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1. A economía galega pecha o ano 2014 
encadeando catro trimestres consecutivos 
de crecemento, sendo a súa taxa inte-
ranual media do 0,4% segundo o IGE. Con 
todo, este dato positivo ten que ser matiza-
do tendo en conta, entre outros aspectos, 
que a súa intensidade é significativamente 
máis feble que a do conxunto do Estado. 
En particular, a Contabilidade Rexional do 
INE publicada hai uns días sitúa a Galicia á 
cola no crecemento do PIB rexional, cunha 
estimación de +0,5% fronte a unha media 
de 1,4%.

2. A devandita debilidade relativa ven de-
terminada tanto polo parón do sector exte-
rior coma pola atonía relativa da demanda 
interna. No que atinxe ao primeiro, pécha-
se o ano con cinco trimestres consecutivos 
de achegas negativas da demanda externa 
ao crecemento do PIB. Xunto a importan-
te ralentización do crecemento das expor-
tacións e importacións fora de Galicia, un 
dos aspectos máis negativos é a redución 
do número de empresas galegas que ven-
den fóra de España, feito que non acon-
tecía dende o ano 2009. E no que atinxe 
á demanda interna, é certo que presenta 
unha contribución positiva ao crecemento 
agregado do PIB (0,7 puntos) sendo o in-
vestimento, tras seis anos de contracción, 
a magnitude que presenta un mellor com-
portamento (1,3%). Non obstante, este pulo 
é significativamente máis curto e feble que 
o correspondente ao resto das CC.AA.

3. Dende o punto de vista da oferta o as-
pecto máis negativo é o retroceso da acti-
vidade industrial, que fora no ano anterior o 
único sector con incrementos na xeración 

do seu valor engadido bruto. A contracción 
industrial en Galicia en 2014 foi do 2,5% 
(2,3% no caso da industria manufactureira) 
fronte á medra do 1,5% no conxunto do 
Estado (+2,3% a industria manufactureira).

4. O débil crecemento da economía de 
Galicia pon novamente de releve as dificul-
tades do mercado de traballo galego para 
crear emprego. A ocupación estimada pola 
EPA descende un 0,8% en relación ao 
ano anterior (-0,3% en termos de traballo 
equivalente a tempo completo). Asemade, 
o descenso do desemprego estimado e 
rexistrado na Comunidade Autónoma e a 
redución da taxa de paro galega por pri-
meira vez dende o comezo da crise deben 
ser matizados tendo en conta tres facto-
res. Primeiro, a caída da poboación activa. 
Segundo, Galicia sitúase como a comuni-
dade do norte peninsular coa taxa de paro 
máis elevada. E terceiro, por mor dunha 
nova medra dos parados de moi longa du-
ración, o número de persoas que levan en 
situación de desemprego menos dun ano é 
inferior aos que levan máis dun ano (longa 
duración) por primeira vez dende o come-
zo da crise.

5. A Organización Mundial para o Turis-
mo (OMT) sinala ao turismo como un mo-
tor clave para o progreso socioeconómico, 
cuantificando o seu peso no Produto Inte-
rior Bruto (PIB) nun 9% do total mundial.  
España é unha potencia en materia de tu-
rismo ao superar estes niveis con porcen-
taxes de participación no PIB de case un 
11%.  En Galicia, e pese a non ser un dos 
principais destinos turísticos do Estado, o 
sector sitúase a niveis nacionais: 10,6% 
do PIB. Con carácter xeral,  tanto a oferta 

Aspectos salientables
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como a demanda turística na Comunidade 
concéntrase na franxa costeira.

6. Os últimos datos dispoñibles (ano 2014) 
reflicten unha melloría do sector turístico en 
Galicia con respecto ao ano anterior, sobre 
todo no que se refire ao número de viaxeiros 
que visitaron Galicia que superaron os tres 
millóns e medio (3.615.588) aproximándo-
se ás cifras acadadas ao comezo da crise.  
Este dato permite albiscar unha tendencia 
relativamente optimista sobre a evolución 
da demanda no futuro inmediato.

7. Polo contrario, as perspectivas de 
outros indicadores do sector non son tan 
favorables, sobre todo en termos compa-
rativos coa media estatal.  Isto é así no re-
ferente ao grao de ocupación e a estancia 
media que, con valores do 30,7% e 2,0 días 
de estancia media en 2014, fican lonxe dos 
valores de hai cinco anos.  

8. O sector agroalimentario debe ser con-
siderado un sector estratéxico da economía 
galega, e como tal é necesaria unha visión 
de País, dada tanto a súa relevancia eco-
nómica, social, demográfica ou medioam-
biental. Ao longo dos últimos anos o agro 
galego experimentou un fortísimo proce-
so de axuste (redución de explotacións e 
da man de obra) e realizou un significativo 

esforzo de modernización e capitalización 
do sector. Con todo, cómpre mencionar o 
escaso avance estatístico dirixido a medir 
cuantitativamente o impacto económico do 
sector. O devandito proceso de transforma-
ción explicaría o incremento da renda real 
por ocupado entre os anos 2000 e 2012, se 
ben este valor real das remuneracións per-
cibidas polos factores de produción sitúa-
se no ano 2012 en torno ao 65% da renda 
agraria media española.

9. Asemade, hai que salientar o elevado 
peso relativo da actividade primaria fronte 
á industria transformadora (a que xera un 
maior valor engadido), de modo que por 
cada euro de VEB da actividade primaria a 
industria aporta 0,62 euros, lonxe dos 1,03 
de España ou os 1,33 de Europa.

10. Galicia caracterízase polo predominio 
do subsector gandeiro, que no ano 2012 
representa o 58,3% do valor total da pro-
dución agraria galega, salientando por riba 
de todos a produción leiteira, por diante do 
bovino e das aves. En relación á produción 
da rama gandeira no conxunto do Estado, 
o valor da produción leiteira representa o 
26,1% do valor en España a pesar de con-
tar Galicia con máis do 55% das explota-
cións e cunha cota e produción leiteira su-
perior ao 35% do total estatal.
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Dende a saída da segunda recesión económica no segundo semestre do ano 2013, 
o PIB en Galicia encadea catro trimestres consecutivos de taxas de crecemento inte-
ranual positivas, pechando o ano cunha medra media do do 0,4% segundo o IGE (0,5% 
segundo o INE), da metade da última previsión para 2014. Con todo, comparado coa 
evolución seguida polo conxunto da economía española hai elementos preocupantes 
que é necesario ter en conta: dunha banda, a intensidade da recuperación é notable-
mente máis feble; doutra, estabilízase o ritmo de crecemento interanual no segundo 
semestre do ano no 0,4% mentres que no Estado as taxas de variación son cada vez 
máis elevadas (2% no cuarto trimestre); e o que é máis preocupante, fronte ao aumen-
to da poboación ocupada en España, Galicia presenta un descenso da ocupación en 
8.400 persoas. Asemade, a saída desta segunda recesión en Galicia é máis feble que a 
rexistrada en 2010 (0,5%).

I- ANÁLISE DE CONTAS

Balance do ano 2014: bifurcación económica

A actividade produtiva galega presenta 
un ritmo de crecemento inferior á media 
española ao longo de todo o ano 2014 
tanto en relación ao trimestre anterior (in-
tertrimestral) como respecto ao mesmo 
período do ano anterior (interanual). No 
primeiro caso a actividade produtiva ga-
lega permanece practicamente estanca-
da no último ano, cun incremento máxi-
mo do 0,3% no segundo trimestre do 
ano, mentres que no conxunto do Estado 

estas taxas de variación intertrimestral 
aumentan paulatinamente dende o 0,3% 
do primeiro trimestre ata o 0,7% no cuar-
to.

En termos interanuais, a economía ga-
lega presenta no ano 2014 un crecemen-
to do 0,4%, aumentando o diferencial 
coa media estatal xa que o PIB español 
creceu un 1,4%. A pesar de que os datos 
non son totalmente comparables posto 
que no cálculo do PIB español o INE in-

CONTAS ECONÓMICAS
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Demanda agregada

corpora xa a nova metodoloxía e o IGE 
o fará este ano, este diferencial é cada 
vez máis acusado a medida que avanza o 
ano. Mentres que a economía galega pre-
senta no segundo semestre do ano incre-
mentos do 0,4%, a actividade económica 
española medra un 1,6% e 2% no tercei-
ro e cuarto trimestre, respectivamente.

Antes de analizar os compoñentes da 
demanda e da oferta agregada, cómpre 

salientar que o crecemento do PIB ga-
lego tras a segunda recesión dende que 
comezou a actual crise económica é 
unha décima inferior á rexistrada en 2010 
tras superar a primeira recesión. Naquel 
ano, a actividade económica presentou 
taxas de crecemento interaunuais do 1% 
no segundo e terceiro trimestre, en tanto 
que o incremento máximo foi do 0,5% no 
segundo trimestre de 2014. 

Evolución do PIB real en Galicia e España,  
2007-2014.

A feble intensidade da recuperación 
económica galega ven determinada, en 
primeiro lugar, polo parón do sector ex-

terior, que pecha o ano 2014 con cinco 
trimestres consecutivos con achegas 
negativas ao crecemento agregado do 
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PIB. De media, a demanda externa de-
trae no último ano tres décimas ao cre-
cemento do PIB, feito que non acontecía 
dende que comezou a crise económica. 
No último ano tanto as exportacións 
como as importacións volven a presen-
tar taxas de crecemento positivas, se 
ben as importacións de bens e servizos 
o fan a un ritmo superior ao das saídas 
(1,7% e 1,2%, respectivamente). O de-
vandito freo do comercio internacional 
contrasta co comportamento experimen-
tado no ano anterior, cando as entradas 
medraron un 9,0% e as exportacións un 
11,6%).

