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Melloramos as bases competitivas
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Pero existen elementos que poderían axudar ter unha mellor nosa posición no
mundo. O ICREG (Estudo Índice de Competitividade Rexional) elaborouse para
as 17 Comunidades Autónomas ao redor de sete eixos que permiten identif icar
as fortalezas e debilidades: contorna económica, capital humano, mercado de
traballo, contorna institucional, infraestruturas básicas, contorna empresarial e
innovación.

Na sede do Consello Xeral de Economistas presentouse hoxe o ICREG 2017
que recolle unha análise do período 2008-2016. Editado polo citado Consello,
polo Colexio de Economistasde Murcia e polo Consello Económico e Social desta
Comunidade identificáronse os ámbitos da economía nos que existen vantaxes ou
deficiencias a nivel rexional para detectar oportunidades, cuantificando os
cambios e as tendencias a medio prazo.

Segundo o Índice de Competitividade Global 2017-2018 elaborado polo World
Economic Forum o noso país ocupa o posto 34 dun total de 137 analizados.
Aínda que obtén a súa mellor puntuación desde 2009 existen elementos que
poderían axudar a mellorar. Un fundamental é o incremento da
competitividade das rexións xa que –como sinalou o presidente do Consello
Xeral de Economistas, Valentín Pich, durante a presentación deste estudo– “o
grao de autonomía e a capacidade de decisión que teñen as Comunidades para
impulsar o crecemento e o benestar dos cidadáns coadxuvan na competitividade
do país”.
Con este Índice de Competitividade Rexional se puido constatar que, malia a
deterioración observada durante a crise, foi compensado polos bos resultados
da fase de recuperación. Os eixos 2 (capital humano), 7 (innovación), 6
(contorna empresarial) e 1 (contorna económica) son os principais causantes
desta melloría.

As principais conclusións
A clasificación por niveis e a análise dinámica evidencian unha clara melloría da
competitividade global española particularmente intensa na actual fase
expansiva. A evolución do ICREG ten un marcado carácter cíclico. Na fase de
crise, os eixos 3 (mercado de traballo), 5 (infraestruturas básicas) e 1 (contorna
económica) rexistran as maiores perdas, contribuíndo negativamente en todas as
CCAA.
Os eixos 2 (capital humano) e 7 (innovación) melloran de forma ininterrompida os
seus resultados, sendo os únicos que en todas as comunidades contribúen
positivamente. En 2016, catro dos sete eixos alcanzan valores claramente
superiores aos de 2008. Ao longo do período 2008-2016, a mellora das bases
competitivas susténtase na contribución positiva dos eixos 1 (contorna
económica), 2 (capital humano), 6 (contorna empresarial) e 7 (innovación), que
compensa a menor contribución dos eixos 3 (mercado de traballo) e 5
(infraestruturas básicas).

