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O punto de partida deste capítulo dedicado

ao sector exterior é a análise da achega da

demanda externa ao crecemento agregado

do PIB. Tendo en conta os datos das contas

económicas de Galicia publicadas polo IGE,

que considera as relacións comerciais tanto

con terceiros países como co resto das Co-

munidades Autónomas españolas, a contri-

bución do sector exterior no último ano

segue a ser negativa. Se ao longo da crise

económica o sector exterior atenúa a caída

da demanda interna, o crecemento da acti-

vidade económica no último ano ven moti-

vado pola achega do 2,8 puntos da

demanda interna mentres que a demanda

externa detrae sete décimas ao crecemento

do PIB (cadro 3.3.1.).

En termos absolutos, as exportacións gale-

gas, tanto ao conxunto do Estado como a

terceiros países, acadaron un valor de

30.743,7 millóns de euros e as importacións

ascenderon a 31.906,2 millóns. Consecuen-

temente, o saldo comercial da economía ga-

lega é negativo, acadando un déficit de

1.162,5 millóns de euros, un 21,5% supe-

rior ao rexistrado no ano anterior. A taxa de

cobertura no ano 2015 ascendeu a 96,4%,

en tanto que a taxa de apertura da econo-

mía galega (calculada como o cociente entre

a suma do valor das importacións e expor-

tacións totais de bens e servizos e o PIB ga-

lego) foi do 111,9%, dous puntos máis que

no ano anterior.

Este capítulo céntrase na análise das rela-

cións comerciais de Galicia cos terceiros paí-

ses, que se caracteriza pola súa forte

concentración xeográfica e sectorial. Ase-

made, cómpre mencionar que o saldo co-

mercial segue a ser positivo para Galicia e a

taxa de cobertura acada o 124,2% e que o

grao de apertura sitúase no 60,7%.

Comercio exterior con terceiros países

O sector exterior galego caracterizouse no

último ano por unha medra da actividade

comercial, entendida esta como a suma das

exportacións e importacións, así como pola

súa concentración xeográfica, onde a UE

acolle as dúas terceiras partes da actividade

Sector exterior3.3.-
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comercial galega, e a elevada concentración

sectorial, dado que os cinco primeiros capí-

tulos exportadores e importadores repre-

sentan máis do sesenta por cento do seu

importe total. 

A diferenza do acontecido no ano anterior, a

actividade comercial en Galicia medra un

5,4% no último exercicio como resultado

tanto do incremento das importacións

(4,9%) como das exportacións (5,7%). O

volume total das compras e vendas galegas

no exterior en 2015 acadou os 33.951,4 mi-

llóns de euros, 1.728,3 millóns máis que no

ano anterior. No último ano o grado de aper-

tura da economía galega a terceiros países,

entendido este como o cociente entre a

suma do valor das exportacións e importa-

l 3.3.1.

l 3.3.2.
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cións e o PIB, situouse no 60,7%, un punto

e seis décimas superior ao acadado en

2014.

Atendendo á súa distribución segundo sec-

tores de actividade, este comportamento

ven explicado fundamentalmente pola

medra experimentada novamente nos sec-

tores do automóbil (893,8 millóns), manu-

facturas de consumo (691 millóns) e

alimentos e bens de consumo duradeiro

(521,2 e 336,2 millóns de euros, respecti-

vamente), que compensan á contracción su-

frida no caso da enerxía (–558,8 millóns de

euros) ou do sector de materias primas

(–131,3 millóns).

A actividade comercial galega en 2015 re-

presenta o 6,5% do total estatal, unha dé-

cima máis que no ano precedente,

situándose este peso relativo no 12,9% no

caso das manufacturas de consumo, no

9,8% na automoción e no 8,1% e 7,3% no

caso das materias primas e alimentos, res-

pectivamente. 

Galicia incrementa o saldo positivo da súa

balanza comercial ata os 3.710,4 millóns de

euros, un 9,2% máis que no ano anterior

(313,9 millóns de euros), motivado polo

maior crecemento das exportacións. Este

saldo comercial representa o 6,6% do PIB

no ano 2015 fronte ao 6,2% rexistrado no

ano anterior.

