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A economía galega experimenta no
2014, por primeira vez dende o ano

2010, unha taxa de variación interanual do
seu Produto Interior Bruto (PIB) real a pre-
zos de mercado positiva, do 0,4%. Unha
leve recuperación da actividade económica,
moi inferior á rexistrada no conxunto do Es-
tado (1,4%) e na zona euro (1,4%).

Os datos do cadro macroeconómico reflicten
que Galicia presenta taxas de variación in-
tertrimestrais positivas nos catro trimestres
do ano 2014, do 0,1%, 0,3%, 0% e 0,1%,
respectivamente. Así mesmo, os datos inte-
ranuais indican que a economía galega
rompe coa tendencia de anos anteriores e
encadea catro trimestres de crecemento in-
teranual.

A recuperación da actividade mostra o seu
efecto positivo no descenso do desemprego
e no incremento das persoas afiliadas á Se-
guridade Social, aínda que se segue des-
truíndo emprego, con menos persoas
ocupadas e menos persoas activas.

Análise macroeconómico 
da economía de Galicia

Dende o punto de vista da demanda, por
primeiro ano dende o ano 2008, o consumo
final aumenta en Galicia en relación ao ano
anterior nun 0,5%, un incremento significa-
tivo fronte ao descenso do 2% rexistrado no
ano anterior. Este incremento ven motivado
tanto polo comportamento do consumo pri-
vado como polo público. Dunha banda, o
gasto en consumo final dos fogares au-
menta un 0,5% (–2,3% no ano 2013).
Doutra, o gasto en consumo das Adminis-
tracións Públicas aumenta a unha taxa inte-
ranual do 0,6% (–1,1% de redución no ano
2013) (cadro 1.2.1.).

O consumidor galego ten unha percepción
menos pesimista en 2014, atendendo á evo-
lución do indicador de confianza. No último
ano este indicador sitúase nos –18,8 pun-
tos, cando no ano precedente era de –34,4
puntos, no conxunto do Estado acada os –
9,7 puntos e na UE-28, os –7,3. O indicador

1.2.- Cadro macroeconómico
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de confianza do consumidor toma valores
entre (–100) e 100, correspondendo os va-
lores entre 0 e 100 con percepcións favora-
bles e entre 0 e (–100) con percepcións
desfavorables, tanto máis pesimistas ou op-
timistas canto máis se aproximen aos valo-
res extremos.

Outros indicadores que mostran a evolución
do consumo das familias son o positivo índice
de vendas do comercio polo miúdo. Nas im-
portacións, a decembro de 2014, os prezos
de bens de consumo permaneceron estables
respecto ao mes de decembro de 2013. Pola
súa banda, a variación interanual dos prezos
de bens intermedios e de capital foi negativa
(–8,1% e –17,16%, respectivamente).  

No que ao investimento se refire, o cadro
macroeconómico de Galicia reflicte que a
formación bruta de capital experimentou no
ano 2014 un crecemento do 1,3%, cando no
ano precedente reducírase nun 2,7%. Os
datos trimestrais mostran que este crece-
mento do investimento ten maior impulso
no segundo semestre, situándose no 1,6%
e no 2%, respectivamente, no terceiro e
cuarto trimestres do ano. A nivel estatal, o
crecemento da formación bruta de capital
ten unha maior intensidade, acadando unha

taxa interanual do 3,4% (na zona euro
medra o 1%).

En relación ao investimento en bens de
equipo, os utilizados como medios de pro-
dución no proceso produtivo de bens e ser-
vizos, en base aos datos de variación media
anual do índice de produción industrial, este
reduciuse no ano 2014 un 11,2% respecto
ao ano 2013 (aumenta en España un 2,3%).
Por contra, fronte ao descenso de máis do
13% nas importacións de bens de equipa-
mento en 2013, no ano 2014 este descenso
moderouse ata o 1,6%.

A licitación oficial pública segundo data de
anuncio rexistrou en Galicia un repunte no
ano 2014,  cun crecemento próximo ao 36%
(cae un 55% no ano anterior), por mor da
licitación da Administración Xeral do Estado,
que medra un 56%, e da Administración
Local, que se incrementa nun 43%. Por con-
tra, o importe da licitación pública da Admi-
nistración Autonómica cae un 12,2%.

No que respecta ao sector exterior, os datos
do cadro macroeconómico reflicten unha
apreciable moderación no crecemento tanto
das exportacións como das importacións de
bens e servizos. Os incrementos experimen-

n 1.2.1.
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tados foron, en termos reais, do 1,2% e o
1,7%, respectivamente (11,6% e 9% de
medra no ano anterior).  A partir da infor-
mación proporcionada pola Axencia Estatal
da Administración Tributaria, dedúcese que
a redución das exportacións/expedicións,
excluído o resto do territorio español, foi no
ano 2014 de máis de 933 millóns de euros,
consecuencia da redución das exportacións
galegas a países fora da UE. No que res-
pecta ás importacións/introducións, estas
reducíronse en case 131 millóns de euros.
As importacións de terceiros países tamén
se reducen, xa que as procedentes da UE
aumentan no último ano.

