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Galicia atópase no 2020, de seguir as tendencias actuais, 

entre o terzo de rexións europeas que experimentarán 

un descenso da poboación, con graves repercusións 

negativas sobre o mercado laboral, o funcionamento dos 

sistemas de saúde e benestar, e o propio contorno 

natural. 

 

O desequilibrio demográfico é, posiblemente, o maior 

dos grandes retos que Galicia terá que afrontar ao longo 

das dúas próximas décadas. 

Galicia ten que se converter nun lugar atractivo para 

vivir, investir e traballar durante os vindeiros anos. 



O cambio climático afectará a Galicia, introducindo 

incertidumes en sectores e actividades económicas como a 

agricultura e a pesca, o turismo ou a produción e consumo de 

enerxía. 

 

A dependencia enerxética xera problemas en custos de 

produción, competitividade e inseguridade no 

abastecemento. 

 

O desafío tradúcese nunha necesidade de mellorar a 

eficiencia dos sistemas de transporte, e do emprego de 

enerxía nos fogares, centros de traballo e factorías. 

 

A redución de emisións contaminantes, a eficiencia 

enerxética e o emprego de enerxías alternativas crea 

oportunidades de actividades económicas ligadas á 

“Economía Verde” 

 

Galicia debe maximizar a eficiencia enerxética, e 

aproveitar as oportunidades en enerxías renovables. 



 

Os índices de vulnerabilidade á globalización, ou 

sensibilidade aos efectos negativos do proceso de 

internacionalización dos mercados e da extensión da 

competencia, son tamén elevados para Galicia, en 

esencia como resultado da concentración da produción 

rexional en actividades de baixo valor engadido e 

reducida tecnoloxía, o que se traduce nunha capacidade 

competitiva feble. 

 

O camiño consiste en construír un modelo produtivo 

aberto, baseado na innovación e o avance tecnolóxico, 

onde teñan presenza destacada a I+D+i, o emprego 

xeralizado das TIC no marco dunha sociedade tolerante, 

culta e atraínte para investidores e innovadores  

Galicia debe camiñar cara un modelo competitivo 

baseado na innovación. 



ESPAZO FINALIDADE HORIZONTE 2020 
 

Concepción unitaria do territorio: 

“Galicia, cidade única” 

Potencialidades de Galicia en Europa, a 

partires dun equilibrio territorial 

interior, e integración no espazo 

nacional, transfronteirizo, atlántico e 

na economía globalizada mundial 

 

Calidade de vida e benestar dos galegos: 

“Galicia, para vivir, traballar e 

investir” 

Construción dun novo modelo 

produtivo, baseado na economía do 

coñecemento 

Respecto mediombiental: “Convertir o 

territorio nun factor de 

desenvolvemento” 

 

Enfoque da política de cohesión 
rexional e territorial na nova Unión 

Europea, Tratado de Lisboa, e 

“Europa 2020” 