En termos nominais, os datos das con-
tas trimestrais de Galicia, que conside-
ran tanto as relacións comerciais co res-
to de España como con terceiros países, 
reflicten unha medra do déficit da balan-
za comercial de Galicia, que se sitúa en 
1.310 millóns de euros, máis do dobre 
do rexistrado no ano anterior (590,2 mi-
llóns). Se se consideran as exportacións 
e importacións fóra de España, tras a 
caída das exportacións nun 5% e o das 
importacións nun -1%, o saldo positivo 
da balanza comercial galega redúcese 
ata os 3.331,8 millóns de euros. Un dos 
aspectos máis negativos das relacións 
comerciais co resto do mundo refírese 
á redución do número de empresas ex-
portadoras nun 2,3% respecto ao ano 
anterior, que se sitúa nas 6.235 empre-
sas (151 empresas menos), feito que non 
acontecía dende o ano 2009, cando des-

cendera un 1,1% (53 empresas menos).
Pola súa banda, a demanda interna 

pecha o ano con catro trimestres con-
secutivos de achegas positivas ao PIB, 
situándose a súa contribución en 0,7 
puntos. Deste modo, confírmase o pun-
to de inflexión rexistrado no cuarto tri-
mestre de 2013 cando non resta ningun-
ha décima ao PIB galego. A magnitude 
que presenta un mellor comportamento 
é o investimento, medido a través da 
formación bruta de capital fixo, que tras 
seis anos consecutivos de caída experi-
menta unha taxa de variación positiva de 
1,3%. Asemade, é importante salientar 
que este crecemento intensifícase a me-
dida que avanza o ano, rexistrándose no 
cuarto trimestre unha medra do 2,0% en 
relación ao mesmo período do ano an-
terior.

No que atinxe ao consumo privado, no 
primeiro trimestre do ano ráchase a ten-
dencia descendente iniciada en 2008, 
rematando o ano con tres trimestres 
consecutivos de crecemento (0,5% de 
media anual). O consumo das adminis-
tracións públicas, a pesar de medrar de 
media un 0,6% en relación ao ano ante-
rior, rexistra no derradeiro trimestre do 
ano unha contracción do 1,5%.

En todo caso, hai que salientar que es-
tes avances son significativamente máis 
febles que no conxunto do Estado, xa 
que o consumo privado e o investimen-
to presentan un crecemento do 2,4% e 
3,4%, respectivamente.
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Achega da demanda externa e interna ao PIB e evolución 
do consumo privado e investimento, 2013-2014.

Achega da demanda interna e externa Consumo privado e investimento (FBCF)

Fonte: IGE, INE.

Agregados da oferta

Os datos da evolución sectorial do ano 
2014 confirman o forte retroceso do sector 
industrial que, no ano anterior, foi o único 
que amosou taxas de variación interanual 
positivas. Ao longo de todo o ano a ac-
tividade industrial presenta taxas de cre-
cemento negativas, acadando no terceiro 
trimestre unha contracción do 3% en re-
lación ao mesmo período do ano anterior. 
No conxunto do ano, a industria retroce-
de un 2,5%, sendo esta caída do 2,3% 

no caso da industria manufactureira. Esta 
tendencia diverxe de xeito significativo 
coa evolución seguida pola economía es-
pañola, onde a industria medra en 2014 
un 1,5% e a industria manufactureira o fai 
nun 2,3%.

Neste último ano, o índice de produción 
industrial, que mide a evolución mensual 
da actividade produtiva das ramas indus-
triais, excluída a construción, descende 
en Galicia de media un 4,0% respecto á 
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media do ano anterior, sendo o descenso 
máis acusado de todas as comunidades 
autónomas, o que contrasta coa medra 
dun 1,5% no conxunto do Estado. Aten-
dendo á distribución segundo destino dos 
bens, cómpre mencionar o descenso do 
11,2% rexistrado polos bens de equipo 
(+0,6% en España) e do 1,7% no caso dos 
bens de consumo (+6,7% en España).

En sentido contrario, e a diferenza do 
acontecido en 2013, o cadro macroeconó-
mico de Galicia indica que o sector servi-
zos experimenta un crecemento do 1,5%, 
salientando asemade que esta medra se 

produce nas distintas ramas de activida-
de. Por outra banda, e ao igual que este 
sector, o sector primario presenta unha 
taxa de variación positiva do 1,1% (-0,6% 
no ano anterior).

Finalmente, de novo é a construción que 
presenta os peores datos, cunha taxa de 
decrecemento interanual do -1,7%. Nem-
bargante, cómpre mencionar a ralentiza-
ción da súa contracción a medida que 
transcorre o ano, de tal xeito que no cuar-
to trimestre de 2014 a caída do sector foi 
do -0,2% en relación ao mesmo período 
do ano anterior.

Produto Interior Bruto: distribución segundo 
principais compoñentes de oferta e demanda

Produto Interior Bruto
Demanda
   Gasto en consumo final
     Fogares
     AA. Públicas
   Formación Bruta de Capital
   Achega demanda interna ao PIB
   Exportacións
   Importacións
Oferta
   Sector primario
   Industria
     Industria manufactureira
   Construción 
   Servizos
     Comercio, transporte e hostalería
     Información e comunicacións
     Actividades financeiras e de seguros
     Actividades inmobiliarias
     Actividades profesionais
     Administración pública, sanidade e 
educación
     Actividades artísticas, recreativas e 
outros servizos

-2,0

-2,3
-3,5
1,0

-5,0
-2,9
-7,4
-8,7

-1,3
-2,2
-5,7
-6,1
-1,7
-3,5
-5,4
-8,2
3,6

-3,8
-0,6

2,6

-1,0

-2,0
-2,3
-1,1
-2,7
-2,1
11,6
9,0

-0,6
1,9
1,7

-4,3
-1,3
-3,1
-1,4
-3,9
0,3

-1,4
-0,3

2,3

0,4

0,5
0,5
0,6
1,3
0,7
1,2
1,7

1,1
-2,5
-2,3
-1,7
1,5
2,0
2,4
0,3
0,7
3,9
0,5

2,7

0,2

0,3
0,0
1,2
0,2
0,3
5,7
5,7

0,9
-2,9
-2,3
-2,9
1,7
2,1
3,3
2,7
1,3
2,2
0,1

2,6

0,5

0,5
0,4
0,8
1,2
0,6
0,6
0,8

2,4
-2,1
-2,6
-2,2
1,5
2,1
2,3
0,4
0,6
3,3
1,0

3,3

0,4

1,1
0,8
2,0
1,6
1,2

-1,8
-0,4

0,9
-3,0
-3,4
-1,3
1,5
2,2
2,1

-1,0
0,7
4,5
1,0

2,7

0,4

0,2
0,9

-1,5
2,0
0,5
0,7
0,9

0,4
-1,9
-0,9
-0,2
1,4
1,8
1,8

-1,0
0,4
5,8
0,0

2,3

2012 2013 2014 2014/I 2014/II 2014/III 2014/IV

Fonte: Elaboración propia a partir de datos IGE
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Evolución dos principais indicadores de emprego 
en Galicia e España, 2012-2014.

Fonte: IGE, INE e Ministerio de Empleo y Seguridad Social

OCUPACIÓN E DESEMPREGO

A pesar da recuperación da actividade 
produtiva rexistrada en 2014, continúa 
o proceso de redución da participación 
laboral da poboación galega iniciado no 
derradeiro trimestre de 2012, o que supón 
a redución do capital humano de Galicia. 
No ano 2014 a poboación activa descen-

deu un 1,3% en relación ao ano anterior, 
sete décimas menos que no en 2013, 
acadando un total de 1.273.900 activos, 
17.000 menos que a media do ano pre-
cedente.

Os datos do ano 2014 confirman as di-
ficultades do mercado de traballo galego 

Ocupación

ESPAÑA

Ocupación

(Taxas de variación interanual)

(Taxas de variación interanual)

PIB real

PIB real

Poboación
activa

Poboación
activa

Estimada
(EPA)

Estimada
(EPA)

Estimado
(EPA)

Estimado
(EPA)

Rexistrado

Rexistrado

Afiliación
S.S.

Afiliación
S.S.

T. equivalente
tempo 

completo

T. equivalente
tempo 

completo

2010
2011
2012
2013
2014
  I
  II
  III
  IV

2010
2011
2012
2013
2014
  I
  II
  III
  IV

0,5
-0,5
-2,0
-1,0
0,4
0,2
0,5
0,4
0,4

0,0
-0,6
-2,1
-1,2
1,4
0,6
1,2
1,6
2,0

-2,1
-2,7
-4,0
-3,1
0,5

-0,8
0,3
1,1
1,3

-1,9
-1,3
-3,3
-3,3
1,6
0,4
1,5
2,0
2,3

-3,6
-3,8
-5,0
-3,6
-0,3

-1,15
-0,8
0,5
0,6

-2,6
-2,6
-4,4
-3,2
1,2

-0,4
1,0
1,7
2,4

9,7
6,7

12,1
2,0

-6,9
-4,3
-7,3
-8,2
-8,1

11,4
4,8

10,9
2,6

-5,6
-47,2
-6,4
-5,9
-5,8

13,7
19,1
5,2

-3,1
3,1

-2,1
-7,5
-6,1

11,7
8,0

15,9
4,1

-7,3
-5,5
-7,0
-8,7
-8,1

0,9
0,1

-2,0
-1,3
-1,1
-1,5
-1,2
-1,5

0,4
0,3
0,0

-1,1
-1,0
-1,8
-1,0
-1,0
0,2

-1,4
-3,9
-3,9
-0,8
-2,3
-1,4
0,5

-0,2

-2,0
-1,6
-4,3
-2,8
1,2

-0,5
1,1
1,6
2,5

Desemprego

Desemprego
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para crear emprego, rexistrándose un des-
censo tanto da ocupación estimada pola 
EPA como en termos de traballo equiva-
lente a tempo completo. Tan só  as afilia-
cións reflicten nunha mellora da ocupación 
na comunidade autónoma. Por contra, o 
maior crecemento da economía española 
tradúcese nun incremento dos tres indi-
cadores mencionados. No que atinxe ao 
desemprego, a diferenza dos anos ante-
riores tanto Galicia como España presen-
tan un descenso do desemprego.

A feble intensidade da recuperación eco-
nómica non tivo o seu reflexo na creación 
de postos de traballo na medida en que a 
EPA e as contas económicas trimestrais 
seguen amosando taxas de variación inte-
ranual negativas. No conxunto do ano 2014 
a poboación ocupada estimada pola EPA 
descende do millón de persoas, situándo-
se nos 998.000 ocupados, aproximada-
mente 8.400 menos que no ano anterior 
(-0,8%), estimándose esta redución tanto 
para os homes (-6.300 persoas) como nas 
mulleres (-2.100). Ao igual que no caso da 
poboación ocupada, a redución de postos 
de traballo equivalente a tempo completo 
rexistrada en 2014 foi máis de tres puntos 
inferior á do ano anterior, situándose no 
-0,3% en 2014. Por contra, as afiliacións 
á seguridade social medran en Galicia un 
0,5%, pechando o ano con tres trimestres 
consecutivos de incrementos medios nas 
afiliacións.