Finalmente, destaca que, na actual situación
de recuperación da actividade económica, a
achega ao crecemento agregado da de-
manda interna e externa en Galicia é infe-
rior á media estatal. Como se deduce do
cadro 1.2.1., a demanda interna achega
0,7 puntos ao crecemento do PIB, fronte ao
sector exterior que detrae 0,3 décimas por-
centuais (2,2 e –0,8 puntos no conxunto do
Estado).

No que respecta á evolución e caída do tipo

de xuro, desde o comezo da crise econó-
mica cómpre sinalar que a paralización dos
mercados monetarios levou ao Banco Cen-
tral Europeo a adoptar medidas monetarias
non convencionais, como as provisións ex-
traordinarias de liquidez, a redución de tipos
de xuro ou os programas de compras de ac-
tivos, para cumprir o obxectivo fundamental
do BCE e enfrontar os riscos dunha situación
prolongada de baixa inflación.

• Agregados da oferta

A análise do cadro macroeconómico dende
a óptica da oferta indica que as ramas dos
servizos, a construción e as ramas primarias
mostran, a nivel agregado, un mellor com-
portamento no ano 2014 que no ano ante-
rior, mentres que a industria rexistra taxas
de crecemento negativas cando no ano
2013 medraban a unha taxa do 1,9%.

A construción reflicte novamente unha taxa
negativa de variación do seu valor engadido
bruto (VEB), cun 1,7% menos, seguindo a
senda de reducións continuadas dende o
ano 2009. A pesar desta tendencia nega-
tiva, cómpre destacar que a contracción do

n 1.2.2.
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VEB no ano 2014 é a menor desde o ano
2009.

Os servizos presentan no ano 2014 unha
taxa positiva de variación do seu valor en-
gadido do 1,5%, fronte ao descenso do
1,3% do ano anterior. Os subsectores de
“actividades profesionais” incrementan o
seu valor engadido no 3,9% no ano 2014 en
relación ao ano anterior, e as “actividades
artísticas, recreativas e outros servizos” e
as de "información e comunicacións" expe-
rimentan crecementos superiores ao 2%.

Ao longo do ano, os datos recollidos no de-
vandito cadro 1.2.1. amosan que o sector
industrial presenta taxas de variación inte-
ranual negativas nos catro trimestres, a
igual que o sector da construción. Por con-
tra, o valor engadido bruto nos servizos e
no sector primario presenta taxas de crece-
mento positivas nos catro trimestres do
ano. 

• Distribución da renda

No ano 2014, por primeira vez dende o co-
mezo da crise económica, se incrementa a
remuneración dos empregadores aos seus
asalariados, un 0,3% en relación ao ano an-
terior. Por tanto, e dado a redución do valor
absoluto do PIB galego a prezos de mer-
cado, o peso da remuneración de asalaria-
dos no PIB aumenta en dúas décimas no
ano 2014, mentres diminúe en tres décimas
o peso do excedente bruto de
explotación/rendas mixtas. En termos no-
minais, 2014 presenta un crecemento do
0,3% da remuneración salarial, unha redu-
ción da actividade produtiva do 0,2% (en
termos de PIB nominal prezos correntes) e
unha caída do 0,9% dos beneficios empre-
sariais (en termos de excedente de explota-
ción bruto/renda mixta bruta).

No que respecta á distribución da renda no
período 2008-2014, a participación dos asa-

n 1.2.5.
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lariados na renda diminúe en 2,2 puntos
porcentuais, pasando do 47% no ano 2008
ao 44,7% no 2014. Pola contra, o peso dos
beneficios, en termos de excedente bruto de
explotación/rendas mixtas, increméntase en
0,3 puntos porcentuais, pasando do 44,8%
ao 45,1% no 2014.

A redución continuada do peso da remune-
ración dos asalariados e o crecemento con-
tinuo do peso dos excedentes brutos de
explotación provocan que o peso sobre o
PIB das remuneracións salariais sexa por
segundo ano consecutivo menor que o dos
excedentes de explotación.

A taxa de variación interanual do índice
xeral de prezos (IPC) a decembro de 2014

foi do –1%, cando en decembro de 2013
este índice situouse no 0,5%. A evolución ao
longo do ano amosa unha tendencia decre-
cente, acadando taxas de variación negati-
vas no segundo semestre do ano.

O aumento salarial medio pactado en Galicia
experimentou unha medra do 0,99%, tres
décimas superior ao rexistrado no ano an-
terior. Galicia presenta un aumento salarial
pactado nos convenios de empresa similar á
media estatal (0,47% fronte ao 0,45% de
aumento medio en España), sendo superior
no caso dos convenios doutro ámbito
(1,13% fronte ao 0,58% a nivel estatal).

