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Resumo executivo

1.

A tendencia do mercado de traballo
galego sinalada polos datos da recente Enquisa de Poboación Activa (EPA) correspondentes ao primeiro trimestre de 2014 e a reflectida polo movemento laboral rexistrado
(afiliacións e paro rexistrado) presentan un
importante desaxuste. É por isto polo que
convén non tirar conclusións precipitadas
e esperar aos datos do segundo trimestre
para ver se foi un dato atípico ou ben hai
elementos que xustifiquen o devandito
desacople.A evolución sectorial da actividade produtiva galega en 2013 amosa unha
clara mellora no comportamento do sector
industrial, que partía dunha situación moi
negativa.

2. O nivel de ocupación (poboación ocupada e afiliacións en alta laboral) descende
no primeiro trimestre do ano en relación ao
mesmo período do ano anterior atendendo
aos datos das dúas fontes estatísticas, pero
a súa intensidade é claramente desigual: en
torno ás 22.800 persoas segundo a EPA e
tan só 5.100 segundo o Servizo Público de
Emprego.
3. Na análise do desemprego (poboación
parada e paro rexistrado) é onde se observa unha tendencia dispar. Fronte ao incremento da poboación parada estimada no
primeiro trimestre de 2014 (9.000 persoas),
o paro rexistrado descende en case 12.400
persoas. Non obstante, ambas as dúas consideran unha medra do paro de longa duración (máis dun ano) se ben, ao igual que no
caso da ocupación, esta é máis intensa no
caso da EPA.
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4. As contas económicas de Galicia, que

miden as exportacións e importacións galegas de bens e servizos con independencia de se a relación se mantén co resto das
comunidades autónomas españolas ou co
resto do mundo, indican que o sector exterior contribúe de xeito positivo ao crecemento agregado do PIB galego. Sen embargo non ten un impacto máis positivo que no
conxunto do Estado a pesar do bo desempeño exportador.

5. O comercio exterior galego de mercadorías co resto do mundo caracterízase
pola súa elevada concentración tanto a nivel sectorial como xeográfico. Dunha banda, a Unión Europea concentra o 67,2%
das vendas galegas e as cinco primeiras
ramas exportadoras representan o 56,5%
das ventas totais. Doutra, as importacións á
UE supoñen o 52% das compras e as cinco
primeiras actividades o 54,3%.
6. As relacións comerciais galegas caracterízanse polo predominio en produtos de
baixa e media baixa intensidade tecnolóxica. Os produtos de alta tecnoloxía tan só
representan en 2013 o 0,7% das exportacións de manufacturas ao resto do mundo
e 3,8% das importacións (o 10,1% e 15,8%
no conxunto do Estado, respectivamente)
e os de media-alta tecnoloxía o 39,1% das
exportacións (42,9% en España) e o 34%
das compras manufactureiras (40,9%).
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7. A partir do ano 2007 Galicia presenta un saldo comercial positivo con terceiros
países por mor da actividade exportadora
que se ve reforzada pola evolución da actividade económica e o comportamento
das importacións. No ano 2013 o peso das
exportacións no PIB sitúase no 33%, dez
puntos por riba do conxunto do Estado e
o saldo comercial en termos do PIB acada
nese ano o 7,3%.
8. O ano 2013 debe considerarse como
un mal ano para o tráfico portuario e aeroportuario galego ao presentar unha caída
do número total de mercadorías movidas
nos portos de interese xeral galegos no seu
conxunto, así como do tráfico aeroportuario (pasaxeiros e mercadorías), sendo este
descenso superior á media estatal.

9. O problema da baixa importancia relativa do tráfico nos portos e aeroportos galegos, que aumenta no primeiro trimestre
de 2014, acentúase se se ten en conta a
evolución dos portos nodais máis próximos
(Xixón e Bilbao) e do porto e aeroporto de
Oporto. Disto dedúcese a obrigatoriedade
de definir unha visión estratéxica de País,
actuando dun xeito coordinado e buscando
unha maior colaboración tanto no eido marítimo como aeroportuario.
10. No ámbito marítimo continúa sendo
prioritario aumentar o grado de comercialización marítima do País, incrementar as
labores comerciais dos portos e enarbolar
os nosos niveis de know-how en todos os
ámbitos marítimo-portuarios. No eido aeroportuario faise necesario adecuar a oferta
á demanda real de cada área de referencia
evitando duplicar ou triplicar destinos.
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I- ANÁLISE DE CONTAS

O mercado de traballo galego
no 1º trimestre de 2014

A publicación da Enquisa de Poboación
Activa (EPA) correspondente ao primeiro
trimestre de 2014 presenta datos que non
concordan coa tendencia seguida polo
movemento laboral rexistrado nos últimos
meses (paro rexistrado e afiliacións á Seguridade Social). Tendo en conta o momento de inflexión que semella se está a
vivir no mercado de traballo, tal e como se
indicou no primeiro informe de conxuntura
presentado, é necesario comparar a evolución indicada por estas fontes estatísticas
co obxectivo de poder sacar conclusións
máis acertadas.
Os datos de ocupación e desemprego
referidos ao primeiro trimestre de 2013 e
2014 presentan tres grandes diferenzas.
Dunha banda, mentres que a poboación
parada estimada na EPA aumenta en torno
a 9.000 persoas, o paro medio rexistrado
nas oficinas de emprego descende en case
12.400 persoas respecto ao mesmo período do ano anterior. En segundo lugar, se
ben a poboación ocupada e as afiliacións á
Seguridade Social presentan un descenso
nese período de tempo, a súa intensidade
é claramente desigual tendo en conta que
a poboación ocupada descende en 22.800
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persoas e as afiliacións se reducen en
5.100. Do mesmo xeito que na ocupación,
ambas as dúas fontes estatísticas sinalan
unha medra do desemprego de longa duración, pero a súa incidencia é máis acusada no caso da EPA que no servizo público
de emprego.
Sen entrar en aspectos metodolóxicos,
é importante aclarar que os datos da EPA
obtéñense dunha enquisa, sendo o tamaño da mostra de 468 seccións (o IGE recolle información en 234 seccións e o INE
nas outras 234), ascendendo o número de
vivendas a aproximadamente 11.000 (as
mesmas seis trimestres consecutivos). Por
contra, os datos relativos ao paro rexistrado refírense ao número de persoas que
voluntaria ou obrigatoriamente apúntanse
nas oficinas de emprego. Cómpre mencionar que Eurostat fíxase nos datos da EPA e
non nos do paro rexistrado.
Ocupación
Ao igual que acontece nos anos anteriores, no primeiro trimestre de 2014 continúa
o descenso da ocupación en Galicia tanto
se se mide a través do número de afilia-
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cións en alta laboral na Seguridade Social
como se se considera a ocupación estimada pola EPA. Asemade, tanto unha como
outra estatística reflicten que o proceso de
destrución de emprego é máis acusado en
Galicia que no conxunto do Estado e que
o descenso é menos acusado que os producidos nos primeiros trimestres dos anos
2012 e 2013.
Non obstante, o gráfico da evolución da
ocupación en Galicia amosa a distinta incidencia deste proceso para cada unha das
fontes consideradas. Segundo a EPA a po-

