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El 2015 s’inicia amb la recuperació mundial guanyant posicions, però també amb una major preponderància dels riscos
baixistes. Les últimes dades disponibles fan pensar que l’any
2014 s’haurà tancat amb una tendència força generalitzada
d’acceleració del creixement. Es tracta d’un bon punt de partida perquè el 2015 assistim a una expansió encara més clara,
que situaria el creixement mundial de l’any que acabem de començar en el 3,9% (el 3,2% el 2014). Però, al costat d’aquesta
evolució de fons positiva, cal destacar que també han aflorat
alguns riscos baixistes.
En aquest context incert, la nostra economia es beneficia d’una
dinàmica de creixement favorable. Les últimes dades ratifiquen
que, arran, fonamentalment, de la millora de la confiança en les
perspectives de creixement, la demanda interna es va accelerar
al tram final del 2014. A curt termini, aquest factor proporciona
una certa autonomia al nostre cicle, enfront del més contingut
de la zona de l’euro. En canvi, en matèria d’inflació, Espanya
es continua mantenint a la zona de caiguda de preus (el –0,4%
interanual al novembre). Tot i que aquesta dada, tan vistosa, sigui el resultat, en gran part, del descens del preu del petroli, fins
i tot un cop descomptats els components volàtils de l’energia i
dels aliments frescos, la inflació continua sense créixer des del
mes de maig. No obstant això, les previsions apunten al fet que
la inflació subjacent abandonarà aquesta zona de creixement
nul a partir del començament del 2015 (la inflació general ho
farà més endavant).
Tot sembla indicar que l’edificació residencial definitivament ha tocat fons, esperant un creixement per aquest 2015 i la seva consolidació per 2016. En paral·lel s’espera que en els propers mesos
la demanda inicii també una recuperació si la fluidesa del crèdit
a pimes i famílies es fa realitat. Indicadors com, per exemple,
l’augment del número de compravendes o el número d’habitatges
iniciats en llocs on, havent-se reduit l’stock pendent de venda, la
demanda presiona el mercat, avalen aquestes previsions.
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