Novas fórmulas de gobernanza 

Coincidindo co próximo período 

orzamentario da UE: marco 2014-

2020 

NOVO MODELO SOCIOECONÓMICO PARA GALICIA 

no horizonte da estratexia da Unión Europea para 2020… 



Horizonte ANUAL Horizonte 2010-2014 

• Fixación de Prioridades 

•Adaptación a un escenario financeiro adverso 

•Comprimento dos Pactos de Estabilidade 

•Austeridade orzamentaria 

•Eficacia da Administración e establecemento dunha 
orzamentación por obxectivos 

•Medición dos resultados 

•Execución do programa de Goberno  

•Acordos no seo do Diálogo Social 

•Programas Sectoriais 

•Execución do Marco Comunitario 2007-2013 

• Lei Estatal de Economía Sostible 

•Trasposición da Directiva de Servizos Comunitaria 

•Establecendo un marco de prioridades financeiras e 
orzamentarias plurianual 

… con aplicación no CURTO PRAZO 

ORZAMENTOS  
ANUAIS 

… e no MEDIO PRAZO 



2010 2014 2020

Galicia España UE-27 Galicia Galicia Galicia

Crecemento

PIB pc PPA (UE27=100) 90,0 103,0 100,0 - 95,0 100,0

Taxa de emprego (*) 63,1 59,8 64,6 60,8 > 65 > 75

Taxa de apertura 105,5 48,9 72,2 109,0 120,0 135,0

Coñecemento

Abandono educativo temperán (*) 26,0 31,2 14,4 23,1 < 18 < 10

Persoas  con baixos  niveis  educativos  (*) 51,9 48,5 27,9 51,1 46,0 41,0

Gasto en I+D en relación ao PIB (*) 1,0 1,4 2,0 - > 1,7 3,0

Vivendas  con conexión de banda larga  (*) 38,3 51,3 56,0 46,5 > 60 > 75

Empresas  con conexión a  internet, s i tio web 

e pos ibi l idade de pedidos  ou reservas  en 

l iña  (*)

10,2 12,1 - 9,8 13 16

Integración social

Taxa de risco de pobreza  (*) 14,3 19,5 16,3 - 13,2 11,5

Taxa de desemprego de longa duración (*) 3,3 4,3 3,0 - 3,0 2,6

2010 2014 2020

Galicia España UE-27 Galicia Galicia Galicia

Sustentabilidade 2008

Fontes  de enerxía  renovables  (*) 61,3 - - - 66,2 73,6

Emis ións  de gas  efecto invernadoiro (*) 106,2 142,3 88,7 - 95,7 80,0

Intens idade enerxética  (*) 305,8 176,4 167,1 - 281,4 244,7

(*) indicador relacionado coa estratexia  europea 2020

OBXECTIVOS 2014 e 2020 (Crecemento, coñecemento, integración social e sustentabilidade)

Indicador
2009

Indicador
2008



Galicia 2014,  
nunha estratexia  
de crecemento  
cara o 2020 

5 Eixes de actuación 

1.Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida.   28.689 M€ 

2.Dinamización económica, Crecemento e Emprego.  7.898 M€ 

3.Economía do Coñecemento.   1.443 M€ 

4.Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.   6.611 M€ 

5.Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán.   2.023 M€ 

Importes previstos 2011-2014 

16 Obxectivos Estratéxicos 

600 actuacións 
       +  1.100 indicadores 



EIXE 1:  COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA 

1.1 
Revitalización demográfica, impulsando os nacementos e fomentando a 
conciliación da vida familiar e laboral. 

1.2 
Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos 
e galegas. 

1.3 
Garantir o acceso á educación e á cultura en condicións de igualdade no marco 
dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe. 

1.4 Atención ao benestar social. 

1.5 
Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos 
servizos sociais. 



EIXE 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO 

2.1 
Facilitar a mobilidade das persoas e o acceso aos mercados, aumentando a 
accesibilidade do territorio e mellorar as redes de transporte e a seguridade 
viaria. 

2.2 
Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento empresarial, 
o espírito emprendedor e a innovación nas empresas. 

2.3 
Potenciar a competitividade dos sectores  estratéxicos mediante a política de 
clusters e o fomento da innovación e cooperación empresarial. 

2.4 
Acadar emprego de calidade mediante a cualificación dos traballadores e a 
mellora das condicións de empregabilidade a través do fomento das políticas 
activas e preventivas no mercado laboral galego. 



EIXE 3: ECONOMÍA DO COÑECEMENTO 

3.1 
Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de 
crecemento. 

3.2 
Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos 
produtivos, sociais e dos servizos públicos. 

Crecemento e impacto da sociedade da información 



EIXE 4: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E EQUILIBRIO TERRITORIAL 

4.1 
Converter o contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento de 
Galicia e unha mellora da calidade de vida. 

4.2 
Desenvolvemento equilibrado e sustentable do territorio eliminando as 
disparidades territoriais e integrando a Galicia como cidade única. 

4.3 
Eficiencia enerxética como fonte de riqueza e resposta aos desafíos do cambio 
climático. 



EIXE 5: ADMINISTRACIÓN AUSTERA, EFICIENTE E PRÓXIMA AO CIDADÁN 

5.1 

Acadar unha Administración moderna e próxima, optimizando os recursos 
materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e 
procedementos de xestión e xeneralizando o emprego das TIC en todos os seus 
ámbitos de actuación. 

5.2 Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia. 







http://www.conselleriadefacenda.es/plan-estratexico/index_ca.html 
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