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El Govern espanyol acaba de recórrer a la recepta clàssica de la inversió 

pública per intentar frenar la sagnia de llocs de treball que pateix 

l'economia en els últims mesos. El pla presentat dijous al Congrés pel 

president Rodríguez Zapatero preveu una inversió d'11.000 milions 

d'euros, amb càrrec al deute, amb la qual aspira a crear 300.000 llocs de 

treball durant el 2009. La part del lleó d'aquesta genys menyspreable 

xifra --8.000 milions-- es refereix a inversions extraordinàries que faran 

els ajuntaments en projectes nous, que ocupin aturats i que es presentin 

abans del 24 de gener de l'any que ve. És a dir, som davant d'una 

operació llampec, com correspon a la gravetat de la situació, l'èxit de la 

qual dependrà del joc net que practiquin les administracions locals, que 

són les que es gastaran aquests fons extraordinaris. Si els ajuntaments 

destinen aquests recursos a tapar forats o rematar projectes en marxa, 

no se satisfarà la prioritat de crear nous llocs de treball. 

 

I el mateix es pot dir de la resta d'inversions previstes als sectors de 

l'automòbil --800 milions--, medi ambient --600 milions--, R+D+i --500 

milions--, etcètera. Si els projectes no s'executen amb eficàcia i un fil 

conductor bàsic, l'ocupació, estarem davant d'un altre pla de bones 

intencions però de dubtosa eficàcia. I una mica d'això hi ha en els 

successius paquets del Govern, que es resumeixen en 80 mesures, 

algunes de les quals han estat, per la seva dispersió, vitamines que no 

han restablert el malalt. 

 

En el que sí que es pot donar un marge al Govern és en el recurs al 

dèficit públic, que amb aquestes inversions aquest any ja superarà la 



barrera del 3% del PIB, el límit que al seu dia va imposar Brussel.les, 

malgrat que davant la crisi anem cap a una flexibilització d'aquest criteri. 

Tots els països reunits a Washington fa un parell de setmanes van 

coincidir que la inversió pública és una de les vies per a la recuperació, 

pur keynesianisme. Per tant, sí a un endeutament més fort, però màxim 

control i màxima responsabilitat a l'hora d'utilitzar aquests recursos que 

s'han de pagar en el futur. 

 

Fora d'això, la caiguda de la inflació, que ja està en el 2,4% interanual, i 

la de l'euríbor, que des d'ara permetrà un descens en els rebuts de les 

hipoteques, són dos factors que contribuiran a fer que s'animi el 

consum, ara molt deprimit. Mentre això passa, l'Estat ha de posar tota la 

seva maquinària en marxa. 

 