A nivel provincial, dos datos recollidos no

cadro 3.3.4. despréndese que Pontevedra,

tras unha medra do 9,9% (1.453,5 millóns

de euros), mantense como a provincia con

maior actividade comercial en tanto que en

A Coruña este indicador permanece practi-

camente constante, ao aumentar un 0,6%

(87,6 millóns). As outras dúas provincias

tamén presentan un comportamento desi-

gual, rexistrándose unha medra da activi-

dade comercial en Lugo (205,9 millóns de

euros) fronte á caída experimentada no

caso de Ourense, con 18,8 millóns de euros

menos. No que atinxe ao saldo da balanza

comercial, as catro provincias galegas man-

teñen o saldo positivo, se ben a provincia de

Pontevedra, por mor da evolución das im-

portacións, experimentou un acusado des-

censo en relación ao ano anterior (–848,8

millóns de euros), a diferenza do que acon-

tece en A Coruña, onde tras a caída das im-

portacións e o aumento das exportacións, o

saldo positivo supera os 1.100 millóns.

Finalmente, destacar que as provincias de

2015galicia

l 3.3.3.



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

222

Pontevedra e A Coruña están situadas no oi-

tavo e décimo posto, respectivamente, no

ranking de provincias españolas con maior

valor de actividade comercial, cando no ano

anterior ocupaban o décimo e o undécimo

lugar, respectivamente. En termos de vo-

lume de exportacións, Pontevedra sitúase

como a sétima provincia exportadora (dé-

cima no caso das importacións) e A Coruña

mantense na novena posición (duodécima

en termos de valor de importacións).

• Importacións do exterior

O valor total das importacións galegas no úl-

timo ano acada os 15.120,5 millóns de

euros (707,2 millóns superior ao rexistrado

en 2014), o que representa o 5,5% do valor

total das importacións españolas. Esta

medra afecta a todas as provincias galegas

agás A Coruña, cunha redución do 7,5%

(–507,1 millóns de euros), presentando

Pontevedra o maior crecemento cunha

medra do 18% (1.151,2 millóns), en tanto

que en Ourense e Lugo esta porcentaxe su-

pera lixeiramente o 5%. Tras esta evolución,

a provincia de Pontevedra sitúase como a

máis importante en termos de valor das

compras exteriores, acollendo case a me-

tade das importacións totais galegas, se-

guida de A Coruña, que abrangue o 41,5%

(44,3% e 47% no ano anterior, respectiva-

mente).

O sector da automoción, tras unha medra

do 24% en relación ao ano anterior, sitúase

l 3.3.4.

l 3.3.5.
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como a actividade que presenta un maior

importe ao acadar os 3.884 millóns de

euros, que significa o 10,8% do total esta-

tal. Este importante incremento explícase

tanto pola evolución das compras exterio-

res de automóbiles e motos, que aumen-

tan un 33,5% o seu valor en relación ao

rexistrado en 2014, acadando os 1.554,7

millóns de euros, como pola medra do

18,5% no caso da fabricación de compo-

ñentes, cuxas importacións ascenden a

2.329,2 millóns.

A continuación sitúanse as importacións de

alimentos, que experimentan unha medra

de case o 14% respecto ao ano anterior, re-

presentando o 18,3% do valor total das im-

portacións galegas (2.760,4 millóns de

euros) e o 8,9% das importacións españo-

las. O terceiro sector en importancia é o

enerxético, que volve a experimentar unha

redución considerable no valor das súas

compras exteriores, cunha caída próxima ao

20%, cuxas compras ascende a 2.283,8 mi-

llóns de euros no ano 2015 (15,1% do total

galego). Tras el estaría o sector de manu-

facturas de consumo, que tras incrementar

o seu valor ata os 2.207,1 millóns de euros

(un 3,3% máis que no ano anterior) repre-

senta o 14,6% do total de importacións ga-

legas e o 6,7% das importacións españolas

deste sector de actividade.

Se se descende na análise ao nivel de capí-

tulo importador, cadro 3.3.6., os corres-

pondentes a “Vehículos automóbiles,

tractores, ciclos e demais vehículos terres-

tres, as súas partes e accesorios” (87) e

“Combustibles minerais e aceites minerais;

os seus destilados; materias bituminosas,

ceras minerais” (27) seguen a ser os dous

primeiros capítulos importadores, acollendo

no seu conxunto o 42% do valor das impor-

tacións galegas. En relación ao ano anterior,

o primeiro presenta unha medra lixeira-

mente superior ao 25% mentres que as

compras exteriores do capítulo de combus-

tibles e aceites minerais descenden case un

20%. 