No que atinxe á evolución do desem-
prego, Galicia e o conxunto do Estado 
presentan no último ano un descenso do 
paro estimado e rexistrado no servizo pú-
blico de emprego. Non obstante, mentres 
que en Galicia o paro rexistrado descende 
en maior medida que o estimado (-6,9% 
e -3,1%, respectivamente), en España 

acontece todo o contrario (-5,6% e -7,3%, 
respectivamente). Ambas as dúas fontes 
reflicten que o descenso se produce tanto 
no caso dos homes como no das mulle-
res, sendo máis acusado entre os primei-
ros. No ano 2014, a poboación parada es-
timada pola EPA en Galicia descendía ata 
as 275.800 persoas (8.800 menos que no 
ano anterior) e o paro rexistrado a 256.960 
persoas (19.047 parados menos que en 
2013).

Xunto ao positivo descenso do desem-
prego en Galicia, é necesario analizar a 
evolución de dous aspectos importantes: 
a evolución da  taxa de desemprego e o 
paro de longa duración. Dunha banda, a 
caída da poboación parada en maior me-
dida que a activa explica o descenso ex-
perimentado pola taxa de desemprego, 
que segue sendo inferior á media esta-
tal. A taxa de paro descende por primeira 
vez dende que comezou a crise en 2008, 
situándose no conxunto de Galicia no 
21,7% fronte ao 22,0% do ano anterior. 
Nembargante, no ano 2014 Galicia sitúase 
como a comunidade autónoma do norte 
peninsular coa taxa máis elevada, cando 
no ano anterior, Asturias e Cataluña pre-
sentaban unha taxa superior.  

Atendendo á distribución segundo 
sexos, tras o descenso rexistrado no últi-
mo ano a taxa de paro masculina situouse 
por baixo da feminina, que permanece no 
mesmo nivel que no ano anterior. En 2014 
a taxa de paro entre os homes sitúase 
no 21,6% e entre as mulleres no 21,7%. 
Comparado coa media española,  a pesar 
de ter unha taxa de paro inferior á media 
estatal, os descensos no conxunto do Es-
tado foron superiores ao galego, polo que 
o diferencial redúcese en máis de 1,2 pun-
tos respecto ao ano anterior.
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Taxa de paro en Galicia 2009-2014. 
Distribución segundo sexo e grandes grupos de idade

Paro estimado en Galicia 2009-2014:
 distribución segundo tempo de procura de emprego

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Paro 
total

Paro 
total

%

(miles de persoas)

% % % % %

Homes

Xa atopou 
emprego

Mulleres

Menos 
dun ano

Menores 
25 anos

Entre 1 e 2 
anos

25-54 
anos

Máis de 
dous anos

55 e máis 
anos

12,4
15,3
17,3
20,5
22,0
21,7

164,1
199,9
227,2
270,5
284,6
275,8

11,7
14,6
16,6
20,8
22,3
21,6

11,4
9,3

11,5
12,2
11,9
13,2

13,4
16,2
18,1
20,2
21,7
21,7

103,6
109,2
109,0
122,4
109,4
98,5

30,36
35,40
37,70
45,22
49,87
48,45

25,9
46,1
54,8
59,7
63,1
54,3

11,49
14,58
16,75
20,04
21,34
21,02

23,2
35,3
52,0
76,3

100,2
109,8

7,20
9,09

10,59
12,66
15,05
15,22

Doutra banda, tras esta caída do des-
emprego estimado pola EPA, un dos as-
pectos máis negativos do mercado de 
traballo é que por primeira vez dende que 
comezou a crise económica, o número de 
parados de curta duración (levan menos 
dun ano en paro) é inferior ao de moi lon-
ga duración (levan máis dun ano en paro). 
No último ano, as 109.850 persoas que 
levaba máis de dous anos en situación de 

desemprego (98.500 persoas levan menos 
dun ano), 9.625 máis que no ano anterior, 
representan o 39,8% do paro total en Ga-
licia, sendo esta porcentaxe lixeiramente 
inferior á media española. Non obstante, 
cómpre mencionar que no cuarto trimes-
tre de 2014 o paro de moi longa duración 
descende un 0,1% respecto ao mesmo 
período do ano anterior, feito que non 
acontece no conxunto do Estado.

Fonte: INE

Fonte: IGE
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PRODUTIVIDADE APARENTE

O cociente entre PIB e os postos de 
traballo equivalente a tempo completo 
indícanos a produtividade aparente do 
factor traballo. En termos nominais, a 
produtividade en Galicia no conxunto do 
ano medra tan só un 0,1% en relación ao 
ano anterior, sendo esta medra do 3,9% 
no ano 2013. Atendendo á súa evolución 
trimestral, por primeira vez dende o ano 
2000 a produtividade do traballo presen-
ta un descenso no segundo semestre do 
ano 2014, con caídas do 0,6% e 0,8% no 

terceiro e cuarto trimestre do ano.
En termos reais, se a variación da pro-

dutividade aparente se calcula como a 
diferenza entre as taxas de crecemento 
do PIB real e dos postos de traballo equi-
valente a tempo completo, a produtivida-
de medra na comunidade autónoma un 
0,7% (2,6% no ano anterior), producín-
dose un descenso da mesma no segun-
do semestre do ano (-0,1% e -0,2% no 
terceiro e cuarto trimestre, respectiva-
mente).

Evolución da produtividade aparente do factor traballo 
en Galicia e España 2010-2014. Taxas de variación interanual

2010
2011
2012
2013
2014

2013 I
II
III
IV
2014 I
II
III
IV

0,5
-0,5
-2,0
-1,0
0,4

-1,8
-1,4
-0,8
-0,1
0,2
0,5
0,4
0,4

-3,6
-3,8
-5,0
-3,6
-0,3

-4,5
-3,8
-3,5
-2,6
-1,5
-0,8
0,5
0,6

4,1
3,3
3,0
2,6
0,7

2,7
2,4
2,7
2,5
1,7
1,3

-0,1
-0,2

0,0
-0,6
-2,1
-1,2
1,4

-2,2
-1,7
-1,0
0,0
0,6
1,2
1,6
2,0

-2,6
-2,6
-4,4
-3,2
1,2

-4,3
-3,9
-3,0
-1,8
-0,4
1,0
1,7
2,4

2,6
2,0
2,3
2,0
0,2

2,1
2,2
2,0
1,8
1,0
0,2

-0,1
-0,4

2,9
2,1
2,7
2,8

-0,3

3,1
3,3
2,4
2,3
0,5

-0,2
-0,3
-1,0

3,8
2,7
2,2
3,9
0,1

3,9
3,6
3,1
5,2
1,2
0,5

-0,6
-0,8

PIB PIBOcupación Ocupación Taxa
anual

GALICIA

Produtividade real Produtividade 
termos correntes

GALICIAESPAÑA ESPAÑA
Productivi-

dade
Productivi-

dade
Taxa 
anual

(1) Ocupación medida por Traballo equivalente a tempo completo
Fonte: Elaboración propia a partir de IGE, INE, 
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Ocupación  estimada (EPA) e rexistrada (afiliacións) 
en Galicia en 2014

Total
   Homes
   Mulleres

Sector Primario
   Agrogandeiro e forestal
   Pesca
Industria
   Alimentación, bebidas e tabaco
   Textil, confección, coiro e calzado
   Madeira e cortiza
   Papel, artes gráficas
   Fab. maquinaria, material eléctrico, 
   de transporte e ind. manufacturerias 
   diversas
   Outros
Construción
   Servizos
   Ventas vehículos motor
   Comercio por xunto e ao retallo
   Transporte e almacenamento
   Hostalería
   Administración pública e defensa; 
   seguridade social obrigatoria
   Educación
   Actividades sanitarias e S. sociais
   Resto servizos

998.000       
524.300      
473.700   

66.100
49.100
17.000

154.000
38.700
12.000
8.500
4.800

45.100

44.900
67.100

710.500
21.500

144.900
42.700
71.100

71.900
70.100
82.400

205.900

-8.400
-6.300
-2.100

-8.300
-7.200
-1.100

700
3.800

-1.300
900
700

-2.400

-1.000
-2.200
1.000
-800

-4.000
-2.000
-1.700

400
3.100
6.600
-600

-0,8%
-1,2%
-0,4%

-11,2%
-12,8%
-6,1%
0,5%

10,9%
-9,8%
11,8%
17,1%

-5,1%

-2,2%
-3,2%
0,1%

-3,6%
-2,7%
-4,5%
-2,3%

0,6%
4,6%
8,7%

-0,3%

918.806
475.281
443.523

63.205
43.704
19.500

131.123
29.911
11.413
7.894
4.201

71.715
651.216
20.700

149.764
44.010
69.726

55.114
37.738
75.373

5.051

-1.062
-598
-465

-2.236
637

-373
-233
-48

-572
9.312

-92
421
108

1.685

-649
3.795
1.723

0,6%

-1,7%
-1,3%
-2,3%
-1,7%
2,2%

-3,2%
-2,9%
-1,1%

-0,8%
1,5%

-0,4%
0,3%
0,2%
2,5%

-1,2%
11,2%
2,3%

Poboación ocupada (EPA)

Variación interanual Variación interanual

Afiliacións á Seguridade Social 

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE e Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Desemprego estimado (EPA) e rexistrado en Galicia 2014

Total
   Homes
   Mulleres

Sector Primario
Industria
Construción
Servizos
Busca 1º emprego
Levan máis dun ano sen traballar
Sen emprego anterior

Distribución segundo idade
 de 16 a 19 anos
 de 20 a 24 anos
 de 25 a 29 anos
 de 30 a 34 anos
 de 35 a 39 anos
 de 40 a 44 anos
 de 45 a 49 anos
 Máis de 50 anos
 
Tempo procura de emprego
 Menos 1 mes
 1-6 meses
 6 meses a 1 ano
 Máis de 1 ano
   Xa atopou

