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A ECONOMÍA. A ECONOMÍA GALEGA 

 

I.- A ECONOMÍA 

 

1. –INTRODUCIÓN 

 

A efectos económicos, o traballo só comprende aquelas actividades 

obrigatorias que nos permiten obter o que necesitamos para vivir: 

alimentos, roupa, casa, educación, servizos sanitarios, etc. 

Tendo en conta o concepto de traballo, a poboación clasifícase en dous 

grandes grupos: 

- A poboación activa: agrupa todos os homes e mulleres en idade de 

traballar que realizan un traballo remunerado (poboación ocupada) ou 

que buscan traballo (poboación parada).  

- A poboación inactiva ou pasiva: agrupa todas as persoas que non 

realizan traballos remunerados (nenos/as, estudiantes, amos/as de casa, 

incapacitados/as). 

As actividades da poboación activa, á súa vez, agrúpanse en tres 

grandes sectores económicos: 

- O sector primario: abrangue todas as actividades que tiran proveito 

directamente da natureza (a agricultura, a gandería, a explotación do 

bosque e a pesca). 

- O sector secundario: inclúe a artesanía, a industria e a construción, 

actividades que utilizan e tranforman as materias primas naturais. As fontes 

de enerxía están estreitamente relacionadas  con este sector, xa que fan 

posible o proceso de transformación das materias primas (carbón, petroleo, 

uranio,...). Por iso a minería adoita incluírse neste sector. 

- O sector terciario comprende as actividades económicas relacionadas 

coa prestación de servizos á poboación (transporte, comunicacións, 

limpeza, comercio, administración pública, sanidade, ensino...). 

 

2.- O SECTOR PRIMARIO 

  

 2.1.- A agricultura 
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É a actividade humana que se ocupa de cultivar plantas destinadas á 

alimentación ou á industria. A agricultura pode ser de subsistencia 

(autoconsumo) ou comercial (destinada ao mercado). Os elementos 

fundamentais da estrutura agraria son: 

a) A terra. Os factores naturais que condicionan o uso agrario dun 

espazo son a fertilidade dos solos, o relevo e o clima. 

b) O/a agricultor/a, co seu traballo, transforma a paisaxe agraria e 

precisa mercar maquinaria, pagar os combustibles e a enerxía 

eléctrica, etc. É dicir, ten que facer uns gastos e investimentos. 

c) As técnicas agrarias comprenden a tecnoloxía agraria, o tipo de 

enerxía utilizada e os sistemas de cultivo (monocultivo ou policultivo; 

regadío ou secano). 

d) A extensión da terra. Segundo o número de hectáreas da explotación 

agraria, esta pódese clasificar en grande, mediana ou pequena. 

 

2.2.- A gandería. 

 

É unha actividade que consiste na cría de animais para producir 

alimentos (carne, leite, ovos) e materias primas para algunhas industrias 

(la, coiro, ósos). O total de cabezas de gando constitúe a cabana gandeira. 

Hai diversos tipos de gando: bovino, ovino, porcino, caprino, equino e 

avícola. 

 A gandería pode ser tradicional, caracterizada porque a maior parte 

da súa produción se destina para o consumo directo, ou moderna, aquela 

que posúe un alto grao de mecanización, destina a súa produción á venda e 

obtén elevados beneficios. Esta última pódese practicar de forma extensiva 

ou intensiva. 

a) A gandería extensiva consiste en criar o gando en grandes espazos 

pechados, onde pasta en liberdade, aínda que tamén pode recibir 

pensos como alimentación complementaria. Este tipo de explotación 

mantense con pouco persoal e con sinxelo equipamento. 

b) A gandería intensiva cría o gando estabulado en granxas, podendo 

ter unha pequena zona de pasto ao aire libre. O gando críase en 
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condicións óptimas (temperatura idónea, alimentación a base de 

pensos e frecuentes controis sanitarios). 

 

2.3.- A pesca. 