As importacións galegas concéntranse nos

países da Unión Europea. Segundo os datos

do cadro 3.3.3., o 59,1% do valor total das

compras exteriores procede da UE-28

(8.960 millóns de euros), sendo Francia o

principal subministrador de Galicia, por mor

do papel da factoría do Grupo PSA Peugeot-

Citroën en Vigo, con 3.744 millóns de euros,

seguida de Portugal, con 1.861,8 millóns.

Estes dous países concentran o 37,1% das

2015galicia
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importacións galegas, sete puntos por riba

do rexistrado no ano anterior. Fóra da UE,

cabe salientar as compras realizadas dende

Galicia a China, que tras un incremento su-

perior ao 18% sitúase como o quinto país

onde máis compras se realizan, e México,

que descende ata o sexto lugar tras unha

caída das importacións de case o 32%

(4,5% e 3,4% das importacións galegas,

respectivamente). 

Atendendo á desagregación das importa-

cións galegas dos países da zona euro se-

gundo capítulos arancelarios (cadro

3.3.6.), cómpre mencionar que as importa-

cións de produtos do capítulo 87 (“Vehículos

automóbiles, tractores, ciclos e demais ve-

hículos terrestres, as súas partes e acceso-

rios”) ascenden a 3.770,2 millóns de euros,

o que representa o 51,7% das importacións

galegas da zona euro, así como que o

92,6% do valor total das importacións gale-

gas do capítulo 87 proceden desta área xeo-

gráfica. O segundo capítulo importador é o

de “Máquinas e aparellos mecánicos” (84),

cun importe de 443,7 millóns de euros, o

que significa o 6,1% do total das importa-

cións galegas que veñen dos países da zona

euro e o 63,7% do valor das compras gale-

gas correspondentes ao devandito capítulo.

No caso de Francia, o capítulo máis impor-

tante en termos absolutos é o correspon-

dente á automoción, que representan o

83,1% das compras nese país, situándose

en segundo lugar o de “Fundición, ferro e

aceiro” (72) co 4,3%. En Portugal, os dous

capítulos máis importantes concentran tan

só o 29% das compras exteriores nese país,

correspondendo o 16,4% ao de “Prendas e

complementos de vestir de punto” (61) e o

12,6% á automoción (capítulo 87).

• Exportacións ao exterior

As vendas de produtos galegos a terceiros

países, despois da caída rexistrada en 2014,

volve a presentar un comportamento posi-

tivo cun incremento superior ao 5%, ascen-

dendo o importe total das exportacións ata

os 18.830,9 millóns de euros, o que repre-

senta o 7,5% das exportacións españolas,

unha décima por riba do peso relativo do

ano precedente. 

Ao contrario do acontecido en 2014, no úl-

timo ano as provincias galegas, agás Ou-

rense, presentan unha medra do valor das

súas exportacións. En termos absolutos a

provincia de A Coruña foi a que rexistrou o

incremento máis acusado, con 594,7 millóns

de euros máis (7,7%), seguida de Ponteve-

dra e Lugo, con 302,3 e 164,8 millóns de

euros máis, respectivamente. Tras esta evo-

lución, Pontevedra mantense como a provin-

cia con maior volume de exportacións,

concentrando o 45,9% das vendas galegas a

terceiros países (8.636,8 millóns de euros),

alcanzando A Coruña o 44% (8.277 millóns).

En conxunto, estas dúas provincias acollen o

90% do total das exportacións galegas.

Atendendo á desagregación sectorial, o

grupo de manufacturas de consumo é o

máis importante tanto en termos de valor

como en relación á súa importancia relativa

no conxunto do Estado. No ano 2015 as ex-

portacións destes produtos ascenderon a

case 5.200 millóns de euros, o 27,3% das

vendas exteriores de Galicia, o que repre-

senta o 21,3% das exportacións españolas

deste sector. Séguelle en importancia, no

que en termos monetarios se refire, o sector

do automóbil, cunhas vendas superiores aos

3.800 millóns de euros, o que supón a

quinta parte das exportacións galegas e

case o 9% das exportacións españolas do

sector. En relación ao ano anterior, o cadro

3.3.5. reflicte que o incremento máis acu-

sado en termos absolutos corresponde ao

conxunto de manufacturas de consumo, con

619,8 millóns de euros máis (13,6%), rexis-

trándose a única caída no valor da vendas

no caso das exportacións de materias pri-

mas, cunha contracción do 11% (91,7 mi-

llóns de euros). 
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Por cuarto ano consecutivo o capítulo expor-