275.800
144.600
131.200

5.200
17.100
11.400
72.900
25.400

144.000
-

5.900
28.300
38.300
36.400
40.400
36.300
32.400
57.900

12.100
49.100
37.200

164.200
13.200

256.960
123.212
133.748

8.844
35.322
35.591

156.256
-
-

20.948

2.651
12.541
24.372
30.772
36.053
33.533
33.303
83.737

25.297
69.206
38.154

124.304

-8.800
-7.900

-900

0
200

-4.900
-7.300
2.400
1.300

-

800
-3.600
-1.300
-6.300
-1.200

900
1.600

500

1.000
-6.300
-5.600

900
1.300

-19.047
-11.487
-7.560

-177
-3.557
-7.302
-6.481

-
-

2.328

-431
-2.739
-4.133
-5.271
-3.236
-1.956

-626
-652

-845
-6.764
-7.563
3.875

-3,1%
-5,2%
-0,7%

0,0%
-1,2%

-30,1%
-9,1%
10,4%
0,9%

15,7%
-11,3%
-3,3%

-14,8%
-2,9%
2,5%
5,2%
0,9%

9,0%
-11,4%
-13,1%

0,6%
10,9%

-6,9%
-8,5%
-5,4%

-2,0%
-9,1%

-17,0%
-4,0%

12,5%

-14,0%
-17,9%
-14,5%
-14,6%
-8,2%
-5,5%
-1,8%
-0,8%

-3,2%
-8,9%

-16,5%
-3,0%

Poboación ocupada (EPA)

Variación interanual Variación interanual

Afiliacións á Seguridade Social 

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE e Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Síntese de indicadores de conxuntura da economía galega

PIB e agregados da demanda
PIB real
Achega da demanda interna ao crecemento
Consumo fogares
Formación bruta de capital
Exportacións
Importacións

Indicadores de actividade e consumo
Empresas inscritas á Seg. Social
Índice xeral de produción industrial 
Produción de bens de consumo
     bens de consumo duradeiro
     bens de consumo non duradeiro
Produción de bens de equipo 
Índice de entradas de pedidos na industria 
Índice de confianza do consumidor
Matriculación de vehículos (turismos) 
Matriculación de vehículos de carga
Hipotecas constituídas sobre vivendas
Capital prestado para esas hipotecas 
Índice vendas comercio polo miúdo (deflactado)
Grao ocupación hoteleira por praza 
Viaxeiros
Pernoctacións 

Emprego
  Activos
  Ocupados
  Parados
  Parados longa duración (máis de dous anos)
  Taxa de paro
  Taxa de paro xuvenil (16-24 anos)
  Afiliacións R.X. Seguridade Social (media mes)
  Paro rexistrado
  Contratacións 

 Indefinidos (iniciais e conversións)

Prezos
  IPC, xeral
  Inflación subxacente
  IPI
  IP vivenda nova
  IP vivenda 2ª man
  Custo laboral por traballador e mes
  Custo laboral por hora efectiva

Fonte

IGE
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE

Mº Empleo 
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE
INE
IGE
DGT
DGT
INE
INE
INE
INE
INE
INE

IGE
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE

Mº Empleo 
Mº Empleo 
Mº Empleo 
Mº Empleo 

INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE

Período

4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre

febreiro
xaneiro
xaneiro
xaneiro
xaneiro
xaneiro
xaneiro

4 trimestre
febreiro
febreiro

decembro
decembro

xaneiro
febreiro
febreiro
febreiro

4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre

febreiro
febreiro
febreiro
febreiro

febreiro
febreiro
febreiro

4 trimestre
4 trimestre
4 trimestre
4trimestre

Unidade

(2008=100)
(2008=100)
(2008=100)
(2008=100)
(2008=100)
(2008=100)

(número)
(2010=100)
(2010=100)
(2010=100)
(2010=100)
(2010=100)
(2010=100)

(valor)
(número)
(número)
(número)

(miles euros)
(2010=100)

(%)
(número)
(número)

(miles persoas)
(miles persoas)
(miles persoas)
(miles persoas)

(%)
(%)

(miles persoas)
(miles persoas)

(número)
(número)

(2011=100)
(2011=100)
(2010=100)
(2007=100)
(2007=100)

(euros)
(euros)

Valor

93,98
83,39
90,61
55,59
102,91
81,98

79.573
84,2
88,8
55,9
91,3
60,3
93,6
-17,0
3.154
473
620

52.812
92,6
19,7

154.132
277.097

1.264,3
1.000,4
263,8
140,7
20,9
36,3
681,9
257,5
53.692
5.136

101,9
102,2
103,5
77,3
64,8

2378,74
17,98

inter- 
anual

0,4
0,5
0,9
2

0,7
0,9

1,0
-4,9
-6,6
2,0
-7,0
-8,5
-6,0

12,8 p
11,7
42,9
-12,4
-19,8
4,2

0,6 pp
4,6
1,4

-1,5
-0,2
-6,1
-4,7

-1,0 pp
-1,7 pp

2,4
-8,0
17,9
16,5

-1,2
0,2
-3,1
2,2
0,5
0,6
-1,7

sobre 
período 
anterior

0,0
0,1
0,2
0,0
1,3
1,4

-0,6
2,2
-5,3
-4,4
-5,4
-4,7
-18,4
-1,3 p
21,9
59,5
0,0

-20,6
-5,2

-9,2 pp
-44,4
-41,2

0,0
2,6
-9,1
-10,9

-2,1 pp
-2,2 pp

-0,3
1,3
3,1
-9,8

0,0
0,5
-0,8
-0,1
-1,2
-3,8
2,8

Valor

93,87
83,12
90,23
55,29
103,69
82,31

79.627
84,2
88,8
55,9
91,3
60,3
93,6
-18,8
3.184
466
708

62.741
92,6
18,1

145.121
262.562

1.273,9
998,0
275,8
147,3
21,7
38,0
680,2
258,3
58.056
5.523

101,8
102,2
103,1
78,5
64,6

2261,39
17,10

variación 
inte-

ranual

0,4
0,7
0,5
1,3
1,2
1,7

1,1
-4,9
-6,6
2,0
-7,0
-8,5
-6,0

15,5 p.
20,1
44,7
-5,9
-7,8
4,2

0,5 pp
7,9
1,6

-1,3
-0,8
-3,1
2,6

-0,3 pp
0,3 pp

2,3

-1,8
-2

-0,1
2,2
0,5
0,1
-0,4

II- SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE CONXUNTURA

Último dato                                                                                                 
(actualizado a 25 de marzo)

Taxas de 
variación

Media no que vai 
de ano
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O turismo é un sector chave nunha economía terciariazada. Galicia, pese a non ser un 
destino turístico “estrela” dentro de España conta cuns indicadores turísticos en moitos 
casos superiores á media nacional. Ademais, os últimos datos dispoñibles (ano 2014) re-
flicten unha melloría do sector con respecto ao ano anterior o cal permite ser relativamente 
optimistas sobre a evolución futura. Non obstante, convén facer unha revisión dos princi-
pais indicadores e ás súas característica para ser coñecedores dos trazos máis salienta-
bles do sector así como do seu futuro máis previsible.

Durante as últimas décadas, o turismo 
ten experimentado un crecemento con-
tinuo e unha fonda diversificación ata se 
converter nun dos sectores económicos 
de máis rápido crecemento no mundo. Na 
actualidade, o turismo está vencellado ao 
desenvolvemento e a súa actividade re-
sulta vital para o resto de sectores produ-
tivos, xa que incide en cuestións como a 
mellora das comunicacións, os fluxos in-
ternacionais de diñeiro (divisas) e, de xei-
to moi especial, sobre o emprego (ao ser 
un sector intensivo en man de obra).
Por conseguinte, o turismo é unha activi-

dade cunha gran capacidade de arrastre 
sobre outros sectores debido á importan-
te xeración de efectos económicos (tanto 
directos como indirectos) abarcando un 
número crecente de novos destinos, ac-

tividades e produtos. É por iso que o tu-
rismo vense de converter nun dos princi-
pais actores no comercio internacional ao 
tempo que representa unha das principais 
fontes de ingresos para moitos países.
Todas estas circunstancias fan que, 

como apunta a Organización Mundial 
para o Turismo (OMT), o turismo se confi-
gure como un motor clave para o progre-
so socioeconómico cunhas dinámicas de 
volume de negocio que en moitos casos 
igualan, ou ata superan, ás das exporta-
cións de petróleo, produtos alimentarios 
ou automóbiles. Proba disto é que a OMT 
cuantifica o volume do turismo nun 9% 
do total do Produto Interior Bruto Mundial 
(PIB) e que un de cada once postos de 
traballos estivera relacionado co sector o 
pasado ano.

III.- COMENTARIOS

CONTEXTUALIZACIÓN

I- Turismo
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A análise do turismo debe ser realizada 
dende unha dobre perspectiva: polo lado 
da oferta e polo lado da demanda. Por 
unha banda, cómpre atender ás estima-
cións de carácter económico referentes á 
oferta turística, isto é, as empresas e as 
actividades económicas do turismo coas 
súas características e co emprego que 
xeran. Pola outra, atópanse os datos re-
feridos á demanda que ten que ver cos vi-
sitantes a un determinado territorio (neste 
caso os turistas chegados a Galicia).  
Galicia contaba en 2014 con pouco máis 

de 1.500 establecementos hoteleiros que 
ofertaban case 62.000 prazas (1.524 esta-
blecementos e un total de 61.980 prazas, 
respectivamente). Se comparamos estas 
cifras coas de anos precedentes obsér-
vase unha estabilidade nas mesmas, so-
bre todo no referente a establecementos 
xa que, por exemplo, en 2008 eran 1.497 
os establecementos (e 60.646 as prazas). 
Sen embargo, en termos de persoal ocu-

pado, a tendencia reflectida no sector é 
decrecente xa que, fronte ás menos de 
6.400 persoas que en 2013 traballaban 
no sector, no ano 2008 eran máis de 
7.500 (6.361 e 7.539, respectivamente). 
Polo tanto, en termos laborais, produciu-
se unha diminución do emprego superior 
ao 15% neste período de cinco anos.
Á hora de facer unha comparativa co 

Estado, pódese ver unha clara diferenza 
en termos de oferta posto que os esta-
blecementos galegos son un 10% do to-
tal nacional, mentres que as prazas non 
chegan a un 5% (4,3%). Quere isto dicir 
que os establecementos galegos teñen 
unha dimensión inferior aos españois, 
cunha media da oferta turística galega de 
40,5 prazas por establecemento hoteleiro 
cando no caso español é máis do dobre 
(90,7). En todo caso, onde a diferenza é 
maior é no emprego de persoal xa que a 
porcentaxe galega non chega sequera ao 
4% do total estatal (3,5% en 2014).

