
A economía galega érguese co desafío de 
gañar poboación e músculo empresarial
▶ Expertos do grupo Manuel Colmeiro identifican xunto ás vellas contas pendentes da comunidade «incógnitas» globais 
no horizonte. Co reto de afianzar a recuperación, apostan por mirar aos sectores do futuro, engadir valor e saír ao exterior

X.a.r. (agn)

SANTIAGO. Xa vai aló un mes des-
de que empezou o ano e tocou pasar 
a limpo a lista de obxectivos e pro-
pósitos de emenda. Así é que, ma-
lia apuntarse ao optimismo para 
avanzar no crecemento cun repun-
te do PIB que as previsións oficiais 
sitúan no 2,5%, a economía galega 
segue sen saldar contas pendentes. 
Para mostra, os números vermellos 
do padrón ou o corpo empresarial 
necesitado de músculo e de novas 
apostas. Son algúns dos déficits a 
superar para avanzar cara a un fu-
turo que xere emprego e riqueza, 
pero tamén existen desafíos no- 
vos e «incógnitas» no horizonte.

Está, para empezar, o compás 
de espera da situación política en 
España, e tamén o temor a que a 
recuperación se free ao perder forza 
o motor dos países emerxentes, a 
caída do petróleo, o nerviosismo 
das bolsas... E case todo iso relacio-
nado. Agora que 2016 xa amosou 
por onde vai, economistas do grupo 
de análise e debate Manuel Colmei-
ro repasan os desafíos vellos e no- 
vos que enfronta a comunidade.

O enorme reto demográfico

Abonda con contar os efectivos da 
economía galega, a poboación, 
para atopar «un dos seus principais 
problemas». E iso é así porque, 
nunha comunidade envellecida 
como poucas, que perdeu 65.000 
habitantes no último lustro las-
trada pola baixa natalidade e ten 
das taxas de poboación activa máis 
baixas de España (53,3%), «non só 
non atraemos man de obra e talen-
to para reconducir a situación da 
economía, senón que expulsamos 
mozos». A alerta é de Miguel Váz-
quez Taín, presidente do Consello 
Galego de Colexios de Economistas, 
quen advirte de que a causa do éxo-
do pode acabar sendo tamén conse-
cuencia. «É a pescada que morde 
a cola: se non creamos emprego 
non retemos poboación aquí, e 
se a xente nova ten que marchar 
estamos expulsando a quen ten 
máis capacidade para xerar opor- 
tunidades de negocio no futuro».

A crise alimentou pola vía da 
emigración unha sangría demo-
gráfica que complica a economía 
do futuro, porque «a caída da po-
boación ocasiona unha perda de 
capacidade produtiva difícil de re-
cuperar», como constata Javier Ro-
dríguez Seijo, profesor de Política 
Económica na Uned e na Univer-
sidade de Santiago de Compostela 
(USC) e consultor. E iso sen con-
tar con que complica aínda máis 
a sustentabilidade do sistema de 
pensións, cunhas contas tan com-
prometidas que tanto Vázquez Taín 
como a profesora de Economía 
Aplicada da USC María Cadaval 
avisan de que as prestacións futu-
ras se anuncian menores.

a polos sectores vellos e novos

Nunha terra que aínda mellorando 
números cerrou 2015 con 222.700 
parados —un 17,7% da poboación 
activa—, faise evidente a causa coa 
que explica Vázquez Taín a mar-
cha de mozos: que faltan oportu-
nidades de emprego. Na busca de 
fortaleza, urxe a «tomar medidas 
de medio e longo prazo», e avisa 
de que «hai que incentivar novos 
sectores» —nas tecnoloxías ou na 
«dixitalización da economía»— e 
«tocar» moitos dos tradicionais.

Neses, cre que nalgúns casos 
cómpre avaliar unha «reestrutu-
ración» para facelos competitivos, 
porque, por exemplo, «todo o agro-
pecuario require dunha análise». 

Fortalecer a demanda interna

Ao tempo que se mira para fóra, 
Cadaval salienta a importancia de 
«axudar á reactivación da deman-
da interna», que «tira da economía 
española» e en Galicia «medra de 
xeito máis reducido». Cre, de feito, 
que é un dos motivos polos que a 
comunidade está crecendo menos 
que España, polo peso da poboación 
pensionista, a especialización pro-
dutiva e unhas retribucións máis 
baixas que a media. Neste punto, 
existe un «vento de cola favorable», 
polo cru barato, os xuros reducidos 
e os intentos de diminuír a presión 
fiscal, no IRPF por exemplo. Aínda 
que «os consumidores tamén pre-
cisan seguridade», avisa.