tador máis importante polo seu importe é o

de “Vehículos automóbiles, tractores, ciclos

e demais vehículos terrestres, as súas par-

tes e accesorios” (87), que concentra o

27,3% das exportacións galegas, seguido

por dous capítulos pertencentes á actividade

téxtil, o de “Prendas e complementos de

vestir, agás os de punto” (62), que acolle o

14,3% das vendas, e o da “Roupa e comple-

mentos de vestir, de punto” (61), que repre-

senta o 7,3%. En relación ao ano anterior,

os capítulos relacionados co téxtil experi-

mentaron unha medra superior ao 16%,

mentres as exportacións de vehículos incre-

mentáronse un 5,8%. 

No ano 2015 aumenta a concentración das

exportacións ao mercado comunitario, con-

centrando a zona euro o 62,3% das vendas

galegas (11.735 millóns de euros), sendo

Francia, por causa da importancia da facto-

ría PSA Peugeot Citroën en Vigo, o principal

destino das vendas de Galicia, con 4.920,7

millóns de euros (26,1% do total do valor

das exportacións galegas a terceiros paí-

ses). Séguelle Portugal, onde as vendas

acadaron os 2.378,4 millóns de euros

(12,6%), e Italia, con 1.527 millóns (8,1%).

Atendendo á desagregación por capítulos

das exportacións galegas ao conxunto dos

países da zona euro, cadro 3.3.7., as ven-

das de produtos do capítulo 87 ascenden a

3.899 millóns de euros, o que representa o

33,2% das exportacións a este espazo. En

segundo lugar sitúase o capítulo 62 (“Pren-

das e complementos de vestir, agás os de

punto”), cun importe de 1.611,1 millóns de

euros, que representa o 13,7% do total das

vendas aos países da zona euro.

As exportacións a Francia concéntranse no

capítulo 87, que acolle o 67,4% das vendas

a ese país e que representan o 64,5% das

vendas totais dos produtos englobados

neste capítulo, seguido do devandito capi-

tulo 62, que acolle o 8,3% das exportacións

a Francia. No caso portugués, os principais

capítulos exportadores seguen sendo o 03

("Peixes e crustáceos, moluscos e outros in-

vertebrados acuáticos") e o 62 (“Prendas e

complementos de vestir, agás o punto”),

acollendo o 11,4% e o 10% das vendas ga-

legas a Portugal, respectivamente.

• Base exportadora

Un último aspecto a considerar na análise do

sector exterior galego con terceiros países é

a base exportadora. A diferenza do aconte-

cido no ano anterior, o número de empresas

que venderon os seus produtos no exterior

de España aumenta no ano 2015 ata as

6.335 empresas exportadoras, un 1,6%

máis que no ano anterior (99 empresas

máis). Este incremento explícase en gran

medida pola evolución experimentada nos

sectores de manufacturas de consumo e

bens de equipamento (102 e 64 empresas

máis), que contrasta coa caída no sector de

materias primas (26 empresas menos).

No caso dos sectores que presentan un

maior crecemento no número de empresas

exportadoras, cómpre resaltar o incremento

no caso da industria téxtil e confección, con

69 empresas máis, e o do subsector de xoia-

ría e reloxos, con 30 empresas máis. Entre

as empresas do sector de bens de equipa-

mento, salienta o comportamento das em-

presas de “maquinaria específica de certas

industrias”, con 59 empresas máis. Ase-

made, o cadro 3.3.9. reflicte o bo compor-

tamento da industria de compoñentes do

automóbil, que en 2015 presenta un incre-

mento do número de empresas que saen ao

exterior (34 empresas máis).

Tendo en conta o devandito incremento do

número de empresas exportadoras en Gali-

cia e o lixeiro descenso experimentado no

conxunto do Estado, a cota exportadora no

total estatal aumenta ata o 4,3%, medio

punto porcentual menos que ao comezo da

crise económica en 2008.
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Atendendo á súa desagregación segundo

grandes sectores, cómpre resaltar a impor-

tancia relativa do sector de alimentación,

que no último ano mantén o seu peso no

conxunto do Estado cunha cota do 7,6%,

seis décimas por riba do estimado en 2014.