A OFERTA E A DEMANDA TURÍSTICA

España non é allea a esta realidade e, de 
feito, está considerada como unha poten-
cia turística. Os últimos datos dispoñibles 
a escala estatal confirman esta considera-
ción ao superar a importancia do turismo 
a nivel mundial. Así, o peso da súa activi-
dade turística situábase en 2012 (último 
dato oficial dispoñible) en máis do 10% 
do seu PIB (10,9%), mentres que o seu 
emprego total representaba case un 12% 
do mercado laboral nacional (11,9%).  
No que atinxe a Galicia, e pese a non ser 

un dos principais destinos turísticos do 
Estado, a importancia do sector sitúase a 
niveis nacionais segundo as estimacións 

de ExcelTur (10,6% do PIB e 11,3% do 
emprego galego en 2010). Galicia, xunto 
con Asturias, Cantabria e o País Vasco 
está integrada dentro da denominada “Es-
paña Verde” como estratexia creada pola 
Administración Xeral do Estado como al-
ternativa ao tradicional turismo de sol e 
praia.  Asemade, na actualidade a Xunta 
de Galicia a través do Instituto Galego de 
Estatística (IGE) e o Instituto de Estudos 
Turísticos (IET) está a traballar na elabo-
ración da Conta Satélite do Turismo a cal 
permitirá contemplar a magnitude econó-
mica completa do turismo tanto no seu 
aspecto da demanda como no da oferta.  
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Por provincias, o reparto no territorio ga-
lego é bastante desigual ao se concentrar, 
como cabería agardar, moi maioritaria-
mente a oferta nas dúas provincias cos-
teiras.  De feito, con 636 e 399 establece-
mentos en 2014, A Coruña e Pontevedra 
supoñían o 68% do total galego, o que 
supón que dous de cada tres establece-
mentos hoteleiros emprazábanse nelas. 
En canto á categoría dos establecemen-
tos hoteleiros, máis da metade (o 57,2%) 
pertencen aos hostais (denominados en 
terminoloxía do sector como “estrelas de 
prata”), fronte só aos 9 establecementos 
de 5 estrelas cos que conta a Comunida-
de (o 0,6% do total).
Polo que atinxe á perspectiva da de-

manda, en 2014 visitaron Galicia máis de 
3,5 millóns de turistas os cales pasaron 7 
millóns de noites (3.615.588 e 7.044.824, 
respectivamente).  Estas cifras amosan 
un crecemento sobre os anos preceden-
tes nos que o efecto da crise económica 
tivo clara incidencia no sector. Sen em-
bargo, a tendencia non é tan favorable no 
tocante aos outros dos indicadores tra-

dicionais do sector (grao de ocupación 
das prazas hoteleiras e estancia media) 
posto que, con valores en 2014 de 30,7 
e 2,0,  respectivamente, non se acadan 
os valores de anos precedentes. Ademais 
como acontecía na vertente da oferta, no-
vamente ao facer unha comparación co 
territorio nacional obsérvase como estes 
dous indicadores fican moi lonxe no caso 
galego da media estatal, cun grao de ocu-
pación superior ao 50% e unha estancia 
media de máis de tres días. 
Sobre o reparto da demanda, cómpre 

salientar que esta concéntrase maiorita-
riamente nos hoteis. Así en 2013, o 80,5% 
das pernoitas correspondía aos hoteis, 
sendo os de catro e cinco estrelas os que 
absorbían a maior parte das mesmas  (o 
34,7% do total con algo máis de 2,3 mi-
llóns). Pola súa banda, as pensións con-
centraban o 19,5% restante cun reparto 
case equitativo entre aquelas de dúas e 
tres estrelas. 
En termos de procedencia,  o turismo in-

ternacional ten un peso reducido ao non 
superar as pernoitas dos estranxeiros nos 

Principais indicadores da actividade turística en Galicia.  
2008-2014. 

Indicadores
Establecementos hoteleiros
Prazas 
Persoal empregado
Viaxeiros
Pernoitas
Grao de ocupación
Estancia media

O
fe

rt
a

D
em

an
da

2008
1.497

60.646
7.539

3.532.737
7.790.366

34,8
2,2

2010
1.543

62.701
7.395

3.798.994
8.174.139

35,3
2,2

2012
1.548

63.155
6.869

3.216.346
6.643.326

28,5
2,1

2013
1.523

61.818
6.392

3.374.160
6.761.685

29,6
2,0

2014
1.524

61.980
6.361

3.615.588
7.044.824

30,7
2,0

Fonte: IGE e INE.  Encuesta de ocupación hotelera
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establecementos hoteleiros a cuarta par-
te (un 21% da demanda total en 2013). 
Polo tanto, máis do 75% da demanda ho-
teleira é de ámbito estatal (o que inclúe 
tanto aos residentes en Galicia como no 
resto do Estado (28% e 51%, respectiva-
mente).
A demanda turística non se distribúe ho-

moxeneamente por todo o territorio ga-
lego, senón que tende a concentrarse en 
torno a catro grandes focos de atracción, 
todos eles na franxa costeira. Nomeada-

mente, estes focos son os destinos que 
bordean a Ría de Arousa, Terras de San-
tiago, A Coruña e As Mariñas e a Ría de 
Vigo e Baixo Miño. Estas catro zonas por 
si soas representan o 64,2% das noites 
rexistradas en Galicia en 2013 segundo 
datos recollidos polo IGE. Os seguintes 
destinos en importancia son: a Ría e Te-
rras de Pontevedra (co 6,9% das noites), 
Lugo e Terra Chá (6%), a área de Ferrol-
terra (4,5%), a Mariña Lucense (3,7%) e 
Terras de Ourense e Allariz co 3,3%.

Noites en aloxamentos turísticos en relación ao total de Galicia 
segundo o destino turístico. Ano 2013 (Porcentaxe)

Fonte: IGE. Indicador da intensidade da demanda turística
!
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Como foi sinalado no apartado prece-
dente existen importantes diferenzas terri-
toriais tanto na oferta como na demanda 
turística en Galicia. De feito, os datos amo-
san a recorrente separación entre a Galicia 
costeira e a interior tamén no sector turís-
tico, agás nalgúns casos moi sinalados. 
Por este motivo convén analizar separada-
mente ambos casos, o que leva a falar de 
turismo urbano por unha banda e o coñe-
cido como turismo rural por outra.
En canto ao turismo urbano, os últimos 

datos dispoñibles correspondentes ao pri-
meiro trimestre de 2014 proporcionados 
por IET, reflicten que Santiago de Compos-
tela é o principal destino urbano de Galicia. 
En termos de viaxeiros aloxados nos esta-
blecementos hoteleiros, con case 115.000 
turistas a cidade compostelá sobresae 

sobre o resto de urbes galegas seguidas 
de A Coruña e Vigo, con case 94.000 e 
67.000 viaxeiros respectivamente. A estas 
séguenlle en orde Lugo e Ourense, cun vo-
lume menor en termos comparativos con 
cifras entorno aos 30.000 viaxeiros aloxa-
dos.  Polo que se refire ás pernoitas en 
establecementos hoteleiros acontece algo 
similar, se ben as diferenzas redúcense no 
último ano entre Santiago e A Coruña.
Igualmente, facendo unha comparación 

co ano anterior constátase como a cidade 
de A Coruña mellorou en 2014 as cifras de 
demanda hoteleira, superando nun 9% o 
volume de viaxeiros e nun 17% o nivel de 
pernoitas de 2013. Os restantes destinos 
urbanos presentan caídas de diversa in-
tensidade, tal e como se reflicte na figura 
seguinte.

TURISMO URBANO VS. TURISMO RURAL

Viaxeiros e pernoitas en establecementos hoteleiros urbanos. 
1º Cuadrimestre 2014 (Taxas de variacións)

Fonte: IET. Ocupación hoteleira en Galicia. Destinos urbanos
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Cando se estuda a realidade turística de 
Galicia, o seu aspecto máis diferenciador 
vén dado polo Camiño de Santiago que 
constitúe, dende 1987, o primeiro Itinera-
rio Cultural Europeo do Consello de Euro-
pa ao tempo que está considerado pola 
UNESCO como Patrimonio da Humani-
dade dende o ano 1993. Dende hai tempo 

a chegada de “peregrinos” a Compostela 
evidencia unha mestura de tradición re-
lixiosa e cultural.  De feito, lonxe de dimi-
nuír, continúa a se incrementar posto que 
agora os seus efectos xa non se limitan só 
aos anos “xacobeos”.
Así, no ano 2013 o número de peregrinos 

superou a cifra dos 200 mil, segundo os 

TURISMO SECTORIAL: 
O CAMIÑO DE SANTIAGO E OS CRUCEIROS. 