 

É unha actividade económica que consiste en capturar peixes e 

animais mariños. Proporciona alimentos e materias primas para diversas 

industrias (fariñas, pensos, fertilizantes); tamén ocupa numerosas persoas, 

tanto nas tarefas de pesca como nas industrias relacionadas con ela 

(construción de barcos, instrumentos de pesca, almacenaxe, conservación, 

transporte, etc.). Distínguense tres tipos: 

a) A pesca de baixura realízase con pequenas embarcacións, durante 

unha xornada, preto do litoral. Empréganse técnicas tradicionais e 

sinxelos instrumentos. 

b) A pesca de altura practícase lonxe da costa con embarcacións de 

tonelaxe media e adoita durar de dez a quince días. Utilízanse 

técnicas de arrastre, de palangre e cerco. 

c) A pesca de grande altura lévase a cabo en todos os mares e dura 

varios meses. As embarcacións son de gran tonelaxe e saen 

organizadas en flotas. O peixe capturado, para ser transformado en 

conxelados e fariñas para penso, deposítase diariamente no barco 

nai. 

 

3.- O SECTOR SECUNDARIO 

 

As actividades industriais son as que se dedican á obtención e á 

transformación das materias primas en produtos elaborados. Para isto 

necesítanse os seguintes factores de produción: materias primas, enerxía, 

maquinaria, man de obra e capital, ou capacidade económica, para construír 

os edificios, mercar as máquinas, contratar o persoal, etc. 

Segundo o tipo de actividade económica desenvolvida polas 

empresas, distínguense os seguintes tipos: 

a) Industrias básicas. Son as que realizan o primeiro proceso de 

transformación dos recursos naturais co fin de convertelos en 

materias primas para outras industrias. Exemplos: industria química 
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de base, petroquímica, siderúrxica, industria do aluminio e industria 

da construción. 

b) Industrias metalúrxicas e de bens de equipo. Son as que fabrican a 

maquinara necesaria para o funcionamento doutras industrias: bens 

de equipo (guindastres, material ferroviario e de avións, maquinaria 

agrícola, etc.) e bens de consumo: automóbiles, electrodomésticos, 

etc. 

c) Industria téxtil e do calzado. Utilizan como materias primas tanto 

naturais (la, algodón), como artificiais (raión, viscosa) e sintéticas 

(tergal ou nailon), e o coiro, gomas e plásticos. 

d) Industria electrónica (ordenador, telecomunicacións, industria 

aeroespacial). 

e) Industria agroalimentaria (sector dos cereais, graxas vexetais e 

animais, sector lácteo, cárnico, pesqueiro, hortofrutícola, bebidas 

alcohólicas e conxelados e precociñados). 

f) Industrias químicas de consumo: a industria farmacéutica, de imaxe 

e son, e de limpeza e perfumería. 

 

4.- O SECTOR TERCIARIO 

Conxunto de actividades económicas que non producen bens materiais 

de forma directa, senón prestacións relacionadas coa distribución e coa 

venda de ditos bens, coa información, a saúde, a educación, o turismo, a 

administración, etc. 

a) O transporte é un dos principais motores da economía, xa que 

posibilita a actividade comercial e os desprazamentos das persoas, 

facendo posible a mundialización da actividade económica. 

b) Os comerciantes son os intermediarios entre os produtores de 

mercancias e os consumidores. O prezo dos produtos determínase 

pola lei da oferta e da demanda. 

c) O subministro da información e a transmisión de coñecementos: 

prensa, radio, televisión e publicidade; servizo de teléfonos, de 

correos, de mensaxerías; profesorado, avogados, asesores fiscais, 

economistas, etc. 

d) Prestacións e seguridade: educación, sanidade, administración e 

xestión, previsión social e servizos asistenciais, e seguridade. 
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e) Servizos financeiros: bancos e caixas de aforro. 

f) Turismo. Supón a construción de edificacións, de infraestrucutras e 

de material de transporte, a existencia de moitos negocios ligados á 

hostelería e aos servizos administrativos.  

 

 

II.- A ECONOMÍA GALEGA 

 

1. O SECTOR PRIMARIO EN GALICIA. 

 

1.1. A agricultura 

 

Ata a década dos sesenta (s. XX), a maioría da poboación activa 

galega traballaba no campo. As explotacións caracterizábanse pola excesiva 

fragmentación e polo carácter familiar e encamiñábanse a obter unha 

produción autosuficiente. 

Esta situación cambia na década dos sesenta (s. XX), ao tempo que 

se estaban a producir as migracións de galegos das áreas rurais ás áreas 

urbanas e industriais de Europa, España e da Galicia occidental. O proceso 

de urbanización vai ligado ao de crecemento económico e conlevou que 

medrase a demanda de alimentos e de mellor calidade (leite, carne, ovos, 

froita e verdura), o que provocou un aumento do prezo destes e un 

estímulo na súa produción. Nace a agro-industria, e con ela as rutas de 

recollida do leite, a rede de matadoiros ou os mercados de xatos e recría. 