boación ocupada en 2014 baixa por primeira vez dende 2002 do millóns de persoas,
situándose nos 982.800 ocupados, case
23.000 menos que no trimestre anterior. O
número de afiliacións descendeu nese trimestre en 5.100 afiliacións, un 0,6%.
A análise sectorial amosa tamén importantes contrastes entre unha e outra fonte.
Como se reflicte no cadro da ocupación
en Galicia no primeiro trimestre de 2014,
a principal diferenza entre ambas as dúas
está no sector servizos, onde a EPA estima
unha caída da poboación ocupada de 6.600

Ocupación en Galicia.
Variación abosoluta e taxas de variación interanuais.

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE e Ministerio de Empleo y Seguridad Social

!

7
maio de 2014

INFORME DE CONXUNTURA SOCIOECONÓMICA

Ocupación en Galicia no primeiro trimestre de 2014
Ocupación en Galicia no primeiro trimeste de 2014
Poboación ocupada (EPA)

Afiliacións á Seguridade
Social (1)

Variación interanual

Total

Variación interanual

982.800

-22.800

-2,3%

901.912

Homes
Mulleres

511.900
470.900

-20.100
-2.700

-3,8%
-0,6%

465.346
436.559

S.Primario

67.600

-3.700

-5,2%

50.300
17.300

-4.400
700

-8,0%
4,2%

Agrogandeiro e forestal
Pesca

Industria

Alimentación, bebidas e tabaco
Textil, confección, coiro e calzado
Madeira e cortiza
Papel, artes gráficas
Outros

Construción
Servizos

Ventas vehículos motor
Comercio por xunto e ao retallo
Transporte e almacenamento
Educación
Resto servizos

-5.071

-0,6%

62.847

-1.429

-2,2%

42.996
19.851

-1.288
-141

-2,9%
-0,7%

150.500

-4.800

-3,1%

130.405

-3.398

-2,5%

39.400
13.200
8.100
5.100
84.700

2.300
400
-400
1.400
-8.500

6,2%
3,1%
-4,7%
37,8%
-9,1%

29.524
11.455
7.901
4.148
77.377

631
-561
-354
-127
-2.986

2,2%
-4,7%
-4,3%
-3,0%
-3,7%

65.300
699.500

21.700
140.600
43.700
69.900
423.600

-7.700
-6.600

-400
-13.200
-1.700
-3.000
11.700

-10,5%
-0,9%
-1,8%
-8,6%
-3,7%
-4,1%
2,8%

69.187
639.473

20.501
147.193
40.565
38.841
392.373

-2.389
2.145

-410
-1.513
-307
6.707
-2.331

-3,3%
0,3%
-2,0%
-1,0%
-0,8%
20,9%
-0,6%

Datos
calculados
a media
das afiliacións
o último
mesade
xaneiro a marzo
(1)(1)
Datos
calculados
comocomo
a media
das afiliacións
o último día
do mesdía
de do
xaneiro
marzo

Fonte:
Elaboración
propia
partir
IGE e Ministerio
Empleo ySocial
Seguridad Social
Fonte:
Elaboración
propia
a partira de
IGE de
e Ministerio
de Empleode
y Seguridad

empregos respecto ao mesmo trimestre do
ano anterior, mentres que os datos de afiliacións á Seguridade Social indican que
estas medraron en 2.145. As dúas ramas
que explican en parte este contraste son a
educación e o comercio por xunto e ao retallo xa que no primeiro trimestre deste ano
a poboación ocupada descende en 3.000 e
13.200 ocupacións, respectivamente, fronte á medra das afiliacións no caso do sector educativo (6.707 afiliacións máis que no
mesmo período do ano anterior) e as actividades comerciais presentan unha caída de
tan só 1.513 persoas.
No concernente aos outros tres sectores
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produtivos, as dúas fontes estatísticas presentan unha caída da ocupación, se ben
moito máis acusada segundo as estimacións da EPA. O diferencial rexistrado no
sector da construción é de máis de 5.300
persoas (descende a ocupación estimada
en 7.700 fronte á caída das afiliacións en
2.289), seguida polo sector primario, con
case 2.300 e a industria con aproximadamente 1.400. Dentro deste último sector, se
pode salientar a medra experimentada polas actividades agrogandeiras e forestais.
Sen entrar a valorar os datos absolutos
por mor dos problemas mencionados anteriormente, a EPA estima que a redución de
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emprego produciuse en maior medida no
emprego asalariado, descendendo tamén
no caso dos empresarios tanto sen asalariados como con asalariados. Asemade,
considera que o emprego baixa no sector
privado fronte á medra experimentada no
sector público.
A taxa de temporalidade descende ata o
21,4%, catro décimas inferior á estimada
no mesmo trimestre do ano anterior. Fronte
a esta caída, no caso das persoas de 16 a
34 anos a taxa medra de xeito significativo
de tal xeito que o 40,2% dos asalariados
eran temporais (38,7% no primeiro trimestre de 2013).