A outra realidade do sector turismo en 
Galicia vén dada polo turismo rural que 
conta con máis 500 establecementos e 
6.000 prazas que se engaden á oferta ho-
teleira xa comentada.  
Neste caso, cómpre destacar que se ob-

serva un reparto territorial máis homoxé-
neo en relación a outras tipoloxías de 
aloxamentos nos que se producía unha 
maior concentración nas provincias do 
litoral atlántico. En concreto, son 152 os 
establecementos de turismo rural na pro-
vincia de A Coruña, 131 en Lugo, 74 en 
Ourense e 163 en Pontevedra (con pro-
porcións semellantes no que ao número 
de prazas se refire: 1.880, 1.654, 960 e 
1.998, respectivamente).
En canto ás cifras demanda, o pasado 

ano 2014 a cifra de viaxeiros situouse no 
nivel máis elevado dende 2010 ao se in-
crementar nun 18,5% e as pernoitas nun 
16,3% con respecto a exercicio preceden-
te (153.034 viaxeiros e 301.352 pernoitas, 
respectivamente).  Deste xeito recupéran-
se as cifras do ano 2010 onde xunto coa 
crise económica xeralizada tamén o sector 
sufriu o efecto post-Xacobeo. A estadía 
media nos establecementos de turismo 

rural de Galicia situouse en 2014 nas 2,0 
noites, o que supón unha porcentaxe moi 
semellante ao resto de establecementos, 
aínda que por baixo da media estatal. 
Atendendo ás diferentes tipoloxías de 

turismo rural (grandes edificacións, ca-
sas rurais e turismo activo), en Galicia o 
protagonismo é do segundo tipo xa que 
en 2014 máis de dous terzos da deman-
da (o 68%) correspondeu a estas. O terzo 
restante repartiuse principalmente entre 
as grandes edificacións e, de maneira 
simbólica, nos aloxamentos de turismo 
activo. Sobre estes últimos, que inclúen 
as casas de labranza, de agroturismo ou 
de aventura constátase que están aínda 
pouco presentes no territorio autonómico, 
só cun 9% do total da demanda.
Realizando unha análise provincial ob-

sérvase como no 2014, A Coruña é a pro-
vincia que rexistra un maior volume de de-
manda en turismo rural –absorbe o 36% 
das pernoitas. Pola súa banda, Lugo e 
Pontevedra recollen entorno a unha cuar-
ta parte da demanda cada unha, mentres 
que Ourense fica co 15% restante, o cal 
se responde en boa media coa oferta 
existente.
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datos da Arquidiocese de Santiago. Isto 
supón aproximarse aos niveis do ano 2010 
que foi o último Ano Santo e, sobre todo, 
incrementar nun 12% o volume acadado o 
ano anterior. 
O turismo do camiño posúe caracterís-

ticas particulares fronte ao resto de turis-
tas.  Así, primeiramente destaca a súa in-
ternacionalidade xa que máis da metade 
dos turistas proveñen de fora do Estado 
Español (un 51%). Destes destacan como 
procedencia Alemaña, Italia, Portugal e Es-
tados Unidos (7,5%, 7,2%, 5,0% e 4,7%, 
respectivamente para cada caso) dos ca-
les unha ampla maioría (case as tres cuar-
tas partes, 70,3%) realizan o Camiño Fran-
cés, seguidos a moita distancia do Camiño 
Portugués (13,7%).
Sen embargo, o peregrino realiza un 

gasto notablemente inferior con respecto 
a calquera outro turista. Isto vén motiva-

do polas características da súa viaxe que 
fan que os seus gastos en manutención e, 
sobre todo, en aloxamento sexan reduci-
dos, así como á súa estancia media. Estes 
condicionantes repercuten negativamente 
sobre o seu impacto económico. 
En clara contraposición en termos econó-

micos co da peregrinaxe, aínda que tamén 
de estancia moi breve, atópase o turismo 
de cruceiros. Esta actividade, que tivo un 
grande pulo en Galicia a comezos desta 
década, aproveita a clara vocación marí-
tima da Comunidade así como a disposi-
ción de portos de interese xeral con infra-
estruturas aptas para a recepción destes 
viaxeiros. En concreto, este turismo rozou 
xa en 2011 os 400.000 pasaxeiros en Ga-
licia motivo polo cal, en 2013, implemen-
touse a primeira Enquisa de Turismo de 
Cruceiros en Galicia realizada nos portos 
de Vigo e A Coruña.

Camiño de Santiago.  Número de peregrinos. 2009-2013.

2009
145.877

2010
272.135

2011
183.366

2012
192.488

2013
215.880Peregrinos

Os resultados desta Enquisa amosan 
como case a totalidade dos pasaxeiros 
enquisados son estranxeiros (o 99%) 
procedentes, de xeito moi destacado, do 
Reino Unido (71,4%).  Séguenlle en im-
portancia de procedencia os Estados Uni-
dos e Alemaña (6,8% e 6,1%, respectiva-
mente). Dos cruceiristas chegados tamén 
a práctica totalidade realiza algunha acti-
vidade na escala, entre as que destacan 
o paseo pola cidade e as compras (cun 

74% e 62,7% de incidencia, respectiva-
mente). Finalmente é importante facer fin-
capé no feito de que nove de cada dez en-
quisados repetirían a viaxe a Galicia. Polo 
tanto, pode desprenderse deste dato, un 
elevado nivel de satisfacción da visita.
Atendendo ao total de cruceiros atraca-

dos en portos galegos obsérvase unha 
tendencia decrecente nos últimos anos 
que leva a cifras semellantes ás do ano 
2010.  Concretamente no ano 2014, o nú-

Fonte: Oficina do Peregrino: Informe Estadístico
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Cruceiros nos portos Galegos. 2009-2014.

2009
58
3
1

102
14

178

2010
62
3
0

114
14

193

2011
79
4
0

118
12

213

2012
94
11
0

103
7

215

2013
108

9
0

83
6

206

2014
87
25
0

81
5

198

A Coruña
Ferrol
Marín
Vigo
Vilagarcía
Total Galicia

Fonte: Puertos del Estado. Estadísticas tráfico portuario

mero total de cruceiros diminuíu en Galicia 
un 4% con respecto a 2013, o cal estivo 
motivado fundamentalmente polo des-
censo de cruceiros no Porto de A Coruña. 

En sentido contrario, destaca o incremen-
to do Porto de Ferrol na súa actividade de 
recepción de cruceiros ao case triplicar o 
número. 

Como en todas as economías desenvol-
vidas e terciarizadas, o sector do turismo 
está chamado a xogar un rol relevante 
en Galicia. Con este obxectivo é preciso 
deixar constancia dunha serie de aspec-
tos nos que se debe incidir para facer do 
turismo un claro motor económico nun fu-
turo inmediato.
En primeiro lugar, cómpre aumentar a 

presenza de turistas internacionais o cal 
permitirá desestacionalizar a demanda e 
non ser tan sensible á conxuntura econó-
mica nacional. É aquí onde entra a xogar a 
política de infraestructuras (portos e, sobre 
todo, aeroportos) así como a necesidade 
de coordinar e harmonizar as políticas de 
planificación turística das diferentes admi-
nistracións.  

Outro aspecto no que é necesario inci-
dir é na necesidade de mellorar o grao de 
ocupación e, especialmente, a estancia 
media dos turistas nos destinos galegos. 
A este respecto xorde a necesidade de 
incrementar a calidade na oferta, o que 
pode levar mesmo a reconsideración do 
seu tamaño que, en determinados eidos, 
semella estar sobredimensionada.  
En liña coas novas tendencias do sector, 

tamén se albisca a necesidade de abrir 
novas vías de promoción turística, así 
como de emprender accións de innova-
ción que permitan explorar a realización 
de actividades para a atracción de novos 
turistas que complementen ás xa existen-
tes (e consolidadas). A modo de exemplo 
cabe mencionar o turismo gastronómico 

FUTURO E PERSPECTIVAS



26

INFORME DE CONXUNTURA SOCIOECONÓMICA

Marzo de 2015

ou o turismo “slow” para os que Galicia 
conta con excelentes recursos e capaci-
dades. Ambas opcións semellan comple-
mentos axeitados ao turismo patrimonial e 
arqueolóxico dentro da estratexia da “Es-
paña verde” no que Galicia xoga un papel 
fundamental xunto co País Vasco.  
O turismo rural non debe ser alleo a estas 

tendencias e, de feito, debería focalizarse 
cara ao que presenta mellores perspec-
tivas como é o turismo activo. Como foi 
sinalado no apartado precedente, Ga-
licia conta cun déficit en aloxamentos 
neste tipo que debería ser cuberto para 
atender á demanda crecente deste tipo 
de viaxeiros. Ao tempo, este tipo de ac-
tividades poderían ser complementadas 
co turismo náutico, onde a Comunidade 

conta xa con certa tradición baseada nas 
condicións singulares das súas costas e a 
peculiaridade das súas rías. Para concluír, 
convén lembrar que o turismo de feiras ou 
de convencións segue a experimentar un 
crecemento importante e as experiencias 
realizadas en Galicia teñen sido, en xeral, 
favorables co cal cabería pensar no seu 
afortalamento.  
Todo isto debería formar parte dunha 

estratexia conxunta a medio/longo pra-
zo.  Esta planificación inserta, xunto con 
outras liñas de traballo, na conformación 
dunha marca-país propia precisaría de 
obxectivos a acadar así como de respon-
sables concretos da súa execución na 
Comunidade. Outros territorios teñen feito 
actuacións semellantes con notable éxito. 
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O sector agrogandeiro ten un papel relevante na economía galega, presentando un peso 
relativo no VEB e no emprego superior ao do conxunto do Estado. A actividade gandeira 
segue a ser o principal protagonista do sector agrario galego, contribuíndo co 58,3% ao 
valor da produción final agraria no ano 2012 (último ano dispoñible), se ben esta porcen-
taxe situábase por riba do 65% entre 2005 e 2008.

Ao longo dos últimos anos o campo galego experimentou un fortísimo proceso de axuste 
tanto da redución de explotacións como da man de obra, que se reflicte nun descenso 
superior ao 66% dos activos agrarios (unidades de traballo ano) entre 1989 e 2009, e 
realizando un importante esforzo de capitalización e modernización do sector como se 
desprende da evolución das amortizacións. A pesar deste proceso de transformación e do 
incremento da renda agraria real por ocupado en Galicia, esta sitúase en torno ao 65% da 
renda agraria media en España no último ano do que se dispón de datos estatísticos.

O sistema alimentario en Galicia, que 
engloba aos sectores produtivos agro-
gandeiro e pesqueiro, así como a indus-
tria transformadora, ten unha importancia 
estratéxica no economía galega por mor, 
non só da súa importancia económica, se-
nón tamén da súa relevancia social e de-
mográfica e a súa capacidade para fixar 
poboación, impulsar o territorio e contri-
buír á preservación da paisaxe e o medio 
ambiente.
Cuantitativamente, ao longo dos últimos 

anos o complexo alimentación-industria 
presenta un peso superior á media es-
pañola en termos de valor engadido bru-

to (VEB) e emprego. Dende o comezo da 
crise, o peso relativo do VEB xerado por 
estas actividades sitúase de media en tor-
no ao 7,2%, máis de dous puntos superior 
á media española, e aproximadamente ao 
10% en termos de emprego (por baixo 
de 6,5% en España). A pesar deste maior 
peso relativo do emprego, Galicia experi-
mentou un forte proceso de axuste na ac-
tividade primaria, cunha redución de máis 
da metade das unidades de traballo ano 
(UTA) nas explotacións agrarias entre os 
anos 1999 e 2009, máis do dobre que o 
rexistrado no conxunto do Estado (case o 
55% fronte ao 25%, respectivamente).