Asistimos, pois, ao paso dunha agricultura de autoconsumo a unha 

agricultura de mercado (o valor da produción agraria multiplicouse por vinte 

no período 1960-1988). Este cambio produciu unha serie de 

transformacións que non sempre implican consecuencias positivas. As máis 

destacadas son: 

 

a) Subordinación da agricultura á gandería. Os cultivos perden 

protagonismo e o uso agrario da terra aparece moi vinculado á gandería 

ao destinárense moitos cultivos á alimentación do gando e dedicárense 

moitas terras de cultivo a zonas de pasto. 
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b) Diminución da poboación activa labrega e, o máis preocupante, a 

continua perda de xente nova que prefire traballos non relacionados co 

agro. 

c) Aparición de cultivos de invernadoiro (floricultura). 

d) Especialización dos cultivos (pementos de Herbón, en Padrón; flores; 

kiwis; mazás para a elaboración de sidra; castañas; amorodos). Capítulo 

á parte merecería a viticultura que busca o recoñecemento do mercado 

mediante as denominacións de orixe, como sinal de garantía de 

regularidade e calidade de produción (Ribeiro, Valdeorras, Albariño, Rías 

Baixas…). 

e) Modernización das técnicas e os instrumentos agrarios. Da mecanización 

do agro dan conta estas cifras significativas: nº de tractores en 1962: 

872; nº de tractores en 1982: 63869. 

f) Excesivo grao de mecanización para o tamaño que teñen as explotacións 

e a infrautilización de tractores, colleitadoras, etc. 

g) Cambios no estilo de vida dos labregos, que converten os modelos de 

relación social tradicional de estreitos vínculos, noutros máis 

caracterizados polo individualismo. 

h) O desaproveitamento do bosque, a pesar de contar cos dous tercios da 

superficie dedicados ao monte e ser unha das maiores reservas forestais 

de Europa. As características que poderían resumir o estado actual do 

sector forestal son: 

� Infrautilización, xa que non se aproveitan todas as súas 

posibilidades: madeira, desenvolvemento dunha cabana gandeira 

que contribúa á roza do mato e evite os incendios, produción de 

castañas e cogomelos, ou desenvolvemento de espazos de 

carácter recreativo como a caza e a pesca. 

� Irracionalidade, posto que se rexistra un masivo cultivo de 

piñeiros e eucaliptos en detrimento das especies autóctonas e do 

equilibrio ecolóxico do monte. 

� Abandono, porque a pobreza e a escasa rendibilidade das áreas 

onde se localiza o monte, provocou a emigración. 

   

 Os obstáculos máis importantes cos que se atopa o agro galego para 

levar a cabo a súa modernización son: 
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� O pequeno tamaño das explotacións. 

� O seu carácter familiar. 

� A pequena porcentaxe de superficie agraria útil (o 30% fronte ao 

70% ocupado polo bosque e o mato). 

� A enorme fragmentación das parcelas. 

� O avellentamento da nosa poboación rural e, como consecuencia, 

o abandono de moitas terras produtivas. 

 

Como conclusión, podemos dicir que o resultado destes cambios é 

unha convivencia entre unha estrutura agraria tradicional que perdura, 

mesturada con outras máis modernas e orientadas ao mercado. Por outra 

parte, o campo xa non é o centro económico da familia rural, é dicir, cada 

vez son máis as familias no rural que viven do traballo fóra da agricultura. 

 

1.2. A Pesca 

 

Galicia é a comunidade que aporta unha maior porcentaxe á pesca 

total de España, sendo unha das primeiras potencias de Europa. As augas 

de Europa, bancos Canario-Saharianos, Terranova, Labrador, Groenlandia, 

Angola, etc., son ou foron áreas explotadas pola flota galega. 

Aos numerosos portos pesqueiros do litoral galego (Vigo, A Coruña, 

Ribeira, Bueu, Burela, Celeiro, Viveiro, Laxe, Muros Cedeira, Camariñas 

Corcubión, etc.) chegan a cotío barcos que practican a pesca de baixura 

(sardiña, xurelo, rodaballo, cigala, centola e a nécora) e a de altura. Trala 

poxa na lonxa, o peixe é transportado a todos os mercados de dentro e fóra 

de Galicia, especialmente ao de Madrid. A pesca de altura e a de grande 

altura alimenta as fábricas de conservas ou de conxelados ou precociñados. 