Poboación parada
O desacople entre as estatísticas analizadas apréciase en maior medida na análise do emprego tendo en conta a distinta
evolución seguida no primeiro trimestre de
2014. Dunha banda, a poboación parada
estimada pola EPA medra un 3,1% (9.000
persoas) en relación ao primeiro trimestre
de 2013. Doutra, o paro rexistrado no servizo público de emprego redúcese un 4,6%
no mesmo período de tempo (12.396 empregos menos).
Ao longo dos últimos dous anos a taxa de
crecemento do paro rexistrado segue unha
tendencia descendente, experimentando

Desemprego en Galicia.
Variación absoluta e taxas de variación interanuais.

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE e Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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unha caída do mesmo nos dous últimos
trimestres. Por contra, a poboación parada
presenta sempre taxas de variación positivas, sendo este crecemento do primeiro
trimestre de 2014 superior ao rexistrado no
trimestre anterior.
Os datos sectoriais indican que caídas
do desemprego na construción e no sector servizos no primeiro trimestre de 2014,
sendo máis acusadas no caso do paro
rexistrado que no paro estimado pola EPA.
A principal diferenza entre as dúas fontes,
por canto indican unha tendencia contraria
obsérvase no sector industrial. Segundo a

EPA a poboación parada medra en 1.400
persoas mentres que os datos do paro
rexistrado presentan un descenso superior
ás 2.200 persoas.
No que atinxe ao número de desempregados de longa duración (persoas que levan
máis dun ano en paro) cómpre mencionar
a nova medra experimentada no primeiro
trimestre de 2014, constituíndo un dos aspectos máis negativos que se desprenden
da análise do mercado de traballo. En relación ao cuarto trimestre de 2013, o número
de desempregados de longa duración aumenta en 13.300 persoas segundo a EPA

Desemprego en Galicia no primeiro trimestre de 2014
Desemprego
Galicia
primeiro
trimestre
2014
Desemprego
enen
Galicia
nono
primeiro
trimestre
dede
2014
Desemprego en Galicia no primeiro trimestre de 2014

Total
Homes
Total
Total
Total

Mulleres
Homes
Homes
Homes
Mulleres
Mulleres
Mulleres

Sector Primario
Industria
Sector
Primario
S.Primario
Sector
Primario
Construción
Industria
Industria
Industria
Servizos
Construción
Construción
Construción
Busca
1º emprego
Servizos
Servizos
Servizos
Busca
1º1ºemprego
emprego
Levan
máis
dun ano sen
Busca
Busca1º
emprego
traballar
Levan
máis
dun
ano
sen
Levanmáis
máisdun
dunano
ano
sen
Levan
sen
traballar
traballar
traballar
Senemprego
empregoanterior
anterior
Sen
Sen
emprego
anterior
Sen emprego anterior
Tempo
procura
Tempo
procura
dede
emprego
emprego
Menos
1 mesde
Tempo
procura
de emprego
emprego
Tempo
procura
1-6
meses
Menos
mes
Menos
mes
Menos
111mes
6
meses
a
1-6
meses
1-6
meses
1-6 meses 1 ano
Máis
de 1aaaano
meses
ano
meses
ano
666meses
111ano
Máis
de
ano
Máis
Máisde
de111ano
ano

Poboación
parada
(EPA)
Poboación
parada
(EPA)
Variación
interanual
Variación
Poboación
parada
Poboación
parada (EPA)
(EPA)
interanual
296.900 Variación
9.000 interanual
3,1%
Variación
interanual
158.600 9.0009.000
4.600
3,0%
296.900
3,1% 3,1%
296.900
296.900
9.000
3,1%
138.300
158.600
3,0% 3,3%
158.600 4.600 4.400
4.600
3,0%
158.600
4.600
3,0%
138.300
3,3% 3,3%
138.300 4.400 4.400
4.400
3,3%
138.300
6.400
300
4,9%
18.600
6.400 3001.400
300
4,9%
6.400
4,9% 8,1%
6.400
300
4,9%
14.100
-3.700
18.600
1.400
8,1%
18.600 1.4001.400
8,1%
18.600
8,1%-20,8%
84.100
-1.900
-2,2%
14.100
-3.700
-20,8%
14.100
-3.700
-20,8%
14.100
-3.700 -20,8%
24.100
1.700
7,6%
84.100 -1.900-1.900
-1.900
-2,2%
84.100
84.100
-2,2%-2,2%
149.600
24.100 1.7001.700
24.100
7,6% 7,6%
1.700
7,6%
24.100
149.60011.300
149.600
8,2% 8,2%
11.300
149.600
11.300
8,2%
11.300
8,2%
- ----

11.500
1.900
19,8%
57.900
-3,8%
11.500
19,8%19,8%
11.500 1.900-2.300
1.900
19,8%
11.500
1.900
43.200
-4.400
-9,2%
57.900
-2.300
-3,8%
57.900
-2.300
-3,8%
57.900
-2.300
-3,8%
172.400
43.200 -4.40013.300
-4.400
-9,2%
43.200
-9,2% 8,4%
43.200
-4.400
-9,2%
172.400 13.30013.300
13.300
8,4%
172.400
172.400
8,4% 8,4%

Paro rexistrado
(1)
Paro rexistrado
(1)
Variación (1)
Paro
Paro rexistrado
rexistrado
(1)
279.204 interanual
136.392 -12.396
279.204
-4,6%
279.204
279.204
142.811
136.392
-5,4%
136.392 -7.789
136.392
142.811
-3,1%
142.811 -4.607
142.811
9.672
38.685
9.672
9.672
44 50,0%
9.672
40.880
38.685 -2.210 -5,4%
38.685
38.685
168.239
40.880 -6.474 -13,7%
40.880
40.880
168.239- -2.408 -1,4%
168.239
168.239
--21.720
21.720 -1.349 -5,8%
21.720
21.720
26.484
83.232
26.484
26.484
26.484
38.470
83.232
83.232
83.232
131.018
38.470
38.470
38.470
131.018
131.018
131.018

(1) Media do tres primeiros meses
Fonte:
Elaboración
propia a partir
de IGE e Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(1) Media
Media
do tres
tres primeiros
primeiros
meses
(1)
do
meses
(1)
Media
dos tres
primeiros
meses
(1)
Media
do
tres
primeiros
meses
Fonte: Elaboración
Elaboración propia
propia aa partir
partir de
de IGE
IGE ee Ministerio
Ministerio de
de Empleo
Empleo yy Seguridad
Seguridad Social
Social
Fonte:
Fonte:
propia
a partir
de IGEde
e Ministerio
de Empleo
Seguridad
Fonte:Elaboración
Elaboración
propia
a partir
IGE e Ministerio
deyEmpleo
y Social
Seguridad Social
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-1.146
-6.573
-7.145
2.467