A evolución da importancia relativa da po-
boación asalariada no conxunto do em-

n 1.2.6.
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prego, medido en termos do número de
postos de traballo equivalente a tempo com-
pleto, mostra, segundo os datos das Contas
Económicas, que en 2014 os 763.538 asa-
lariados equivalentes a tempo completo, o
83,7% do total, distribúense o 44,7% da
renda.

A análise da distribución da renda pode fa-
cerse tamén a través da evolución do custo
laboral unitario real (CLUR), expresado pola
porcentaxe do produto por ocupado (produ-
tividade aparente) que se dedica a retribuír
o traballo (remuneración media por asala-
riado). Contablemente, o peso da remune-
ración de asalariados no PIB é igual ao CLUR
multiplicado pola taxa de asalarización.
Como se observa no cadro 1.2.6., o CLUR
continúa caendo en Galicia fronte a un in-
cremento no conxunto do Estado.

Á hora de estudar a evolución do CLUR dé-
bese ter en conta que o incremento da re-

muneración de asalariados no último ano é
moito máis intensa no conxunto do Estado
(1,3%) que en Galicia (0,3%) e, por outra
banda, o crecemento da produtividade apa-
rente prodúcese en Galicia polo redución do
emprego no último ano, fronte ao incre-
mento da ocupación a nivel Estatal que fa-
vorece a redución da produtividade
aparente. 

• Inflación

No ano 2014 continúa a tendencia descen-
dente da inflación galega iniciada no se-
gundo semestre do ano 2011. A partir de
xullo do ano 2014, as taxas interanuais de
variación do IPC pasan a ser negativas, o
que non acontecía dende outubro do ano
2009. A taxa de variación interanual en de-
cembro de 2014 en Galicia é do –1%, igual
que no conxunto do Estado. Nos países da
zona euro a taxa interanual a decembro foi
tamén negativa, situouse no –0,1%.

n 1.2.7.
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A nivel provincial, todas as provincias gale-
gas presentan taxas negativas de variación
interanual do IPC no mes de decembro,
do –0,9 na provincia de Pontevedra,
do –1,1% en Ourense e A Coruña e
do –1,3% en Lugo. 

Os axentes máis deflacionistas no ano 2014
(taxa de variación a decembro),  tanto  en
Galicia como no conxunto do Estado, son os
integrados nos grupos de comunicacións
(–5,7%) e transporte (-4,2% en Galicia
e –5,5% en España). En Galicia o incre-
mento máis acusado rexístrase no ensino
cun 1%, seguido doutros bens e servizos
(0,7%), hoteis, cafés e restaurantes
(0,5%), vestido e calzado (0,4%) e do
grupo das bebidas alcohólicas e tabaco
(0,1%).

Atendendo á súa distribución segundo pro-
dutos, cómpre salientar a forte baixada no
prezo do sucre, co 21,3% menos de media
anual, así como das patacas e os seus pre-
parados, co 11,6% menos. No ano 2014 son
escasos os produtos que incrementan o seu

índice xeral de prezos e, en todo caso, os in-
crementos son moderados, salientando
neste ámbito o peixe fresco e conxelado, co
6,6% de aumento, e a carne de ovino, cun
incremento medio do 4,4%.

A inflación subxacente (non considera os ali-
mentos non elaborados nin os produtos
enerxéticos) contívose novamente no ano
2014, presentando taxas de variación nega-
tivas, en Galicia, nos meses de xaneiro,
xullo e decembro. 

No concernente a outros indicadores de pre-
zos, o cadro 1.2.11. amosa que en Galicia,
a taxa de variación interanual do índice xeral
de prezos industriais (IPI) a decembro de
2014 rexistrou unha caída do 3,9%, tres dé-
cimas superior á que se rexistra  no con-
xunto do Estado, a consecuencia,
fundamentalmente, un ano máis, do im-
pacto da evolución experimentada no caso
dos bens enerxéticos. Tan só os bens inter-
medios e de consumo duradeiro presentan
taxas de variación positivas en Galicia
(0,2% e 0,3%, respectivamente), permane-

n 1.2.11.
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cendo constante no caso dos bens de equi-
pamento. A enerxía, cunha caída do 19,8%
en taxa interanual no mes de decembro, é
o que presenta un maior descenso, seguida
dos bens de consumo non duradeiro, que
caen un 0,3%.

• Custos e salarios

O aumento salarial pactado en Galicia no
conxunto dos sectores non primarios expe-
rimentou unha medra nominal do 0,99%,
tres décimas superior ao incremento rexis-
trado no ano anterior. Atendendo á desagre-
gación segundo convenios de empresa e
convenios doutro ámbito, o cadro 1.2.12.

amosa que o aumento salarial pactado nos
mesmos foi do 0,47% e do 1,13%, respec-
tivamente. Galicia presenta un aumento sa-
larial pactado nos convenios de empresa
lixeiramente superior ao do conxunto do Es-
tado (0,47% fronte ao 0,45% de media no
Estado), e moi superior no caso dos conve-
nios doutro ámbito (1,13% en Galicia e
0,58% en España).