Na pesca de altura e gran altura destacan a pescada, o peixe espada, o 

atún, o bacallao, o langostino, a lura e o polbo. 

      

Ademais da pesca, destaca o marisqueo, que se practica 

principalmente nas Rías Baixas, e a acuicultura, tanto a tradicional en 

bateas (mexillón: Galicia é a segunda potencia mundial na súa produción) 

coma a moderna en piscifactorias (rodaballo, linguado, salmón, troita). 
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Neste sector Galicia está nun proceso de busca de alternativas á crise 

que actualmente padece: por unha parte é un sector pendente das 

restricións dos caladoiros internacionais e pendente dos acordos pequeiros 

que a UE negocie con países terceiros. Por outra, é un sector que necesita 

continuar o seu proceso de modernización (a metade dos buques ten máis 

de vinte anos).  

Hoxe están buscándose alternativas como: 

� Creación de empresas mixtas con países como Angola, Namibia, 

Irán, Chile, para manter o volume das capturas e poder continuar 

coas explotación dos caladoiros tradicionais. 

� Busca de novas áreas de pesca e campañas de investigación e 

pesca experimental en novos caladoiros. 

� Desenvolvemento dunha industria de transformación e 

comercialización de calidade (pensemos que, neste momento, a 

porcentaxe de poboación activa galega relacionada directamente 

coa pesca é do 4´5%, mentres que a poboación ocupada coa 

industria pesqueira é do 7´7%). 

 

1.3. A Gandería 

 

A cabana vacúa e a porcina son as principais cabanas gandeiras dos 

últimos trinta anos, aínda que a importancia económica e o peso na 

economía galega da primeira sexa maior. Toda Galicia rexistra unha forte 

densidade de bovino, pero sobre todo, as áreas menos favorables á 

agricultura e cunha débil ocupación humana,  zonas estas nas que se 

densenvolven modelos de cría intensiva. 

O vacún especialízase na produción leiteira. Entre 1970 e 1990, o seu 

total duplicouse, feito aínda máis salientable se temos en conta que Galicia 

partiu con máis atraso que Asturias e Cantabria no seu proceso de 

modernización, e hoxe produce a terceira parte do leite de España, malia 

estar condicionada –e mesmo castigada- polo sistema de cotas da Unión 

Europea, que lle impide chegar ao seu nivel óptimo de produtividade. A 

explotación de gando que antes era predominante, a que tiña entre 3 e 9 

vacas, comeza o seu declive, sobre todo dende a nosa integración na UE, ao 

considerarse que unha explotación rendible é aquela que non baixe das 25 
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vacas. A principal raza produtora de leite é a frisona e a súa produción 

destínase á comercialización en fresco ou á elaboración de queixos. 

O vacún para a produción de carne ocupa un lugar secundario, xa que 

os prezos non animan esta especialización e os gastos son maiores ca no 

leite. En áreas de montaña, onde as explotacións teñen un carácter máis 

tradicional, é onde existen máis exemplares de vaca rubia galega, que se 

destina á produción de carne. 

A produción de gando porcino si está orientada fundamentalmente á 

obtención de carne. A pesar de ser aínda frecuente a ceba doméstica, vai 

sendo substituída dende a década dos sesenta (s. XX) por explotacións 

(hoxe menos de mil explotacións) que superan o centenar de cabezas. 

A avicultura experimentou ao longo dos últimos trinta anos un 

proceso de industrialización da produción similar ao porcino. Pasou dunha 

posición secundaria nunha explotación tradicional a ter unha orientación 

claramente industrial con máis de 12 millóns de cabezas. A produción 

avícola ten un dobre enfoque: granxas de engorde de polos para a 

produción de carne e granxas de galiñas poñedoras (nesta produción 

ocupamos o segundo lugar despois de Cataluña). É significativa a 

concentración da avicultura na provincia de Ourense, onde se localiza 

Coren, unha potente cooperativa que posúe máis da metade das galiñas 

poñedoras. 

As ganderías ovina e caprina son pouco significativas en Galicia, se 

exceptuamos determinados concellos de montaña (sureste ourensán, 

Ancares, raia con Portugal), que fan rendible o monte baixo, cun mínimo de 

custo. 