-4,1%
-7,3%
-15,7%
1,9%
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(8,4%) e en case 2.500 (1,9%) segundo os
datos do servizo público de emprego. Tanto unha como outra fonte consideran que
descende o desemprego entre aquelas
persoas que levan buscando emprego de
un a seis meses e entre seis meses e un
ano.
Tomando como referencia o primeiro trimestre do ano 2010, a EPA estima unha
medra do desemprego de longa duración
(máis de un ano) moi superior ao do paro
rexistrado. Con todo, en ambos os dous
casos se acada un máximo no primeiro trimestre de 2014.
Tendo presente os problemas sinalados
en relación ás fontes estatísticas, cómpre
mencionar que segundo a EPA a taxa de
desemprego no primeiro trimestre do ano
situouse no 23,2%, nove décimas por riba
da estimada no mesmo período do ano an-

terior e 1,3 puntos superior á do trimestre
anterior. A pesar de que esta taxa segue a
estar por baixo da media estatal, Galicia é
a comunidade autónoma que presenta a
medra máis acusada en relación ao mesmo trimestre do ano anterior e a terceira
máis importante en comparación co cuarto
trimestre de 2013. Tras esta evolución, Galicia presenta por primeira vez dende o ano
2008 a taxa de paro máis elevada de todas
as CC.AA. do norte peninsular.
Tanto a taxa de paro feminina (22,7%)
como masculina (23,7%) están por baixo
da media española, sendo o diferenza de
1,7 puntos no caso dos homes, e de case
catro puntos no das mulleres. No caso do
homes, a taxa de paro galega é a máis elevada entre as comunidades autónomas do
norte de España mentres que a taxa de
paro feminina é inferior á de Aragón, Asturias, Castela e León e A Rioxa.

Evolución do desemprego de longa duración (máis dun ano)
en Galicia 2010-2014

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE e Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Desemprego por fogares
Galicia experimenta no primeiro trimestre de 2014 unha nova medra do número vivendas familiares con todos os
seus membros parados, situándose nos
101.500 fogares, 5.600 máis que no trimestre anterior. Comparado coa situación existente no mesmo período do ano
anterior, estímase que hai case seis mil
fogares máis que non receben ningún
tipo de ingreso por rendas de traballo.
A pesar do drama social que supón a
existencia de 34.300 fogares que non
contan con ningún tipo de ingresos, este
número descende lixeiramente respecto
ao primeiro e cuarto trimestre de 2013
(800 e 400 fogares, respectivamente). En
termos porcentuais, o número de fogares
galegos sen ocupados e sen perceptores

de ingresos descende un 1,2% en relación ao trimestre anterior, sendo a taxa
de crecemento de -2,3% en relación ao
primeiro trimestre de 2013.
Finalmente é importante mencionar o
descenso do número de vivendas familiares nos que todos os activos están
ocupados. Tras unha redución de 10.900
fogares respecto ao primeiro trimestre
de 2013, Galicia conta con 501.000 fogares onde todos os seus activos están
ocupados (13.700 menos que no cuarto
trimestre do ano 2013). Este descenso
ven explicado pola redución daqueles
fogares nos que hai membros inactivos
(12.200 menos que no primeiro trimestre
de 2013) xa que medra o número de fogares nos que todos están ocupados e
non hai inactivos (1.400 vivendas familiares máis).

Desemprego por fogares (vivendas familiares)
galegos 1ª trimestre 2014

Desemprego por fogares (vivendas familiares) galegos 1º trimestre 2014

Unidade

Vivendas con polo menos un activo
e todos parados
Vivendas sen ocupados
Vivendas sen ocupados e con 2 ou
máis parados
Vivendas sen perceptores ingresos
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(miles
fogares)

Variación
intertrimestral
Absoluta Relativa

Variación
interanual
Absoluta Relativa

(miles
fogares)

(%)

(miles
fogares)

(%)

101,5
426,0

5,6
8,4

5,8%
2,0%

5,9
16,7

6,2%
4,1%

23,9

1,4

6,2%

0,2

0,8%

34,3

-0,4

-1,2%

-0,8

-2,3%
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II.- SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE CONXUNTURA.

Síntese de indicadores de coxuntura da economía galega
Síntese de indicadores de conxuntura da economía galega
Último dato
(actualizado a 16 de maio)

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 (16-29 anos)
Afiliacións R.X. Seguridade Social (último día mes)
Paro rexistrado
Contratacións
Indefinidos (iniciais e conversións)
Prezos
IPC, xeral
Inflación subxacente
Índice de precios industriais (IPRI)
Índice de prezos da vivenda nova
Índice de prezos da vivenda 2ª man
Custo laboral por traballador e mes
Custo laboral por hora efectiva

Taxas de
variación

Media
no que vai de ano

Fonte

período

unidade

valor

sobre
período
anterior

IGE

4 trimestre

(2008=100)

IGE

4 trimestre

(2008=100)

IGE
IGE

4 trimestre
4 trimestre

(2008=100)
(2008=100)

IGE

4 trimestre

(2008=100)

IGE

4 trimestre

(2008=100)

94,7
82,0
90,3
54,2
105,7
80,8

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

-0,3
-1,3
-1,4
-3,1
9,6
7,7

94,6
82,3
90,6
54,6
105,1
81,1

-1,1
-2,1
-2,3
-2,7
11,4
9,4

76.017
87,9
91,3
88,8
91,4
69,9
92,2
-25,3
2.828
336
550
46.500
78,3
20,1
173.515
345.771

0,7
-0,8
-3,6
8,9
-4,2
0,4
-8,2
4,5 p
-2,3
6,0
-34,5
-36,4
5,4
1,1 pp
19,3
28,0

-0,6
2,0
5,4
-17,6
7,2
-1,5
-8,3
18,0 p
11,6
48,0
-51,2
-53,5
-0,9
-2,8 pp
-18,5
-17,0