O custo laboral é o custo total no que incorre
un empregador pola utilización do factor tra-
ballo, incluíndo, polo tanto, o custo salarial
así como os chamados “outros custos” (pres-
tacións non salariais e cotizacións obrigato-
rias á Seguridade Social). O custo laboral por
traballador e mes en Galicia rexistrou en
2014 unha medra do 0,1%, (fronte a unha
redución do 0,3% de media no Estado), a
pesar do que se mantivo por baixo do custo

medio estatal. Segundo reflicte a Enquisa tri-

mestral do mercado laboral (INE), o custo la-
boral medio ascendeu en Galicia a 2.261,39
euros (un 10,8% inferior á media estatal), o
que volve a situar a Galicia como a terceira
Comunidade Autónoma cos custos laborais
máis baixos, tan só por riba de Estremadura
(2.102,16 euros) e Canarias (2.125,12 euros
por traballador e mes). 

Tanto en Galicia como en España, o sector
de actividade cos custos laborais máis ele-
vados foi novamente a industria, cunha
media de 2.597,31 euros en Galicia, o
85,3% da media estatal (cadro 1.2.13.).
Séguenlle a construción, cun custo laboral
medio de 2.442,87 euros (o 90,6% do custo
medio estatal) e os servizos, cun custo
medio de 2.161,26 euros (o 89% do custo
medio en España). 

O importe das ganancias salariais (pagos
ordinarios) por traballador e mes sitúa a Ga-
licia como a quinta Comunidade Autónoma
cos custos salariais ordinarios máis baixos,
por detrás de Estremadura, Canarias, Mur-
cia e Castela e León. Tras un incremento do
1%, fronte á estabilidade no conxunto de
España, estas ganancias acadaron no último
ano os 1.461,20 euros, 172,45 euros menos
que a media estatal. 

En relación ao tempo de traballo, o número
de horas mensuais efectivamente traballa-
das, entendidas como as realmente traba-
lladas tanto en períodos normais de traballo

n 1.2.12.
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como en xornadas extraordinarias incluíndo
as horas perdidas no lugar de traballo, aca-
dan en Galicia no ano 2014 as 132,4 horas
(131,9 no ano anterior), fronte ás 129,2
horas no conxunto do Estado (129,7 horas
no ano 2013). Os traballadores a tempo
completo teñen en Galicia 146,3 horas efec-
tivamente traballadas (144,9 horas de
media en España) e os traballadores a
tempo parcial, un total de 78 horas ao mes
(77 horas no conxunto do Estado).

Seguindo a tendencia de anos anteriores, a
construción é o sector de actividade con
máis horas pactadas, pagadas e efectivas,
seguido pola industria e os servizos. 

Asociado á redución do número de horas
efectivamente traballadas no ano 2014 en

relación ao ano anterior, o custo total por
hora cae un 0,4%, acadando un valor mo-
netario de 17,10 euros, fronte aos 17,16
euros do ano anterior (19,66 euros de
media en España, fronte aos 19,64 euros do
ano 2013). O custo salarial ordinario por
hora medra un 0,6%, situándose tamén por
baixo da media estatal (11,05 euros e 12,67
euros, respectivamente).

• Mercado de traballo e produtividade

Tal como se analiza con máis detemento no
capítulo 2 desta Memoria, a recuperación da
actividade económica, cun incremento do
PIB real do 0,4% no ano 2014, non reper-
cute de forma contundente no mercado de
traballo, agás no que respecta á redución do
3,1% na poboación parada estimada, así

n 1.2.13.
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como no incremento do 0,5% da poboación
afiliada á Seguridade Social. Fronte a esta
melloría, no ano 2014 continúa o descenso
da poboación ocupada, un 0,8% menos, e
na poboación activa, un 1,3%.

Ao longo do exercicio 2014, a devandita re-

cuperación da actividade económica non im-
pide unha nova redución na taxa de ocupa-
ción. Esta sitúase no 42,1%, inferior en case
tres puntos porcentuais á taxa de ocupación
media do conxunto do Estado.

Tendo en conta a evolución do PIB (prezos

n 1.2.14.
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correntes) e o emprego equivalente a tempo
completo, a produtividade aparente do tra-
ballo, medida como o cociente entre estas
dúas variables, volveu a medrar no 2014 en
Galicia, fronte ao descenso de media en Es-
paña. No conxunto da economía galega a
medra foi dun 0,1%,  fronte ao descenso do
0,3% da produtividade media española. A
comunidade galega presenta incrementos
da produtividade aparente exclusivamente
no sector primario, fronte aos descensos na
industria e construción e á estabilidade no
sector servizos.