INTRODUCCIÓN

II.- RENDA AGRARIA 
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Evolución do emprego agrario 1999-2009.

España

   1.188.935 
      997.763 
      992.634 
      967.672 
      888.969 

-25,23

Galicia

      193.522 
      122.030 
      119.326 
      113.566 
        87.433 

-54,82

Galicia / España
%

16,28
12,23
12,02
11,74
9,84

1999
2003
2005
2007
2009

2009/1999 %

Fonte: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

(Unidades Traballo Ano - UTA)

Dos datos da Contabilidade Rexional do 
INE despréndese o elevado peso da acti-
vidade primaria fronte á industria, que é a 
que xera un maior valor engadido en ter-
mos relativos. Así, de cada euro de VEB 
da actividade primaria, a industria aporta 
0,62 euros fronte aos 1,03 de España e 
1,33 en Europa.
Outro indicador da importancia do sec-

tor en Galicia é o feito de que das cen 
empresas con maior nivel de facturación 
en Galicia trinta e tres pertencen ao sec-
tor da alimentación, incluíndo a comer-
cialización e distribución de produtos 
alimenticios tal e como se desprende da 
Base de Datos de Ardán. A meirande par-
te destas empresas pertencen a este últi-
mo subsector, dado o predominio destas 
empresas ao longo da cadea de valor do 
sistema alimentario. Das devanditas 33 
empresas, tres son industrias lácteas, 
dous transformadoras de produtos da 
carne e dous corresponden a actividades 
de fabricación de produtos para a alimen-

tación de animais de granxa.
O obxectivo deste comentario é a análise 

da evolución ao longo da última década 
da renda agraria e os seus compoñentes 
a partir das macromagnitudes agrarias, 
tratando de evitar as flutuacións puntuais 
debido a factores climatolóxicos e de con-
dicións de mercado. As macromagnitudes 
agrarias miden de maneira simplificada os 
fluxos e operacións que realizan as explo-
tacións agrarias, indicando o agregado 
“renda agraria” o valor xerado pola propia 
actividade agraria. 
Non obstante, antes de comezar esta 

análise cómpre mencionar que, a pesar 
da importancia estratéxica do sector no 
País e do mencionado proceso de axus-
te experimentado polo sector, existen im-
portantes dificultades á hora de medir a 
renda agraria, isto é o valor total das re-
muneracións percibidas polos factores de 
produción. De feito, as últimas macromag-
nitudes elaboradas na Comunidade Autó-
noma corresponden ao ano 2008.
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Valor xerado pola industria alimentaria por cada 
euro de VEB da produción primaria

Fonte: Elaboración propia a partir de INE, Contabilidad Regional de España

O valor final da renda agraria é resulta-
do dunha serie de operacións contables 
onde os agregados de produción da rama 
agraria e as subvencións son considera-
dos como ingresos e os consumos inter-
medios, impostos e amortizacións supo-
ñen custos. Por este motivo, preséntase 
en primeiro lugar a evolución da produción 
da rama agraria, a continuación os con-
sumos intermedios, as amortizacións e, 
finalmente, a evolución da renda agraria.

Produción rama agraria

A evolución do valor monetario da produ-
ción da rama agraria en termos nominais 
presenta en Galicia un incremento supe-
rior ao 75% entre os anos 2000 e 2012, 
sendo moito máis moderado no conxun-
to do Estado (21,8%). A falta dos datos 
correspondentes aos anos 2009 e 2010, a 
Comunidade Autónoma presenta un cre-

EVOLUCIÓN DA RENDA AGRARIA
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cemento paulatino deste agregado den-
de o ano 2005, mentres que en España 
o valor da produción descende tamén en 
2006, 2008 e 2009.
Se en lugar de considerar os valores co-

rrentes consideramos o valor real da pro-
dución, Galicia segue presentando dende 
2006 un crecemento continuo da produ-
ción mentres que no conxunto do Estado 
o valor da produción, que se mantén por 
baixo do valor do ano 2000 ao longo dos 
últimos dez anos, amosa unha tendencia 

crecente tan só dende o ano 2009.
Galicia caracterízase polo protagonismo 

do subsector gandeiro que, no ano 2012, 
representa o 58,3% do valor da produción 
agraria galega. En termos monetarios, a 
produción máis importante corresponde 
á produción leiteira, que achega o 35,9% 
do valor total (668 millóns de euros), ca-
tro puntos e medio menos que no ano 
anterior e lonxe do 49,2% de 2004 ou 
dos máis de 47% que representaba en 
2005 e 2007. Séguenlle en importancia o 

Evolución da produción da rama agraria en Galicia e 
España 2004-2013
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Fonte: Elaboración propia a partir de Xunta de Galicia, IGE, INE e Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

(base 2000 = 100)
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Peso relativo da produción da rama gandeira galega 
no total estatal 2004-2012. 

Distribución segundo principais subsectores

Fonte: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e Xunta de Galicia

bovino, cunha achega do 25% (31,1% en 
2006), das aves, que supoñen en torno 
ao 22% do valor da produción en 2011 
e 2012 (oito puntos por riba do peso en 
2008), e do porcino, co 10,4% (11,2% en 
2008). 
Comparado co total estatal, a produción 

de leite, o vacún e as aves presentan un 
peso relativo superior á media da produ-
ción do subsector gandeiro.

No que á produción da rama vexetal se 
refire, cómpre salientar o peso da pata-
ca, que supón o 32,7% do valor total da 
súa produción en España no ano 2012 
(30,5% no ano anterior) sendo o peso re-
lativo da rama vexetal do 5%. Asemade, 
nos últimos anos salienta tamén o peso 
das plantas forraxeiras, que en 2012 su-
poñen o 18,% do valor no conxunto do 
estado (14% no ano precedente).
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Consumos intermedios

Os consumos intermedios, que amosan a 
interdependencia do sector agrogandeiro 
cos demais sectores, representan os bens 
e servizos consumidos como insumos no 
proceso de produción (pensos para gan-
do, enerxía, reparacións de maquinaria ou 
fertilizantes entre outros). 
Cando se mide esta interdepencia a tra-

vés da relación entre os consumos interme-
dios e a produción da rama agraria, entre 
os anos 2000 e 2012 a importancia relati-
va do gasto en insumos aumenta dende o 
42,7% ata os 55,3% do último ano. Ase-
made, o feito de que este valor en Galicia 
sexa superior ao da media estatal indica 
que, en termos de gasto, a agricultura e 
gandería galegas son máis intensivas na 
utilizacións destes consumos intermedios.

Peso relativo do gasto en Consumos Intermedios na 
Produción da rama agraria en Galicia e España 2004-2014

Fonte: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e Xunta de Galicia

A diferenza entre a produción da rama 
agraria e os consumos intermedios da 
lugar ao valor engadido bruto a prezos 
básicos do sector. Atendendo a esta ma-
cromagnitude, o sector presenta un me-
llor comportamento en Galicia tanto en 

termos nominais como reais, salientando 
que mentres que no conxunto do Estado 
o VEB real atópase por baixo do nivel do 
ano 2000 dende o ano 2005, na economía 
galega presenta un índice superior a partir 
dese mesmo ano.
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Evolución do valor engadido bruto agrario en Galicia e 
España 2004-2013

Fonte: Elaboración propia a partir de Xunta de Galicia, IGE, INE e Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

(base 2000 = 100)

Amortizacións

Dende un punto de vista macroeconó-
mico as amortizacións son un indicador 
da capitalización do sector, contabilizan-
do a depreciación dos activos fixos de 
vida útil maior a un ano empregados no 
proceso de produción. Dende o ano 2000 
ata o 2012 o valor nominal das amortiza-
cións medrou en Galicia un 46,6% sen-
do esta medra case trinta puntos por 

baixo da experimentada no conxunto do 
Estado. Non obstante, entre  o comezo 
da crise en 2008 e o ano 2012, Galicia 
presenta unha medra do 4,6% fronte ao 
1,3% en España.
Por mor probablemente do impacto da 

crise económica, a partir de 2008 come-
za unha redución do valor destas amor-
tizacións, que se frea no ano 2012 ao 
medrar un 5,2% en Galicia e un 3,9% no 
Estado.
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Evolución do valor nominal das amortizacións en 
Galicia e España 2003-2014
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Millones 
de euros

Millones 
de euros

GALICIA GALICIA- 
ESPAÑA

ESPAÑA
(base 2000 

= 100)
(base 2000 

= 100) (%)

Renda agraria

A renda agraria en Galicia no ano 2012 (úl-
timo dato dispoñible) ascendeu a 1.224,6 
millóns de euros, un 37,2% máis que no 
ano 2000, sendo esta porcentaxe moi 
superior ao do conxunto do Estado, que 
presenta unha medra do 4,6%. En termos 
reais, a renda agraria acadou os 905,3 mi-
llóns de euros, o que representa o 5,5% 
da renda agraria no conxunto do Estado. 
Se ben este importe é case punto e medio 

superior ao rexistrado no ano 2000, Espa-
ña presenta un forte descenso no período 
considerado.
Non obstante, os datos da renda agraria 

amosan o maior impacto da crise econó-
mica no sector agrario galego en relación 
a España. Entre os anos 2008 e 2012, o 
valor nominal total das remuneracións per-
cibidas polos factores de produción apli-
cados á actividade agraria descenderon en 
Galicia un 14,2% fronte ao 3,8% no Estado 
(-15,9% e -15,1% se se considera a varia-
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Fonte: Elaboración propia a partir da Xunta, IGE, INE e Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Evolución da renda agraria en Galicia e España 
2000-2014
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ción dende o ano 2007). En termos reais, 
dende que comezou a crise económica en 
2008 a renda agraria real galega reduciu-
se máis dun 14% mentres que en España 
esta caída sitúase en torno ao 4%.
Se facemos unha aproximación á renda 

agraria real por ocupado expresado en uni-
dades de traballo ano (UTA), que represen-
ta o traballo realizado por unha persoa e 
que equivale a 1.920 horas, entre os anos 
2000 e 2007 Galicia presenta unha medra 
en torno ao 110% por mor tanto dunha re-
dución do traballo agrario por riba do 40% 
como da medra da renda agraria real de 

aproximadamente un 23%. Por contra, Es-
paña rexistra un incremento en torno ao 
15% influenciado pola caída do emprego 
superior ao da renda agraria (-18,6% e 
-6,7%, respectivamente).
A partir da ocupación estimada pola En-

quisa de poboación activa para a rama 
de actividade de agricultura, gandería, 
silvicultura e explotación forestal, este in-
dicador sitúase en Galicia moi por baixo 
da media española. No ano 2012 a renda 
agraria por ocupado sitúase en Galicia en 
16.464,8 euros, o 62,9% da media espa-
ñola.