75.452
89,3
95,8
76,4
97,2
69,1
96,7
-25,3
2.757
296
695
59.829
80,3
18,3
146.416
186.159

-1,4
0,4
7,8
-11,6
9,0
-5,4
-2,2
18,0 p.
16,7
39,0
-39,1
-42,3
0,5
-0,8 pp
-8,6
-9,0

1.279,8
982,8
296,9
109,0
23,2
40,7
638,2
270,1
57.854
5.678

-0,3
-2,0
5,7
1,7
1,3
2,2
0,0
-2,3
13,3
18,9

-1,1
-2,3
3,1
17,0
0,9
1,4
-0,3
-7,9
9,8
17,7

635,8

-0,7

104,3
103,6
107,1
75,7
64,5
2363,53
18,29

0,9
1,0
0,1
-5,5
-1,6
7,2
5,3

0,4
0,3
-1,9
-12,3
-9,5
4,8
4,1

103,5
102,6
107,2
78,7
65,2
2260,18
17,16

-0,3
-0,2
-0,6
-11
-11,5
2,4
2,4

abril

(número)

IGE
IGE

marzo
marzo
marzo

(2010=100)

IGE

marzo

IGE

marzo

(2010=100)

INE

febreiro

IGE

1 trimestre

(valor)

DGT

abril

(número)

DGT

abril

(número)

INE

febreiro

(número)

INE

febreiro

(miles euros)

INE

decembro

(2010=100)

INE

marzo

(%)

INE
INE

marzo
marzo

(número)
(número)

Mº Empleo
IGE

IGE
IGE
IGE
IGE

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

1 trimestre (miles persoas)
1 trimestre (miles persoas)
1 trimestre (miles persoas)
1 trimestre (miles persoas)

IGE
IGE

1 trimestre
1 trimestre

(%)
(%)

Mº Empleo

abril

(miles persoas)

Mº Empleo

abril

(miles persoas)

Mº Empleo
Mº Empleo

abril
abril

(número)
(número)

INE
INE

abril
abril

(2011=100)
(2011=100)

INE

marzo

(2010=100)

INE

4 trimestre

(2007=100)

INE
INE

4 trimestre
4 trimestre

(2007=100)
(euros)

INE

4trimestre

(euros)

interanual

valor

variación
interanual
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III - COMENTARIOS

Balance portuario e aeroportuario

A relevancia de Galicia no tráfico portuario e aeroportuario español nos últimos anos
é limitada. Se o PIB xerado na comunidade autónoma e a súa poboación mantense
estable no 5,4% e 5,9%, respectivamente, o movemento portuario de mercadoría xeral
e contedores se sitúa no ano 2013 no 2,8% e 2,0%, respectivamente, e o tráfico de pasaxeiros nos aeroportos galegos representa tan só o 1,9% do total estatal.
Esta baixa importancia relativa acentúase ao considerar a evolución dos portos nodais
próximos como Xixón, Bilbao ou Leixoes ou o do aeroporto Sá Carneiro de Oporto.
O balance do ano 2013 pode considerarse
como negativo tendo en conta non só o descenso do movemento total de mercadorías
nos portos de interese xeral do Estado e a caída do número de pasaxeiros e de carga movida no sistema aeroportuario galego senón
tamén porque esta redución é moi superior á

rexistrada no conxunto do Estado. O tráfico
portuario descende en Galicia un 8,6% fronte
ao 3,4% nos portos españois mentres que
o número de pasaxeiros e volume de carga
nos aeroportos galegos descende un 7,2% e
5,4%, respectivamente fronte ao 3,5% e 2%
no sistema aeroportuario español.

Peso relativo Galicia / España 2007 - 2013
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Tráfico portuario
Os resultados dos tráficos portuarios,
tanto españois como galegos, no ano
2013 responden a varias causas. Dende
as conxunturais, derivadas dos descensos
dos graneis sólidos (tráficos de cereais e
carbón) ás estruturais (posicionamento internacional e nova composición dos taboleiros marítimos internacionais). Pero, sen
dúbida algunha, chama a atención os descensos pronunciados dos tráficos españois en comparación cos outros comportamentos dos países veciños que, a pesar
dos efectos negativos da crise, mostran
resultados positivos e crecentes.
Desglosando o balance portuario español
do ano 2013 obsévase como os graneis
sólidos descenderon un 9,3%; os graneis
líquidos, retrocederon un 1%; os tráficos
das mercadorías movidas en contedores,
diminuíron un 4,5%; e solo a mercadoría
convencional, presentou un aumento do
2,7%. Todo iso, fai que o total do tráfico
rexistre un descenso do 3,3%, equivalentes a unha perda de más de 15 millóns de
toneladas.
Das 28 Autoridades Portuarias, solo sete
presentan ganancias de cota no ano 2013
en relación ao ano anterior. Son Alacante,
Alxeciras, Bilbao, Castellón, Xixón, Huelva
e Vigo. No extremo oposto, as seis Autoridades Portuarias que no último ano
rexistraron descensos de máis de dos
díxitos foron as de Málaga (-44%); Tarragona (-15%); As Palmas (-13%); A Coruña
(-11%); e Almería e Santa Cruz de Tenerife
(-10%).
Unha análise máis polo miúdo dos datos
indican tres notas singulares: a) descenden
moito as mercadorías en contedores en
tránsito (-8,3%, se o medimos en tonela-