A produtividade aparente do factor traballo
representa en Galicia o 93,66% da media
estatal, tres décimas por riba da media do
ano anterior. Como indica o cadro 1.2.15.,
as produtividades aparentes do emprego de
todos os sectores de Galicia, agás o sector
primario, seguen por debaixo da media es-
tatal.

Xunto ao descenso da ocupación e do de-
semprego, o cadro 1.1.11. [Mercado de

traballo en Galicia e España 2013-14] re-
flicte a importante caída do número de tra-
balladores afectados por procedementos de
regulación de emprego (43,9% menos que
no ano anterior), así como un incremento do
0,2%, no número de empresas inscritas na
Seguridade Social no réxime xeral e da mi-
naría de carbón (0,8% en España) e un des-
censo do 0,2% no número de sociedades
mercantís creadas no último ano, fronte ao
incremento do 0,8% de media estatal.

Marco orzamentario

Os Orzamentos da Comunidade Autónoma
de Galicia, aprobados en decembro pola Lei
11/2014, de Orzamentos Xerais para 2015,
aséntanse na previsión dun escenario ma-
croeconómico que estima un crecemento
para 2015 similar ao nacional. Estas previ-

n 1.2.15.
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sións susténtase na recuperación do sector
industrial, nun bo comportamento tanto das
exportacións como do gasto das administra-
cións, o que se prevé compense o peor
comportamento da demanda interna en Ga-
licia, en comparación coa media estatal.

Ao abeiro da Lei 2/2011, de 16 de xuño, de
disciplina orzamentaria e sustentabilidade
financeira, acordouse un límite de gasto non
financeiro dos orzamentos xerais da C.A.
para o exercicio 2015, de 8.481 millóns de
euros. Porén, o gasto non financeiro conso-
lidado de 2015 supón unha suba do 0,54%
en relación ao orzamento de 2014 (44 mi-
llóns de euros máis).

Os ingresos totais consignados no Orza-
mento de 2015 ascenden a 9.736 millóns de
euros, dos que os ingresos non financeiros
ascenden a 8.022 millóns de euros.

A asignación financeira do Orzamento de
2015 prioriza os gastos atendendo aos eixes
e obxectivos estratéxicos do Plan Estraté-
xico de Galicia 2010-2014 horizonte 2020,
que se segue empregando, xa que o novo
plan estratéxico será plenamente coherente
co que rematou no pasado 2014, así como
co novo período de programación dos fon-
dos europeos.

Neste senso, os Orzamentos para o exerci-
cio 2015 pretenden ser coherentes cos cinco
obxectivos que a UE ten por obxecto acadar
no 2020:

– Acadar unha taxa de emprego do 75%
para a poboación de entre 20 e 64 anos.
– Investir un 3% do PIB na investigación e
o desenvolvemento.
– Reducir nun 20% as emisións de carbono e
aumentar o consumo de enerxías renovables.
– Reducir a taxa de abandono escolar e au-
mentar a taxa de titulados de ensino supe-
rior.
– Reducir en 20 millóns o número de per-
soas en risco de pobreza e exclusión social.

Co obxecto de acadar unha maior eficiencia
no cumprimento dos obxectivos orzamenta-
rios, apróbase a lei 12/2014, de 22 de
decembro de medidas fiscais e administra-
tivas.

A dita Lei de acompañamento introduce va-
rias novidades, entre as que destacan as
modificacións no ámbito tributario, en con-
creto, en relación ao IRPF, modifica a dedu-
ción por nacemento e adopción, e duplica a
dedución de vivenda cando a persoa contri-
buínte tivese dous ou máis fillos; establé-
cense tamén dúas novas deducións, unha
por doazóns que teñan por finalidade a in-
vestigación e desenvolvemento científico e
innovación tecnolóxica, e outra dedución
pola instalación na vivenda habitual de sis-
temas de climatización que empreguen fon-
tes de enerxía renovables.

Por outra banda, o texto legal tamén modi-
fica o tipo autonómico de devolución de ga-
sóleo de uso profesional do Imposto sobre
Hidrocarburos.

No que se refire aos tributos propios, modi-
fícase o Imposto sobre contaminación
atmosférica e créase o Imposto Compensa-
torio Ambiental Mineiro.

Finalmente destacar no ámbito normativo,
que no que respecta ao cumprimento das
disposicións en canto a medidas preventi-
vas, correctivas e coercitivas da Lei Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira
(LOEPSF), o orzamento para 2015 de Gali-
cia, dotou o Fondo de Continxencia con
125,24 millóns de euros que, con carácter
excepcional, poderá empregarse para finan-
ciar os axustes do capítulo 1, derivados da
recuperación da paga extraordinaria e adi-
cional do ano 2012.

O orzamento consolidado da Comunidade
Autónoma de Galicia para 2015 ascendeu a
9.970,4 millóns de euros, un 4,8% (en
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torno a 491 millóns de euros) menos que o
aprobado no exercicio anterior, o que repre-
senta o 17,7% do PIB galego estimado para
2015 e supón 3.561,8 euros/habitante
(cadro 1.2.16.).