Evolución da renda agraria real por ocupado en 
Galicia e España 2000-2012
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A modo de conclusión cómpre men-
cionar que o forte proceso de axuste do 
sector agrario en Galicia, coa redución 
do número de explotacións e de man de 
obra, e o proceso de capitalización e mo-
dernización do sector tradúcese nunha 
medra importante da renda agraria real 

por ocupado en Galicia. Non obstante, 
a pesar desta mellora, a renda por ocu-
pado é sensiblemente inferior á media 
estatal, situándose en 2012 en máis de 
15.000 euros/ano, o que equivale aproxi-
madamente aos 66% da renda agraria 
española.
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PIB E AGREGADOS DA DEMANDA

INDICADORES DE ACTIVIDADE E CONSUMO

IV- Glosario

É o resultado da actividade produtiva dos axentes económicos residentes. Pódese estimar de tres xeitos, 
dando exactamente os mesmos resultados: oferta, demanda e rendas.

• Calculado como suma do valor engadido bruto (VEB) das ramas de actividade, máis os impostos netos 
de subvencións sobre os produtos.
• Calculado como suma da demanda final de bens e servizos das unidades institucionais residentes máis 
o saldo exterior de bens e servizos.
• Calculado como suma de remuneración de asalariados, impostos sobre a produción e as importacións 
netos de subvencións, renda mixta e excedente de explotación bruto.

Nas operacións do Sistema de contas económicas consiste no gasto realizado polas axentes económicos 
residentes en bens e servizos que se utilizan para satisfacer directamente as necesidades individuais ou as 
necesidades colectivas dos membros da comunidade. Este gasto pode realizarse no territorio económico 
ou no resto do mundo.

FORMACIóN BRUTA DE CAPITAL
Comprende a formación bruta de capital fixo, a variación de existencias e as adquisicións menos cesións 
de obxectos valiosos.

FORMACIóN BRUTA DE CAPITAL FIXO
Comprende as adquisicións menos as disposicións ou cesións de activos fixos realizadas polos produtores 
residentes no territorio económico durante un período determinado. Os activos fixos son activos materiais 
ou inmateriais obtidos a partir de procesos de produción, utilizados de forma repetida ou continua noutros 
procesos de produción durante máis dun ano. Por exemplo, un edificio, un tractor, ou un ordenador

EXPORTACIóNS
Consisten nas operacións mediante as que os residentes venden bens e servizos aos non residentes.

IMPORTACIóNS
Consisten en operacións mediante as que os non residentes venden bens e servizos aos residentes.

ÍNDICE DE PRODUCIóN INDUSTRIAL
Índice de volume de periodicidade mensual que ten como finalidade medir a evolución no curto prazo do 
valor engadido da industria.

ÍNDICES DE ENTRADAS DE PEDIDOS
Miden a evolución da actividade das empresas que forman parte do sector industrial.

INDICADOR DE CONFIANzA DO CONSUMIDOR
Media simple dos resultados das preguntas da Enquisa conxuntural aos fogares relativas á situación eco-
nómica futura do fogar e da Comunidade Autónoma, capacidade futura de aforro e evolución do número 
de parados . Presenta valores que oscilan entre -100 e +100, sendo os resultados máis optimistas tanto 
para o momento actual como para o futuro os que máis se acerquen ao punto máximo.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)

GASTO EN CONSUMO FINAL

http://ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=001&c=0307007001&ruta=definiciones/defcod.jsp?C=03070070010000
 Sistema de contas econ�micas
http://ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=001&c=0307007001&ruta=definiciones/defcod.jsp?C=03070070010000
http://ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=001&c=0307007001&ruta=definiciones/defcod.jsp?C=03070070010000
 Sistema de contas econ�micas
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.htm?oe=30053
http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=001&c=0205015&ruta=definiciones/defcod.jsp?C=02050150000000
http://ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=001&c=0307007001&ruta=definiciones/defcod.jsp?C=03070070010000
http://ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=001&c=0307007001&ruta=definiciones/defcod.jsp?C=03070070010000
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EMPREGO

ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIúDO
Mide a evolución das vendas e o emprego no sector do comercio polo miúdo.

GRAO DE OCUPACIóN HOTELEIRA POR PRAzAS
Relación porcentual entre o total das pernoitacións e o produto das prazas (incluíndo camas supletorias) 
polos días das pernoitacións.

ACTIVOS
Conxunto de persoas que, nun período de referencia dado, proporcionan man de obra para a produción de 
bens e servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse á produción. 
Na Enquisa de poboación activa (EPA) comprende toda as persoas de 16 ou máis anos que durante o pe-
ríodo de referencia cumpren as condicións para a súa inclusión entre as persoas ocupadas ou paradas.

OCUPADOS
Son as persoas de 16 e máis anos que, no período de referencia tiveron un traballo por conta allea ou 
exerceron unha actividade por conta propia, podendo estar durante esa semana:

• Traballando polo menos unha hora a cambio dun soldo, salario, beneficio empresarial ou ganancia fa-
miliar, en metálico ou en especie.
• Con emprego pero sen traballar, é dicir, ausentes do seu traballo por razóns de enfermidade ou acci-
dente, vacacións, festas ou outras razóns análogas.

Tamén se consideran dentro desta categoría as persoas que, estando suspendidas ou separadas do seu 
emprego como consecuencia dunha regulación de emprego, esperan reincorporarse á súa empresa.

PARADOS
Todas aquelas persoas de 16 ou máis anos, que durante o período de referencia estiveron simultaneamen-
te:

• Sen traballo, é dicir, que non tiveron emprego por conta allea ou por conta propia durante ese período.
• Na procura de traballo, é dicir, que tomaron medidas concretas para buscar un traballo por conta allea 
ou fixeron xestións para establecerse pola súa conta durante o mes precedente.
• Dispoñibles para traballar, é dicir, en condicións de comezar a facelo nun prazo de dúas semanas a 
partir da data da entrevista.

Tamén se inclúen entre as persoas paradas aquelas que na semana de referencia estiveron sen traballo, 
dispoñibles para traballar dentro das dúas semanas posteriores á da data da entrevista e á espera de se 
poderen incorporar a un novo traballo nunha data posterior á semana de referencia.
Así mesmo, son paradas as persoas ausentes do traballo como consecuencia dunha suspensión por re-
gulación de emprego que non crean poder incorporarse á empresa e buscaron traballo e están dispoñibles 
para desempeñalo.

TAXA DE PARO
É o cociente entre o número de parados e o número de activos.

TAXA DE TEMPORALIDADE
É o cociente entre o número de asalariados temporais e o número de asalariados totais.

http://www.ine.es/prensa/icm_prensa.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/ocuphotel/notaeoh.htm
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdfhttp://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdf
 Sistema de contas econ�micas
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdf
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdf
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdf
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdf
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PREZOS

ÍNDICE DE PREzOS AO CONSUMO – IPC
O Índice mensual que ten como obxectivo medir a evolución do nivel de prezos dos bens e servizos de 
consumo adquiridos polos fogares residentes en España.
É un indicador que só ten sentido cando se establecen comparacións no tempo; de feito, un número 
índice non ten apenas significado se non se establece unha comparación con índices doutros períodos, 
para obter as taxas de variación correspondentes (pode ser un mes, un ano, ou calquera outro período de 
tempo).

INFLACIóN SUBXACENTE
IPC xeral sen alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos.

CUSTO LABORAL
Custo total en que incorre o empregador pola utilización de factor traballo. Inclúe o custo salarial máis os 
outros custos como as percepcións non salariais e as cotizacións obrigatorias á Seguridade Social.

ÍNDICE DE PREzOS INDUSTRIAIS (IPRI)
Índice que ten como obxectivo medir a evolución dos prezos dos produtos industriais fabricados e vendi-
dos no mercado interior, no primeiro paso da súa comercialización, é dicir, dos prezos de venda a saída de 
fábrica, excluíndo os gastos de transporte e comercialización e o IVE facturado.

ÍNDICE DE PREzOS DA VIVENDA (IPV)
Índice que mide a evolución do prezo de compraventa das vivendas libres adquiridas polos fogares resi-
dentes e non residentes en España.

SECTOR EXTERIOR

TAXAS DE VARIACIÓNS

SALDO COMERCIAL
Diferenza entre exportacións e importacións. Utilízase para rexistrar o equilibrio ou desequilibrio no que se 
atopan as transaccións respecto ao exterior e exprésanse en déficit ou superávit.

TAXA DE VARIACIóN INTERANUAL
Incremento (ou diminución) porcentual da variable ou magnitude analizada nun período  respecto ao valor 
obtido no mesmo período do ano anterior. 

TAXA DE VARIACIóN INTERTRIMESTRAL 
Incremento (ou diminución) porcentual da variable ou magnitude analizada nun trimestre respecto ao valor 
obtido no trimestre anterior.

http://www.ine.es/metodologia/t25/t2530138.pdf
http://www.ige.eu/estatico/educacion/Economia/Prezos/Actividade1.htm
http://www.ine.es/metodologia/t22/t2230187.htm
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.htm?oe=30051
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.htm?oe=30457
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,10304,5518394_5549233_6372651_0_0_-1,00.html
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O Foro Económico de Galicia é unha plataforma de transferen-
cia de coñecemento en materia económica dende as empresas 
e universidades galegas á sociedade e aos espazos de decisión 
pública. É unha ferramenta da sociedade civil que pretende con-
tribuír a coñecer mellor os retos, desafíos, oportunidades e amea-
zas sobre a estrutura produtiva galega, as súas empresas, e o 
seu sector público. O Foro integra a profesores e investigadores, 
empresarios e directivos representativos dos diferentes sectores e 

áreas de Galicia, e xornalistas galegos de referencia.

www.foroeconomicodegalicia.es
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