das e -4,5%, se o contabilizamos en Teus)
por mor dun peor posicionamento das
nosas radas portuarias respecto ás estratexias das compañías marítimas; b) unha
maior relevancia dos tráficos import-export (+2,77%, expresado en Teus) debido
ao relevante papel exercido polos portos
de Barcelona, Alxeciras, Bilbao, Castellón,
Vigo e Valencia (aínda que esta última perde movementos neste último exercicio)
que mostran unha maior vinculación cunha
base económica internacionalizada; e c)
unha relativa mellora no que fai referencia
aos movementos de contedores de cabotaxe (1,93% en Teus) aínda que en termos
absolutos non é tan relevante.
No caso de Galicia apréciase unha perda
de peso no conxunto español, pois pasa
de representar o 6,79% no ano 2013, cando no ano anterior, o 2012, alcanzaba un
7,18% do total nacional. Doutra parte, os
descensos porcentuais de Galicia son superiores aos de España (8,3% por 3,3%,
respectivamente).
Así mesmo, é apreciable un retroceso no
peso da especialización, tanto en graneis
líquidos como graneis sólidos; sendo máis
intensa esa desaceleración respecto aos
portos competidores, que ven incrementar
os seus rexistros. Así, por exemplo, A Coruña que representaba en graneis líquidos
o 4,69% en 2012, supón en 2013 o 4,32%
do total español; e en graneis sólidos, a
importancia relativa de A Coruña descende
dende o 4,72% en 2012 ata o 4,59% do
último ano, e no de Ferrol dende o 11,87%
do total estatal ata o 11,21%. Por contra,
Xixón aumenta a súa participación no total
de graneis sólidos do 16,37% ao 18,63%
neste último exercicio.
Respecto á singularidade de cada porto
galego, afirmar que agás o porto de Vigo
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Movemento total de mercadorías
(expresado pola suma dos graneis líquidos + graneis sólidos
Movemento total de mercadorías (expresado pola suma dos graneis
+ mercadoría xeral).
líquidos + graneis sólidos + mercadoría xeral).
2010
A Coruña
Ferrol
Marín
Vigo
Vilagarcía
Galicia
España

11.876
10.680
1.938
3.977
728
29.199
418.089

2011

2012

(miles de toneladas)

11.344
12.051
1.812
3.968
811
29.986
442.860

12.823
13.698
1.859
3.738
1.007
33.125
460.769

2013
11.407
12.511
1.842
3.906
962
30.268
445.359

13/10

13/12
(%)

-3,95
17,14
-4,95
-1,79
32,14
4,69
6,52

-11,04
-8,66
-0,85
4,51
-4,44
-8,63
-3,38

Fonte: Puertos del Estado

que experimenta un aumento do 4,5% en
2013; os outros catro portos contabilizan
perdas; sendo máis que notables no caso
de A Coruña, cun descenso de dous díxitos
(-11%), seguido de Ferrol (-8,66%) e Vilagarcía (-4,4%). O porto de Marín e Ría de
Pontevedra estabiliza os seus movementos en torno ás 1.850 miles de toneladas.
Ao longo dos últimos catro anos (do 2010
ao 2013, ambos incluídos) Galicia aumenta
o volume movido polas súas instalacións
(30,2 millóns de toneladas en 2013, por
29,1 millóns de toneladas en 2010); pero
foi debido ao incremento espectacular do
porto de Ferrol no período 2010-12, con
máis de 3 millóns de toneladas de aumento. O certo é que salvo este porto e Vilagarcía, en todos os demais portos a cifra obtida en 2013 é a máis baixa do cuadrienio.
Da análise dos tráficos de mercadoría xeral e de contedores sobresae, en primeiro
termo, o aumento do tráfico total de Galicia
debido, preferentemente ás alzas rexistradas tanto no porto de Vigo (+5%) como no
de Ferrol (+9%) e Vilagarcía (+9%). Estas
tendencias contrastan cos fortes descen-
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sos en A Coruña (-19%) e Marín (-3%). En
segundo lugar, este comportamento é ben
dispar cos aumentos rexistrados nos portos máis próximos como Xixón e Leixoes
no exercicio pasado, destacando sobre
todo o experimentado no porto asturiano
cun 19%.
No que atinxe aos movementos de contedores resulta preciso volver a insistir na
escasa relevancia que posúe Galicia neste
ámbito, apenas chega ao 3%, e está moi
concentrado no porto de Vigo. O ano 2013
amosa un leve crecemento para o total galego (+1%) que contrasta co decrecemento do total español (-1,3%).
Especificando por portos, sobresaen os
aumentos de Vigo e de Vilagarcía, xa sexa
polas súas cantidades absolutas como relativas. Pero, chama de novo a atención
dúas circunstancias: a) o forte crecemento
do porto de Xixón (+28%; logrando 62.000
Teus); e b) o peso de Leixoes na fachada
atlántica, pois mobiliza máis de dúas veces o total de contedores que pasan polos
portos galegos (626.000 Teus para Leixoes
e 278.000 Teus para Galicia).
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Tráficos portuarios de mercadoría xeral e de contedores
2012-13
Tráficos portuarios de mercadoría xeral e de contedores 2012-13
Tráfico mercadoría xeral
2012
2013
var.

A Coruña
Ferrol
Marín
Vigo
Vilagarcía
Galicia
España
Xixón
Leixoes
Galicia/España (%)
Xixón /Galicia (%)
Leixoes /Galicia (%)

(miles de toneladas)
1.436
1.158
895.817
981.696
1.052.685
1.016.395
3.359.625
3.537.056
455.516
497.862
5.765.079
6.034.167
219.103.550
213.318.514
1.695.196
2.028.198
7.075.000
7.191.000
2,63
29,40
122,72

2,82
33,61
119,17

(%)
-19,31
9,59
-3,45
5,28
9,25
1,04
-2,64
19,64
1,63

Tráficos contedores
2012
2013
var.

(en Teus)
4.760
5.163
915
922
39.978
30.243
198.517
208.555
26.664
33.153
270.834
278.036
14.077.558
13.892.291
48.607
62.406
632.673
626.191
1,92
17,94
227,55

(%)
8,47
0,77
-24,35
5,06
24,34
1,02
-1,32
28,39
-1,01

2,00
22,44
225,21

Fonte: Puertos del Estado

En resume, a relevancia de Galicia no
conxunto dos tráficos portuarios españois
non é alta, representa apenas o 2% do total, cifra moi inferior ao que significa o territorio, a poboación e o PIB, magnitudes
por riba do 5%. Alcanza unha porcentaxe
moi limitada, o mesmo se se compara cos
outros portos nodais europeos próximos
como Bilbao, Xixón ou Leixoes; como se
se analiza no contexto estatal. Pero, o máis
preocupante é que ao longo dos últimos
anos non mellora a nosa cota de mercado
de maneira sostible; senón que se mantén
a posición de outsider no conxunto dos
tráficos europeos e para as grandes compañías nas súas políticas de alianzas e de
selección portuaria. As comparacións entre
o que representan os portos veciños cos
galegos resultan evidentes. Leixoes supera a toda a Galicia portuaria agregada, e o
porto de Xixón é equivalente a un terzo do
total galego en mercadoría xeral, pero su-