Ademais, non parece inmediata 
unha suba xeneralizada de soldos, 
trala desvalorización salarial na 
que se buscou unha saída á crise. 
«O desexable sería que empezasen a 
subir, pero as empresas que centra-
ron o incremento da produtividade 
só na desvalorización salarial non 
o poden facer», constata Cadaval.

Incógnitas políticas e globais

Xunto ao que arrastra Galicia, a 
economía enfronta «incógnitas» no 
horizonte a nivel global. Por exem-
plo, polo impacto da desaceleración 
dos países emerxentes nun mundo 
máis interrelacionado ca nunca.

Sen saír de España, as dúbidas 
chegan tamén da man da políti-
ca, coa formación do novo Goberno 
pendente. E a «indefinición políti-
ca é malísima para a economía», 
avisa Vázquez Taín, para quen, á 
marxe do partido que goberne, «ten 
que haber un programa claro». Por 
iso, Cadaval destaca que cando falta 
seguridade política «as decisións de 
investimento aprázanse». Con au-
tonómicas este ano, advirte de que 
«sería nefasto que a situación es- 
pañola se reproducise en Galicia».

Sumado todo, Rodríguez Seijo 
cre que «os riscos reais» para as 
expectativas de recuperación son 
«de índole político se falamos de 
estabilidade económica de España 
ou de risco financeiro global».

Noutros sectores toca «engadir 
valor». E nalgún que ata dá boas 
noticias, caso do turismo coas súas 
marcas de visitantes, os expertos 
coinciden en que cómpre «repensa-
lo» para que xere máis ingresos.

Ao final, o desafío é «poñernos 
na vangarda dos sectores produti-
vos do futuro», na industria 4.0, 
como salienta Cadaval. A profesora, 
que constata que «falta cultura em-
presarial» e incide na importancia 
da formación do capital humano, 
subliña que «a xeración de empre- 
go vai vir pola xeración de valor».

ampliar a mirada ao exterior

A profesora incide, ademais, en 
que «debemos seguir mirando 
aos mercados que se nos abren no 
exterior», tras un 2015 no que as 
exportacións tiveron «un compor-
tamento moi positivo». De feito, 
agárdase o balance definitivo coa 
previsión de que marcará un récord 
—o seu valor ata novembro aca-
dou os 17.394 millóns de euros—, 
aínda que tamén hai matices.

É que, segundo Vázquez Taín, 
as vendas ao exterior están «moi 
focalizadas» na automoción e no 
téxtil e, en realidade, «só expor-
tan un 4,5% das empresas». Ao seu 
xuízo, o principal problema radica 
no reducido tamaño do groso das 
firmas galegas, a mesma falta de 
«músculo» que complica xerar va-
lor e que o leva a apostar pola cola 
boración para ampliar mercados.

Miguel Vázquez Taín  
Pte. Consello de Economistas

Estamos crecendo, 
e esperemos que as 

indefinicións do horizonte 
non o trunquen. O gran 
risco é parar a recuperación»

María Cadaval Sampedro  
Prof. de Economía Aplicada

Afrontamos 2016 con 
moderado optimismo, 

pero as magnitudes precrise 
están lonxe e a recuperación  
está por debaixo da estatal»

Javier Rodríguez Seijo  
Prof. de Política Económica

Galicia está agora na 
consolidación dunha 

fase de crecemento; o risco 
sobre esas expectativas é 
político ou financeiro global»

Petróleo
Vento de cola que 
pode ser treboada

A caída do petróleo, máis aló 
do impacto nas bolsas, funcio-
na na economía galega como 
«vento de cola» que impulsa a 
recuperación, porque, co barril 
a un terzo do prezo de 2014, 
a factura enerxética española 
reduciuse 15.000 millóns nun 
ano. Pero os expertos avisan 
de que, de prolongarse, pode 
converterse en problema. É 
que o abaratamento do cru 
reduce os ingresos de países 
produtores que, en casos 
como os de América Latina, 
son destino de exportacións.

Problema financeiro
E aínda hai máis riscos, sobre 
todo se se suma a caída dou- 
tras materias primas e a des- 
aceleración dalgúns países. «A 
redución dos prezos inflúe nos 
produtores e nas petroleiras, e 
os bancos teñen bonos seus e 
préstamos con esas compa-
ñías e países emerxentes», 
avisa Rodríguez Seijo. Por iso 
cre que «o problema do prezo 
do petróleo é o dun posible 
colapso financeiro».
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