Os Orzamentos Xerais da Comunidade Au-
tónoma teñen que presentarse e aprobarse
en equilibrio, de forma que os créditos au-
torizados non superen os recursos previstos
nos respectivos estados de ingresos. Esa si-
tuación de equilibrio acádase mediante a in-
terrelación das grandes magnitudes
orzamentarias analizadas na conta finan-
ceira, que a través de diversos saldos como
son o aforro corrente, formación de capital,
capacidade ou necesidade de financiamento
e o endebedamento neto, facilitan informa-
ción básica sobre o alcance e composición
dos orzamentos.

Analízase a continuación, de xeito breve, a
evolución dos principais datos económicos
do orzamento recollidos no cadro 1.2.17.

Os ingresos non financeiros no orzamento
de 2015 aumentaron en 321,78 millóns de
euros, un 4,8% máis que no exercicio pre-
cedente, acadando os 8.022 millóns de
euros.

Os ingresos correntes aumentaron un 4%,
287 millóns de euros. O Imposto sobre Su-
cesións e Doazóns incrementouse un 2,5%
e tamén aumenta, ata os 58,7 millóns de
euros, o Imposto sobre o Patrimonio un
24,4% debido á inclusión de novas bases
derivadas da declaración tributaria especial
e ás declaracións de bens no estranxeiro. A
aparición do Imposto sobre Depósitos en
Entidades de Crédito supón un incremento
do concepto Resto do Capítulo 1 de 17 mi-
llóns de euros.

No que respecta ao Capítulo II, incremén-
tanse tanto o Imposto especial sobre deter-
minados medios de transporte como o
tramo autonómico do Imposto sobre hidro-

carburos. Polo contrario, o Imposto sobre
transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados experimenta un descenso do
2,2%, a causa do comportamento esperado
da parte correspondente aos actos xurídicos
documentados.

O Capítulo III (taxas, prezos públicos e ou-
tros ingresos) aumenta nun 6,9% en rela-

n 1.2.16.
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ción ao exercicio precedente, a causa do in-
cremento de recadación previsto no Sergas.

Os ingresos de capital aumentan un 7% (en
torno a 34 millóns de euros), como conse-
cuencia fundamentalmente do comporta-
mento das transferencias de capital que
medran un 7,8%, a causa do incremento do
aporte FEDER (46 millóns de euros máis que

no exercicio anterior), que compensa os
menores ingresos procedentes do IFOP/FEP
(22 millóns de euros menos).

Por outra banda, os gastos non financeiros
presentan unha evolución positiva do
0,54%, o que supón 45 millóns de euros
máis que no ano 2014. Esta evolución é
consecuencia do incremento do 0,87%,
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62,3 millóns de euros, nas operacións co-
rrentes.

O incremento que se observa no Capítulo
1 (gastos de persoal), 15 millóns de euros
máis, atribúese á dotación para a substitu-
ción de persoal ao servizo da Administra-
ción de xustiza, polo incremento do persoal
docente e do persoal de orientación labo-
ral.

Os gastos correntes en bens e servizos (Ca-
pítulo II) incrementa o seu importe en 23,5
millóns de euros. Así mesmo, dentro dos
gastos correntes é destacable o descenso en
máis de 15 millóns de euros dos gastos fi-
nanceiros.

As transferencias correntes aumentan o seu
crédito en máis de 19 millóns de euros, des-
tacando  neste punto o aumento de 8 mi-

n 1.2.17.
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llóns de euros nos créditos destinados a cu-
brir os pagos da renda de integración social
de Galicia. Así mesmo salienta o descenso
en torno a 6 millóns de euros das transfe-
rencias para cubrir os gastos en farmacia
por receitas médicas.

Fronte ao descenso das transferencias de
capital, 49 millóns de euros menos, o capí-

tulo de investimentos reais aumenta, 31 mi-
llóns de euros máis.

Por todo o sinalado, o déficit do orzamento
non financeiro ascende a 359 millóns de
euros, que cos axustes de contabilidade na-
cional presentados no Informe Económico e
Financeiro do Proxecto de Orzamentos
2015, acadaría o 0,7% do PIB, compatible

n 1.2.18.

n 1.2.19.
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co obxectivo de estabilidade orzamentaria
fixado para Galicia (cadros 1.2.18. e
1.2.19.).

Dende o punto de vista da súa distribución

funcional, tal como mostra o cadro

1.2.20., a porcentaxe que representan as
funcións relativas a Sanidade, Educación e
Acción Social e Promoción Social é do 62%
do orzamento de gastos, porcentaxe supe-
rior á acadada no exercicio anterior (59%).
En relación ao orzamento 2014, destaca o
incremento do 1% en Protección e Promo-
ción Social, do 0,3% en Sanidade ou do
0,1% en Educación, de xeito que a suma
destas políticas aumenta en máis de 19 mi-

llóns de euros. No extremo contrario, o
gasto da función "Débeda Pública" redúcese
en torno a 556 millóns de euros, un 26,8%
menos que no exercicio 2014.