O gando equino, co proceso de mecanización, xoga un papel marxinal 

nos sistemas de explotación; non obstante, o seu número de exemplares 

mantense estable e destacan os cabalos bravos nos montes da Galicia 

setentrional e occidental, que constitúen un atractivo turístico (“rapa das 

bestas”). 

 

2. O SECTOR SECUNDARIO 

 

Esquema das principais materias primas galegas e, á vez, os sectores 

industriais de tipo endóxeno: 
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MATERIAS PRIMAS SECTORES INDUSTRIAIS 

Leite Industrias lácteas 

Peixe Conserveiro, estaleiros 

Madeira Serradoiros, moble 

Carne Industrias cárnicas 

Granito, lousa Construción 

Auga Bebidas 

Liño Téxtil 

 

 

A localización industrial en Galicia ofrece, desde hai tempo, unha 

concentración xeográfica no Eixe Atlántico.  Non obstante, xa se empezan a 

observar certas transformacións que apostan por aproveitar os recursos 

locais, no que se vén denominando “desenvolvemento endóxeno”, e que 

beneficia ás producións agroalimentarias, madeireira, de cemento ou 

téxtiles. Deste xeito, detéctase un pulo industrial en núcleos como Lalín, 

Sarria, O Barco ou Verín. 

Na distribución dos empregos no territorio, comprobamos tamén que 

a área que vai dende Ferrol a Vigo concentra o 75% do emprego industrial.  

A empresa galega caracterízase polo predominio das pequenas e 

medianas unidades que, coa axuda de fondos públicos procedentes do 

goberno autonómico ou da UE, están permitindo unha garantía de 

estabilidade no emprego. O 98% dos establecementos teñen menos de 50 

obreiros/as e xeran o 62% do emprego. As grandes empresas significan tan 

só o 2% do número total de establecementos pero supoñen máis do 38% 

do emprego. 

O feito de que moitas destas empresas se manteñan gracias ás 

axudas do Estado dan conta da febleza aínda do noso tecido industrial. 

Ademais, algunhas das grandes empresas están en mans de multinacionais 

que non pechan os ciclos produtivos en Galicia e que teñen os seus centros 

de decisión no exterior. Estes dous feitos, xunto coa falta de infraestruturas 

en Galicia, poden explicarnos por que Galicia segue sendo unha comunidade 

sen peso no sector industrial. A existencia de empresas como Zara, 

Pescanova, Coren ou Televés fannos ter esperanza no desenvolvemento das 

nosas posibilidades a pesar das adversidades. 
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En canto ás ramas industriais máis destacadas en Galicia: 

� O sector téxtil coñece unha etapa de expansión nos anos 80 (s. 

XX) que se traduce en máis de 15.000 postos de traballo e máis 

de 1.000 empresas, aproveitando o baixo custo de man de obra. 

Esta dispoñibilidade de man de obra, a tradición da confección no 

noso país, o poder de iniciativa… conseguiron relanzar o sector 

desde tres focos principais: Ourense, Vigo e A Coruña.  

� Na rama alimentaria hai que salientar a industria conserveira, 

actualmente sufrindo unha gran competencia doutros países. 

Destaca Pescanova. Outras industrias alimentarias importantes 

son Frigolouro (carne), Coren (carne e ovos) e Saprogal (pensos). 

� A fabricación de produtos metálicos correspóndese con pequenos 

talleres mecánicos e carpinterías de aluminio que atenden por 

unha parte á demanda local e, por outra, serven de industria 

auxiliar doutros procesos produtivos (un 20% das pezas de 

Citroën, por exemplo, son mercadas en Galicia).  

� Na extracción de granito destaca o Porriño, e na extracción de 

lousa, Valdeorras. 

� O sector da madeira caracterízase polo minufundismo (unha gran 

proliferación de serradoiros) e polo emprego maioritario dunha 

tecnoloxía obsoleta e unha man de obra pouco cualificada. Así e 

todo, empresas máis grandes son Finsa (fabricación de taboleiros) 

e Celulosas (fabricación de papel). A fabricación do moble está 

tendo un gran pulo en vilas como A Estrada, Sarria... 

� No sector enerxético, Galicia ocupa un lugar destacado, tanto na 

produción hidroeléctrica (sobre todo nos encoros da provincia de 

Ourense), como térmica (centrais de As Pontes e Meirama). Nos 

últimos tempos desenvolveuse tamén a instalación de xeradores 

eólicos. A electricidade obtida é explotada por Fenosa, Endesa e 

Iberduero, entre outras, que venden boa parte da súa produción 

en mercados extrarrexionais.  