bindo catro puntos porcentuais no último
ano.
Tráfico aeroportuario
O ano 2013 debe cualificarse como un mal
ano para os aeroportos españois no seu
conxunto e para os galegos en particular
ao experimentar un descenso do número
de operacións realizadas e de pasaxeiros.
Os aeroportos galegos moveron no último
ano un total de 3.621.612 pasaxeiros, un
7,2% menos que no ano anterior. Este descenso contrasta co aumento rexistrado no
aeroporto de Oporto, que acada en 2013
o seu máximo histórico con 6.370.000 pasaxeiros, 2.750.000 pasaxeiros máis que
en Galicia aproximadamente.
Atendendo á evolución ao longo dos últimos anos, os datos facilitados por AENA
poñen de manifesto o descenso do tráfico
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comercial dende o ano 2007, ano no que
o sistema aeroportuario galego e español
presentan os seus máximos históricos.
Entre os anos 2007 e 2013 os aeroportos
galegos moveron un 24% menos de pasaxeiros, máis de un millóns centro trinta

mil pasaxeiros menos, sendo esta caída do
11% no caso dos aeroportos españois. Por
contra, o aeroporto de Oporto experimentou unha medra de case un 60% entre os
dous anos.
A partir do ano 2008 o aeroporto Sá Car-

Evolución do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos galegos
e no de Oporto 2008 - 2013

Fonte: Elaboración propia a partir de datos de AENA e ANA

neiro supera ao conxunto dos aeroportos
galegos no que ao tráfico de pasaxeiros
se refire, superando os cinco millóns no
ano 2010 e os seis millóns de persoas no
ano 2011. O sistema aeroportuario galego
move menos de catro millóns de pasaxeiros
a partir de 2012. Atendendo á distribución
segundo aeroporto, Lavacolla acada o seu
máximo histórico en 2011, con 2.464.330
pasaxeiros, e a partir de ese ano supera á
suma dos outros dos aeroportos galegos,
sendo esta diferenza de 554.498 persoas
en 2013. O aeroporto de Alvedro supera
ao de Peinador no tráfico de pasaxeiros en
2010, manténdose esta situación a partir
dese ano.
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Atendendo á distribución segundo destino e compañías que operan, o cadro seguinte recolle os seis destinos que oferta
Peinador e Alvedro e os 22 de Lavacolla.
Fronte a estes datos, as 17 compañías que
operan no aeroporto Sá Carneiro de Oporto ofertan un total de 62 destinos.
No que atinxe ás características dos pasaxeiros, o aeroporto de Santiago presenta
unha maior porcentaxe de pasaxeiros que
viaxan por motivos de vacacións, predominando os viaxes de negocio nos aeroportos
de A Coruña e Vigo. Isto xustificaría que os
viaxeiros que saen de Santiago presenten
unha frecuencia moito máis reducida que
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Destinos e compañías que operan nos aeroportos galegos e Oporto

Madrid
Barcelona
Bilbao
Sevilla
Valencia
Tenerife Sur
Tenerife Norte
Gran Canaria
Lanzarote
Alicante
Málaga
Palma de Mallorca
París
Londres
Lisboa
Dublin
Milan
Frankfurt
Bruselas
Estambul
Ginebra
Basilea

Santiago
(22 destinos)
Iberia; Ryanair
Iberia; Ryanair; Vueling
Air Nostrum; Turkish Airlines
Ryanair
Ryanair
Air Europa; Ryanair
Air Nostrum
Air Europa; Air Nostrum; Ryanair
Air Europa; Ryanair
Ryanair
Vueling; Ryanair
Air Nostrum; Ryanair
Vueling
Ryanair; Easyjet airlines
AerLingus
Ryanair
Ryanair
Vueling
Turkish Airlines
Easyjet Switzerland
Easyjet Switzerland

A Coruña
(6 destinos)
Air Europa; Iberia
Vueling
Vueling
Vueling

Vigo
(6 destinos)
Air Europa; Iberia
Iberia; Vueling
Air Nostrum
Volotea
Iberia

Air France

Vueling
TAP

Destinos

Oporto
(62 destinos)

España (As Palmas, Barcelona, Madrid,
Palma de Mallorca, Tenerife e Valencia).
Resto Europa: Portugal (6), Alemaña
(5), Francia (13), Irlanda, Reino Unido (2),
Holanda (3), Italia (4) Luxemburgo, Suiza
(3) e Bélxica.
Africa: Angola (Luanda) e Marrocos
(Marrakesh).
América Norte: EE.UU. (Boston e
Nova Iorque) e Canadá (Toronto e
Montreal).
América do Sur: Venezuela (Caracas)
e Brasil (Río Xaneiro e Sao Paulo).

Aerolíneas

Aigle Azur, Air Transat, British Airways,
Brussels Airlines, Easyjet, Europe Airpost,
Flybe, Iberia, Lufthansa, Luxair, Ryanair,
Sata International, Swiss, Taag, TAP
Portugal, transavia.com, Vueling.

Fonte: Elaboración propia a partir de AENA (consulta páxima web o 5 maio 2014)

os que usan Alvedro e Lavacolla, onde en
torno ao 29% dos pasaxeiros presentan
unha frecuencia de máis de doce viaxes
ao ano. Mentres que as porcentaxes de
pasaxeiros con residencia en Galicia se
mantén relativamente estable entre xullo de
2010 e 2013 nos aeroportos de Lavacolla,
Alvedro e Peinador presentan descensos
significativos , pasando do 61% ata o 52%
no caso do aeroporto de A Coruña e do
53% ata o 41% o de Vigo.
No que se refire aos pasaxeiros con residencia en España, hai que facer referencia
ás diferenzas existentes entre os tres aeroportos galegos. Segundo os datos recollidos na Estatística da Mobilidade no Modo
Aéreo (EMMA) elaborada por AENA, case
un 35% dos pasaxeiros do aeroporto de
Santiago residen na provincia de A Coruña,
seguido por Pontevedra, con case un 15%

