70% del PIB, mentre que ara es troba a 

l'entorn del 33%. Una xifra molt per sota de la mitjana europea (del 



60%) i allunyada de les d'Itàlia o Bèlgica, que superen el 100%. Com a 

país, en els anys d'expansió vam fer una part dels deures que ens 

tocava, encara que hauríem d'haver estat encara més estrictes. És 

aquest baix valor del deute públic el que permet avui a l'Estat 

augmentar-lo. 

 

A tot arreu referma el temporal de la crisi financera. Les últimes mesures 

preses per l'Executiu apareixen com les necessàries en aquest moment. 

Ens estem enfrontant al temporal amb les eines adequades. 