 

En canto á exportación,  o 80% do que se vende fóra é producido polas 

empresas Pescanova, Repsol, Citroën, Inditex e Coren. Os mercados máis 

interesantes para as empresas galegas son o portugués e o francés. 
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Como conclusión, parece evidente que Galicia debe potenciar un sector 

industrial máis competitivo. Para iso, hai que remediar tamén as deficientes 

infraestruturas de comunicacións que nos distancian dos grandes mercados. 

Hai que investir en tecnoloxía e investigación, o que nos fará menos 

dependentes. 

 

3. O SECTOR TERCIARIO 

 

O turismo foi unha das actividades que amosou un maior dinamismo 

nos últimos anos ao ir mellorándose a accesibilidade do territorio e 

promocionarse a imaxe de Galicia no exterior. As catro provincias poden 

ofrecer o seu patrimonio histórico e artístico, a súa paisaxe e gastronomía, 

potenciando así o turismo cultural, verde, tentando romper cos costumes da 

demanda turística que adoita concentrarse nunha soa estación e na costa, 

fundamentalmente. 

Entre os factores negativos que dificultan o desenvolvemento deste 

sector están: o período de estancia dos turistas soe ser reducido, ao non 

termos un período estival longo e non poder garantir, coma no 

Mediterráneo, un bo tempo para os veraneantes, que son os principais 

turistas; por outra banda, os establecementos hoteleiros teñen unha escasa 

cualificación, pois predominan os de baixa categoría e hai moi poucos 

establecementos de catro e cinco estrelas (situación similar no que respecta 

a hostais, cámpings, e apartamentos). 

Un recurso alternativo ao turismo de praia, que nos últimos anos está 

atopando unha gran difusión e apoio oficial da Xunta, é a recuperación dos 

balnearios e o turismo rural, coa restauración de casas de labranza. Trátase 

de diversificar a oferta turística e, á vez, dinamizar a economía e recuperar 

o patrimonio e artesanías locais. Outra posibilidade está no fomento dos 

percorridos náuticos, tanto nas rías coma nos encoros do interior (Os 

Peares, Belesar, Ribeira Sacra). 

No subsector dos transportes teñen moita importancia os portos que 

foron o lugar preferente da entrada e saída de mercadorías e persoas ao 

longo da historia, ante a dificultade que tiñan as comunicacións terrestres. 

Destacan o porto de Vigo, importante pola pesca desembarcada, e o porto 



 13

de A Coruña que se especializou como porto industrial, petroleiro, pesqueiro 

e de sólidos.  

Onde claramente Galicia é deficitaria é nas comunicacións por 

estrada. A rede galega caracterízase pola alta densidade de trazados, 

constituída maiormente por estradas de categoría comarcal ou local, 

pequenas, sinuosas e cun firme moi superficial. As mellores estradas 

atópanse entre o eixe A Coruña-Vigo. 

O ferrocarril conta só con 1070km útiles e atópase nun momento moi 

crítico con reducións de traxectos entre diversas capitais galegas por 

motivos de rendibilidade do servizo. A difícil orografía galega e a propia 

demanda, que non utiliza este medio de transporte máis que para o 

traslado de mercadorías ao exterior e viaxes de longo percorrido, sitúa esta 

modalidade de transporte nunha difícil encrucillada. 

Tres son os aeroportos galegos: o máis importante, Lavacolla, en 

Santiago; Alvedro, na Coruña; e Peinador, en Vigo. 

 

O comercio aparece caracterizado por un número moi elevado de 

establecementos de pequenas dimensións e que venden polo miúdo, o que 

propicia volumes de negocios reducidos. Os cambios que están chegando a 

este sector coa aparición das grandes superficies e das cadeas de tendas 

especializadas ameazan a supervivencia de moitos establecementos que 

non poden competir en prezos e só resisten polo sacrificio persoal do 

comerciante que desenvolve xornadas laborais moi longas. O comercio en 

Galicia dá emprego a unha de cada oito persoas ocupadas. 

 

Finalmente, hai que mencionar o numeroso emprego creado nos 

últimos anos no campo do ensino e na sanidade, a raíz da descentralización 

do Estado, que permitiu ofrecer servizos elementais nas cabeceiras de 

comarca dotando así mellor uns territorios que dependían en exceso das 

capitais de provincia. 

 

 

 

 


