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Os economistas están moi preocupados pola débeda pública tan elevada do 
Estado  -que segue a medrar-, e polo financiamento das pensións. Como 
aseguran, “problemas de lado ante a urxencia que están a ter os temas polít icos 
pero que, inexorablemente, pasarán factura”. Calculan un crecemento económico 
do 2,4% para este ano. 

 

O últ imo Observatorio Financeiro do Consello Xeral de Economistas asegura 
que "a nosa economía avanza a bo ritmo, non está afectada polo de agora pola 
situación en Cataluña. Isto poderíanos facer pensar que, se a situación 
estabilízase, poderíase mover a nosa predición a 2018 lixeiramente á alza, aínda 
que conservamos as dúbidas a raíz do confuso resultado electoral”. 

 
En canto á inflación os economistas españoles reducen lixeiramente a 
previsión de peche de ano cun incremento do 1,8% con respecto ao ano anterior. 
Convén observar que a taxa subxacente, -sen enerxía, nin al imentos non 
elaborados- é inferior ao 1% e a tendencia para o 2018 non se incrementará de 



forma signif icativa. A nivel europeo a evolución da taxa de inflación da UE non 
chega en ningún país ao 2%. 

A moderación de prezos estableceuse xa como un fenómeno global que 
obriga ás empresas a un control para non perder cota de mercado. A nivel local, a 
evolución do prezo da vivenda no 2017, en determinadas zonas de España, 
podería incrementar no seu momento o IPC a medio prazo. Doutra banda, a 
evolución das rendas do traballo se supoñería un cambio de tendencia, que 
nestes momentos non se pode avaliar, a pesar de que o BCE e determinados 
responsables de foros empresariais recomendan o incremento salarial nas 
empresas para fortalecer a demanda interna e reequilibrar o diferencial entre os 
beneficios empresariais e as rendas salariais como compoñentes no PIB de 
determinados países da UE. 

O traballo 

2017 foi un bo ano pero prevén unha redución do ritmo de crecemento para 
2018. “Un dos ventos de cola que insuflaban dinamismo á nosa economía 
comeza a debilitarse, o petróleo, que xa cotiza por encima dos sesenta 
euros. Tamén o diferencial de inf lación con Europa e un euro forte dannos as 
costas, aínda que se manteñen como alicientes os baixos tipos de interese, a 
polí t ica laxa do BCE e, agora, por f in, que Europa comeza a t irar”.  Empezan a 
responder a construción e o sector industrial.  

O investimento tamén comeza a reaccionar incrementándose as compras de 
bens de equipo, e os beneficios empresariais crecen a bo ri tmo. O investimento 
residencial está a subir como alternativa aos baixos tipos de interese en 
investimentos sen risco, pola subida dos alugueres e o crédito barato. As 
exportacións seguen cun bo comportamento (9,3% ata outubro), así como os 
índices de actividade, nestes últimos meses con tendencia alcista. Todo isto nun 
contexto cos custos salariais contidos “Só notamos certo cansazo no 
consumo, por mor de caída das vendas comerciantes polo miúdo e a propia 
confianza dos consumidores. A erosión dos salarios pola inf lación e a taxa de 
aforro en mínimos pode estar na orixe diso. Non é algo posit ivo, dado o peso do 
consumo no noso PIB”. 
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