A pesca, a pesar da redución do número de

empresas exportadoras, é o sector con

maior peso relativo, co 29,5% do total es-

tatal, destacando novamente o crecemento

do sector das bebidas que representan o

9,1% das expresas exportadoras do sector

en España.

Investimento galego no exterior 
e estranxeiro en Galicia

Os datos de investimento exterior están re-

collidos no Rexistro de Investimentos Exte-

riores, a partir dos que a Secretaría de

Estado de Comercio Exterior presenta unha

explotación estatística que para os investi-

mentos estranxeiros nas Comunidades Au-

tónomas só ofrece datos de investimento

bruto. Tendo en conta esta limitación esta-

tística, tras os descensos rexistrados en

2014, no último ano increméntase de xeito

significativo tanto o volume de investimento

estranxeiro en Galicia (60,2%) como o in-

vestimento estranxeiro bruto de Galicia no

exterior (145,2%). No conxunto do Estado

estes fluxos de investimento medran case

un dez por cento no caso do investimento

estranxeiro en España en tanto que des-

cende case un oito por cento o seu investi-

mento no exterior.

O investimento bruto estranxeiro en Galicia

aumentou no último ano ata os 85,1 millóns

de euros, importe que se sitúa moi por de-

2015galicia
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baixo das cifras acadadas no período 2011-

13. Este investimento supón tan só o 0,4%

do investimento estranxeiro bruto en Es-

paña, unha décima máis que no ano anterior

aínda que lonxe do acadado en 2013 (2%),

que se concentra basicamente en Madrid

(acolle o 46,5% do mesmo) e Cataluña (cun

21,7%) (cadro 3.3.10.).

Suíza é o principal país investidor en Galicia

no último ano, con 45,9 millóns de euros, se-

guido por India e Singapur, con 13,5 e 12,1

millóns de euros, respectivamente, acollendo

entre os tres o 84% do investimento. O in-

vestimento comunitario descende significati-

vamente pasando dos 21,3 millóns de 2014

aos 6,1 millóns do último ano. Entre estes

países salienta o Reino Unido, con 4,6 mi-

llóns, que se sitúa como cuarto país investi-

dor, seguido de Francia, con 0,6 millóns, e

Alemaña e Portugal, con 0,4 millóns de euros.

Dende un punto de vista sectorial, o ano

2015 presenta cambios significativos tendo

en conta que a medra do investimento ven

explicada na súa meirande parte polo com-

portamento nas actividades de “fabricación

doutro material de transporte” e “activida-

des de construción especializada”, que aco-

llen o 86,4% do investimento en Galicia. Se

no ano 2015 o investimento nestes sectores

ascende a 58 e 15,5 millóns de euros, res-

pectivamente, no ano anterior non captaron

ningún investimento. Por contra, os descen-

sos máis acusados en relación ao ano ante-

rior rexistráronse no caso da actividade

inmobiliaria e da industria química, con 10,5

e 8,9 millóns de euros menos, seguidos pola

pesca e acuicultura (–3,3 millóns) e a indus-

tria da madeira (–3 millóns de euros).

No que atinxe ao investimento no sector de

fabricación doutro material de transporte,

l 3.3.10.
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Suíza e Singapur concentran todo o seu in-

vestimento no subsector de construción de

barcos e diques flotantes (CNAE 30.11). A

India pola súa banda, dirixe todo o seu in-

vestimento ao subsector de instalacións

eléctricas, mentres que ás actividades in-

mobiliarias e a construción de edificios aca-

paran maioritariamente o investimento

comunitario.

Atendendo ao peso relativo no total estatal,

salienta a importancia do investimento en

actividades da “fabricación doutro material

de transporte”, que acollen a metade do in-

vestimento neste sector en España, así

como o investimento en actividades de

construción especializada, que representa o

9,5% do investimento estranxeiro no sub-

sector (cadro 3.3.11.).

O investimento bruto galego no exterior ex-

perimentou un forte incremento no último

ano, ascendendo ata os 1.099,9 millóns de

euros, 2,5 veces máis que no ano anterior,

o que sitúa a Galicia como a terceira Comu-

nidade Autónoma que máis inviste no es-

tranxeiro no ano 2015. Tendo en conta o

descenso rexistrado no conxunto do Estado,

cadro 3.3.12., o peso relativo do investi-

mento galego no total estatal situouse no

4,5% cando no ano anterior esta porcen-

taxe era do 1,7%.