A comparación da evolución nos dous últi-
mos exercicios dos créditos orzamentarios
consignados para cubrir os servizos públicos
fundamentais no conxunto das CCAA, mos-
tra, tal como se observa no cadro 1.2.21.,
que Galicia é a segunda Comunidade Autó-
noma que menos incrementa as partidas
para Sanidade e Protección e Promoción so-
cial, e a terceira con menor incremento na
partida de Educación, só superada neste
caso por Aragón (-0,1%) e Canarias (0%).

n 1.2.20.
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n 1.2.21.
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Na análise dos indicadores da actividade

económico-financeira de Galicia, tomare-
mos como indicadores básicos orzamenta-
rios o aforro ou desaforro orzamentario, o
saldo das operacións de capital e o resultado
non financeiro do ano 2015 en relación ao
ano 2014 (cadro 1.2.22.).

O aforro bruto sitúase no orzamento 2015
nos 310 millóns de euros, fronte aos 85 mi-
llóns do exercicio precedente, como conse-
cuencia da mellora dos ingresos correntes,
causada á súa vez pola mellora do cadro
macroeconómico e polo aprazamento das li-
quidacións negativas a 20 anualidades. Ga-
licia, xunto con Andalucía, Castela e León,
País Vasco e A Rioxa, forma o grupo de Co-
munidades con aforro bruto positivo no seu
proxecto orzamentario do ano 2015.

No que respecta ás operacións de capital, o
saldo entre ingresos e gastos de capital foi
negativo en 669 millóns de euros. Como
consecuencia, o resultado non financeiro do

orzamento 2015 é negativo en 359 millóns
de euros.

A necesidade de financiamento dos orza-
mentos no 2015 é de 403 millóns de euros,
tendo en conta os axustes de contabilidade
nacional, que é como se mide o obxectivo
de estabilidade orzamentaria. Os axustes de
contabilidade nacional pasan a ser negativos
no presente exercicio pola minoración do
axuste correspondente ás liquidacións nega-
tivas do sistema de financiamento, xa que
ao aprazar dez anos máis a súa devolución,
a Comunidade Autónoma pasa de devolver
206 millóns de euros ao ano a 85 millóns de
euros anuais. Acadando o 0,7% do PIB para
2015, é dicir tres décimas menos, ou 172
millóns de euros de capacidade de endebe-
damento.

A débeda acumulada no ano 2014 en Galicia
(referida ao cuarto trimestre de cada ano),
segundo o avance do Banco de España, as-
cendeu ata 9.961 millóns de euros, o que

n 1.2.23.
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representa o 4,2% da débeda total espa-
ñola. Comparado co resto das Comunidades
Autónomas, Galicia, cun incremento do
8,1% na súa débeda acumulada en relación
ao ano anterior,  é a terceira Comunidade
que rexistra un menor incremento por de-
trás de Navarra (1,9%) e o País Vasco
(7,7%). No conxunto do Estado, o incre-
mento experimentado foi do 12,9% (cadro

1.2.23.).

En termos relativos, a relación entre o en-
debedamento e o PIB aumentou ata o 18%,
sendo esta porcentaxe do 22,4% no con-
xunto do Estado. O endebedamento por ha-
bitante creceu tamén en relación ao período
anterior ata acadar os 3.625,84 euros, si-
tuándose sen embargo, moi por debaixo da
media estatal, que foi de 5.090 euros por
persoa. 

No que respecta aos indicadores económi-
cos da recadación tributaria en Galicia, a re-
cadación líquida total en Galicia creceu no
ano 2014 un 2,1% respecto ao ano anterior,
acadando os 5.776,8 millóns de euros, di-
minuíndo levemente o seu peso relativo no
total estatal ata o  3,41%, (3,43% no exer-
cicio precedente).

En termos absolutos, o cadro 1.2.24. in-
dica que a recadación do IRPF acadou os
2.480,6 millóns de euros, e o imposto sobre

sociedades os 1.164,5 millóns de euros, o
que supón un incremento na súa recadación
do 3,3% e do 7,5%, respectivamente, en
relación ao exercicio 2013.

No que respecta aos impostos indirectos, o
IVE acadou unha recadación no ano 2014 de
1.795,8 millóns de euros, o que supón case
un 3% menos que no exercicio 2013, en
torno a 55 millóns de euros menos.

O 94,2% dos ingresos tributarios do ano
2014 proceden da recadación destes tres
impostos.

