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PRESENTACIÓN 

 O ano 2000, precisamente cando esta publicación cumpre dez anos de vida, 
parece un bo momento para facer balance do que se fixo e dos retos que esperan 
no futuro. O cambio de século que vivimos convídanos a botarlle unha ollada á 
evolución recente da economía galega e a cómo esta evolución implica retos que 
teremos que abordar no contexto do novo século. 
 Pero non é só unha cuestión cronolóxica a que nos fixo reflexionar sobre 
Galicia e obte-la opinión de especialistas e de axentes sociais sobre as 
perspectivas do futuro que nos espera. O mundo no que agora vivimos sufriu e 
está a sufrir transformacións que son todo un reto non só para a economía senón 
para a sociedade no seu conxunto. Galicia entrou a formar parte, xunto coas 
rexións do seu contorno, dunha das grandes zonas económicas mundiais. A 
entrada na comunidade europea e na unión monetaria fixeron que Galicia pase a 
compartir non só obxectivos de futuro con outras rexións senón tamén incertezas. 
Os problemas ós que se enfrontan moitas rexións europeas son similares ós que 
pode ter Galicia neste contexto de cambio das sociedades industriais clásicas ás 
sociedades da información. Aínda que é certo que en Galicia preséntanse 
dificultades específicas, que proveñen principalmente da súa peculiar estructura 
económica, sen embargo, os problemas galegos non son únicos.  
 En canto ás solucións si han ser únicas. Cada rexión deberá atopar un camiño 
para se enfrontar ós retos do cambio estructural. As medidas de política que se 
necesitan han estar especificamente deseñadas para as circunstancias 
particulares de cada rexión. 
 Con este pano de fondo, o Consello de Redacción da Revista Galega de 
Economía, consciente do papel que ten esta publicación como instrumento de 
reflexión, de debate e de divulgación do coñecemento da realidade económica e 
social de Galicia, tiña a obriga e non podía deixar pasa-la oportunidade, ante o 
comezo do século XXI, de ofrecer un número monográfico que intente ofrecer una 
visión o máis global, completa e, á vez, minuciosa da realidade económica desta 
Comunidade, tendo en conta o seu pasado máis recente pero, sobre todo, abrindo 
un intenso debate sobre a súa evolución futura. 
 Para cumpri-los obxectivos de referencia, e baixo o título “A economía galega 
ante o século XXI”, seleccionáronse unha serie de temas que conxuntamente 
cremos que ofrecen unha visión global e integradora da economía de Galicia. 
Ademais, estes traballos preséntanos destacados investigadores e especialistas 
dos campos estudiados que, dende ópticas e sensibilidades diversas, case 
sempre complementarias, ofrecen unha análise detallada e profunda da realidade 
económica de referencia. 
 Achegar unha lectura global e, á vez, integradora e rigorosa dunha realidade 
tan complexa como a que presenta a economía galega, non resulta unha tarefa 
fácil. Para axudarmos a isto optamos por ofrecer unha ordenación dos temas de 
estudio seguindo o deseño, por outra parte bastante usual pero que nos parece 
moi ilustrativo, de presentar en primeiro lugar os traballos máis xenéricos para ir 
descendendo a estudios máis concretos ou sectoriais, e a súa evolución conxunta 
é a que, en definitiva, condiciona a traxectoria dos primeiros. Nesta liña de 
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selección, no traballo que presentamos inténtase situa-la realidade económica 
actual de Galicia e proxectala cara ó vindeiro século mediante a análise de 
cuestións tan principais como o estudio da súa converxencia real e a eficiencia 
productiva, o seu cambio estructural, o papel dos fondos comunitarios, do sector 
público, do sistema financeiro ou o dos “novos” factores productivos, 
conxuntamente con variables tan relevantes como o financiamento autonómico, a 
evolución demográfica, a educación ou a globalización, pasando pola análise 
detallada dos principais sectores (agrario, pesca, industria, vivenda-construcción e 
turismo) e sen esquecer aspectos de tanta importancia como a incidencia 
económica da propia localización xeográfica desta comunidade, o cal ten unha 
especial relación co estudio das infraestructuras, o transporte e a súa vinculación 
con outras áreas económicas como pode se-lo norte de Portugal. 
 Probablemente, unha visión global e completa, en termos de perspectiva da 
economía galega, non pode ser achegada unicamente por especialistas nos 
distintos ámbitos económicos senón que cómpre a contribución e o punto de vista 
dos principais axentes económicos sociais e políticos. Deste modo, a publicación 
inclúe as opinións dos representantes das principais forzas políticas, dos 
empresarios, dos sindicatos e doutras institucións de relevancia. 
 Para rematar, queremos agradecer moi sinceramente o esforzo e a 
participación desinteresada de tódalas persoas que dalgún modo colaboraron na 
realización deste número, e agardamos que este volume sexa de utilidade non só 
para o conxunto de expertos, investigadores e alumnos das facultades de 
economía e empresa senón que tamén sexa un documento de debate e de 
reflexión sobre o futuro da nosa economía. E como non, que este número tan 
especial sexa tamén como unha pequena homenaxe a unha década de existencia 
da nosa revista. 
 
 

PILAR DÍAZ VÁZQUEZ 
Departamento de Fundamentos da Análise Económica 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
Universidade de Santiago de Compostela 

 
 ÁNGEL I. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Departamento de Historia e Institucións Económicas 
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 

Universidade de Santiago de Compostela 
 

 XOSÉ ANTÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Departamento de Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
Universidade de Santiago de Compostela 