No último ano o Reino Unido foi o país máis

importante ao acoller o 60,9% do investi-

mento (670,1 millóns de euros), mantén-

dose Estados Unidos en segundo lugar, co

33,2% do investimento, e situándose a con-

tinuación Brasil, que acolle o 1,4%. A dife-

renza do ano anterior, onde os países da

Unión Europea acollían no seu conxunto tan

só o 3,5% do investimento total, en 2015

estes países concentran o 62,7% do inves-

timento.

As actividades inmobiliarias volven a ser a

rama de actividade máis importante en ter-

mos de capital investido ao acoller máis do

62% do total de Galicia. Séguelle o sector

da construción de edificios, que representa

o 31,3%. En conxunto, estas dúas activida-

des supoñen o 93,6% do investimento ex-

terior galego.

Comparado co investimento realizado polo

conxunto do Estado, cómpre salientar a im-

2015galicia

l 3.3.11.



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

230

l 3.3.12.

l 3.3.13.



231

portancia das da pesca e acuicultura, que

representa case a totalidade do investi-

mento realizado por España neste sector, así

como as actividades inmobiliarias, cun

63,9% (cadro 3.3.13.). 

Fomento das exportacións galegas 

No que respecta á promoción das exporta-

cións, é importante destacar o Plan de Fo-

mento das Exportacións Galegas,

(FOEXGA),  con actuación dirixidas a ac-

cións promocionais conxuntas no exterior, a

través de misións comerciais directas, inver-

sas e participacións agrupadas en feiras in-

ternacionais. 

No ano 2015, no marco do FOEXGA, reali-

záronse 33 accións en 33 países, en con-

creto 21 misións comerciais directas, 10

participacións en feiras internacionais e 2

misións comerciais inversas. 

Un total de 224 pemes galegas participaron

en accións no estranxeiro, un total de 383

participacións. Ademais de 150 pemes ga-

legas participantes en misións inversas. 

O orzamento total do convenio é de

1.607.030 euros, a financiar polo FEDER

aportado polas cámaras (80%), IGAPE a

través de fondos propios (10%) e as empre-

sas (10%)

Dentro do fomento das exportacións gale-

gas é necesario destacar o papel da Rede de

Plataformas Empresariais no Exterior de Ga-

licia (Rede Pexga) e o Servizo de Licitacións

Internacionais (SALT). Ambos son proxectos

desenvolvidos ao abeiro do convenio subs-

crito entre o Instituto Galego de Promoción

Económica (IGAPE) e a Confederación de

Empresarios de Galicia (CEG) para o fo-

mento da internacionalización do tecido em-

presarial galego.

Por un lado, as Plataformas Pexga ofrecen

asesoramento e apoio a todas aquelas em-

presas que queiran introducirse, crecer ou

consolidarse nos mercados onde a Rede

está presente. Durante o 2015 a Rede con-

tou con oito plataformas operativas: en Bra-

sil (Río de Xaneiro, Recife, Golânia e Sâo

Paulo), China (Shanghái, Beijing e Guangz-

hou), Colombia (Bogotá), Estados Unidos

(Miami, Washington e Houston), Marrocos

(Casablanca), México (México D.F. e Pue-

bla), Reino Unido (Londres) e Rusia (Mos-

cova e Mishishi).

No exercicio 2015, recibíronse un total de

512 demandas de servizos de asesoramento

e apoio por parte das empresas galegas, co-

rrespondendo a maior parte destas activida-

des ás plataformas establecidas en México

(116), Reino Unido (86) e Colombia (84). O

mercado africano e o asiático son os seguin-

tes en espertar o interese das empresas ga-

legas, contabilizando 80 solicitudes a

plataforma de Marrocos e 70 a establecida

en China. 

En canto ao número de empresas clientas

por mercado, no ano 2015 destacan nova-

mente as plataformas de México (84), Co-

lombia (60), e Marrocos (43),  para un total

de 212 no cómputo global.

Por outro lado, funciona o Servizo de Licita-

cións Internacionais, cuxo obxectivo é

apoiar ás empresas galegas no acceso a li-

citacións internacionais con financiamento

de organismos multilaterais e institucións fi-

nanceiras internacionais, e proporcionar fe-

rramentas, formación, asesoramento

personalizado e outros recursos de apoio

para axudar ás pemes a achegarse e parti-

cipar neste mercado. o

2015galicia



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

232