Proceso de converxencia

Tal como se sinala ao longo do presente ca-
pítulo, a economía galega pecha o exercicio
de 2014 cun crecemento interanual do PIB
do 0,4%, fronte ao crecemento medio esta-
tal do 1,4%, aumentando, polo tanto, o di-
ferencial existente. Así mesmo, a
Contabilidade Rexional de España, base
2010 publicada polo INE mostra un crece-
mento estimado no ano 2014 do PIB pm e
do PIB per cápita en Galicia do 0,5% e 0,3%
respectivamente, e cunha taxa negativa de
variación interanual do PIB pm a prezos co-
rrentes do –0,2%. A ralentización do im-
pulso do sector exterior e os menores
efectos da recuperación económica sobre a
demanda interna en Galicia en comparación

n 1.2.24.
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co resto do Estado, sitúan a nosa Comuni-
dade na cola da recuperación económica en
España.

En xuño de 2014 publicouse por parte da
Comisión Europea o sexto Informe sobre a
Cohesión Económica, Social e Territorial da
UE.

Neste informe dáse conta do profundo im-
pacto que a crise económica tivo nas rexións
europeas, paralizando os procesos de con-
verxencia rexional e aumentando os niveis
de desemprego, pobreza e exclusión, cun
maior impacto nas rexións  menos desen-
volvidas dos países máis afectados pola
crise económica.

A política de cohesión europea, materiali-
zada a través da aplicación dos fondos "ESI"
(Fondos Estruturais e de Investimento Eu-
ropeos), está orientada a abordar as dispa-
ridades rexionais en termos económicos e a
axudar na consecución dos obxectivos da
Estratexia Europa 2020. Neste senso, cóm-
pre salientar que no novo período de pro-
gramación de Fondos, Galicia pasa a ser
rexión desenvolvida, por ter acadado un PIB
per cápita superior ao 90% da media euro-

pea no período 2007-2009, utilizado de re-
ferencia. Non obstante, a intensificación da
crise económica afectou en maior medida ás
rexións que partían dun PIB menor. Neste
senso, no ano 2011, último dispoñible con
información comparada entre rexións euro-
peas, o Eurostat determina un PIB per cá-
pita en Galicia do 87% da media europea en
PPA (paridade de poder adquisitivo), fronte
ao 92% do ano 2008.

• Converxencia coa media estatal

O peso da economía galega no PIB estatal
baixa no ano 2014 ata o 5,16%, fronte ao
5,22% do ano anterior, acadando o valor
máis reducido dende o ano 2004.

O PIB a prezos correntes no ano 2014 en
Galicia sitúase en 54.212 millóns de euros,
o que supón unha variación en termos no-
minais do –0,2% e en termos de volume do
0,4% respecto ao ano 2013. A nivel estatal,
a variación do PIB en termos nominais aca-
dou o 0,9% e en termos de volume o 1,4%.

O indicador PIB rexionalizable per cápita
amosa que no último ano o retroceso no
proceso de converxencia coa media espa-

n 1.2.25.
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ñola, sendo Galicia unha das sete Comuni-
dades Autónomas que diverxen coa mesma.
Este indicador acada en 2014, os 87,6 pun-
tos (España=100), sete décimas inferior ao
rexistrado no ano anterior. Comparado coa
situación do ano 2008, o PIB por habitante
medra dende o 87,4% da media estatal ata
o devandito 87,6%. Unha mínima conver-
xencia que se produce polo efecto da caída
da poboación.

Tras esta evolución, Galicia sitúase como a
sexta Comunidade Autónoma co menor
valor do PIB rexionalizable, tan só por riba
do rexistrado en Estremadura (69,1% do
valor español), Andalucía (74,1%), Castela-
A Mancha (80,4%), Murcia (81,3%) e Ca-
narias (86%). 

• Converxencia coa media europea 

Os datos provisionais do produto interior
bruto por habitante en Galicia no ano 2013

supoñen un descenso en relación ao ano an-
terior, acadando un PIB per cápita equiva-
lente ao 83% da media da UE-28 (94% no
conxunto do Estado). Comparado co resto
das CC.AA., Galicia é a sétima Comunidade
co menor índice, superando novamente a
Estremadura (65%), Andalucía (70%), Cas-
tela-A Mancha (76%), Murcia (77%), Cana-
rias (81%) e Valencia (82%).

O cadro 1.2.26. mostra que o proceso de
converxencia das diferentes CC.AA. non é
homoxéneo, de xeito que entre os anos
2000 e 2014, Galicia é a Comunidade que
más converxe en termos de PIB/habitante,
con 10 puntos de converxencia, seguida
polo Pais Vasco, con 7,7 puntos. Tendo en
conta a converxencia dende o ano 2008,
Galicia aproxímase só en dúas décimas á
media española.

A crise económica frea a senda de conver-
xencia, producíndose un marcado proceso

n 1.2.26.
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de diverxencia tanto do conxunto do Estado
como de Galicia coa media europea, así
como de Galicia coa media estatal. O datos
provisionais para o ano 2013 parecen definir
unha estabilización no proceso de diverxen-
cia e un estancamento en porcentaxes en
torno ao 94% da media europea de PIB per
cápita de media no Estado e en torno ao
84% en Galicia. o

n 1.2.27.