e Barcelona cun 9,3%. Alvedro é o aeroporto con maior concentración de pasaxeiros
residentes nunha mesma provincia xa que
case un 55% dos mesmos son residentes
en A Coruña, seguido por Madrid e Barcelona, con 17,6% e 8,1%, respectivamente.
No caso do aeroporto de Peinador, este é
o que presenta a menor porcentaxe de pasaxeiros residentes en Galicia, xa que en
2013 o 52,5% residían en Galicia (43% en
Pontevedra), salientando ademais Madrid,
co 23,4% e Barcelona co 12,2%.
No concernente ao movemento de mercadorías, a relevancia de Galicia é inferior
á sinalada no caso do tráfico de mercadoría xeral ou contedores nos portos galegos
de interese xeral. Nos dous últimos anos o
movemento de mercadoría nos aeroportos
galegos representa o 0,4% do total estatal,
fronte ao 0,8% do ano 2007. No ano 2013
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Características dos pasaxeiros de saída nos aeroportos galegos
2010 e 2013

!
os aeroportos galegos moveron un total de
2.444 toneladas, o que significa un descenso do 51% respecto ao ano 2007 (medra
no conxunto do Estado un 1,7%).

2,7% de A Coruña, cando no ano 2007 a
primeira representaba o 55,1% do tráfico
aeroportuario de mercadorías e Peinador o
39,1%.

Os tres aeroportos galegos presentan un
forte descenso entre os dous anos considerados, sendo esta caída do trinta por
cento en Lavacolla e do setenta e sete por
cento en Peinador e Alvedro. Tras esta evolución, Santiago acolle o 78,9% da carga
total movida fronte ao 18,3% de Vigo e o

Esta escasa relevancia acentúase ao ter
en conta que o aeroporto de Oporto conta
cun Centro Loxístico de Carga Aérea con
capacidade instalada para 60.000 toneladas/ano e que está enteiramente para potenciar a intermodalidade no transporte de
carga.
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Características dos pasaxeiros de saída residentes en España
segundo a súa provincia de residencia

!
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O sector exterior galego

O obxectivo central deste punto é analizar as relacións comerciais de Galicia con terceiros países, que presentan un saldo comercial positivo a partir do ano 2007. A principal
característica do sector exterior galego de mercadorías é a súa elevada concentración
xeográfica e sectorial dado que a UE concentra o 60,5% da actividade comercial galega e
as cinco primeiras actividades exportadoras e importadoras representan en torno ao 55%
do seu valor total en 2013.
Con todo, o punto de partida do estudo ten de ser a consideración do sector exterior
nas contas económicas. Estas consideran as exportacións e importacións de bens e de
servizos con independencia de que as relacións comerciais que manteñan os residentes
en Galicia sexan con residentes noutras comunidades autónomas ou no resto do mundo.
Istopermite coñecer a achega do sector ao crecemento agregado do PIB.

A crise económica iniciada a finais de
2007 incide directamente nunha forte contracción da demanda interna e
na súa achega negativa ao crecemento
agregado do PIB a partir de 2008. As
vendas dos bens e servizos galegos ao
resto do mercado español e a terceiros
países presentan ao longo dos últimos
dez anos unha achega positiva (agás en
2006) rexistrándose a contribución máis
importante no ano 2011, con 4,9 puntos,
seguido polo ano 2009, con 3,4 puntos.
Segundo se reflicte no cadro macroeconómico de Galicia (IGE), en 2013 a comunidade autónoma mantén o saldo positivo da súa balanza comercial de bens
e servizos. No último ano, o valor monetario das exportacións ascendeu ata os
31.590,2 millóns de euros, un 8,8% máis
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que no ano anterior, mentres que as importacións, tras unha medra do 6,2% situáronse nos 30.745,6 millóns de euros.
Comparando os datos das Contas económicas de Galicia (IGE) e os datos da
Contabilidade Nacional de España (INE),
a pesar do mencionado bo desempeño
exportador de Galicia en 2013, este non
ten un impacto máis positivo sobre o PIB
que no conxunto do Estado xa que para
Galicia ven acompañado dun pulo importador moi intenso. O diferencial entre
exportacións e importacións sitúase en
Galicia en 2,6 puntos, sendo esta porcentaxe de 4,5 puntos en España.
No período 2007-2013 as exportacións
presenta un crecemento medio anual de
1,9% (4,7% en España) e as importa-
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cións reducíronse un 1,6% (medran 0,8%
no total estatal), polo que o diferencial
entre exportacións e importacións galegas segue sendo inferior á media espa-

ñola. Disto despréndese que a demanda
externa non contribúe tanto ao incremento do PIB agregado como no conxunto
de España.

Evolución do comercio exterior galego 2006-2013
Evolución do comercio exterior galego 2006-2013

Relacións comerciais de bens e servizos co resto das CC.AA. e con terceiros países

Exportacións
Importacións
Saldo comercial

2006

2007

2008

28.337,4
35.179,4
-6.842,0

31.738,4
38.094,5
-6.356,1

31.032,3
37.825,6
-6.793,3

2009
2010
(millóns de euros)
26.761,0
31.411,1
-4.650,0

28.067,9
31.202,3
-3.134,4

2011

2012

2013

29.719,8
30.454,7
-734,9

29.027,5
28.957,6
69,9

31.590,2
30.745,6
844,6

2011

2012

2013

17.146,3
14.332,3
2.814,0

16.662,8
15.008,9
1.653,9

18.419,6
14.353,1
4.066,5

Relacións comerciais de bens fora de España

Exportacións
Importacións
Saldo comercial

2006

2007

2008

14.611,6
15.639,4
-1.027,8

16.669,2
16.150,6
518,6

15.739,7
15.496,2
243,5

2009
2010
(millóns de euros)
13.957,3
13.164,2
793,1

14.911,9
13.699,7
1.212,2

Fonte: IGE e ICEX

Evolución do PIB e achega da demanda interna o sector exterior
2005-2013

!
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Comercio exterior con terceiros países
Galicia incrementa de xeito considerable o
saldo positivo da súa balanza comercial en
2013 por mor dun crecemento das exportacións superior ao dez por cento e unha
redución do 4,4% do valor das importacións. Este saldo comercial presenta unha
evolución positiva para a economía galega
ao transformar un saldo negativo respecto
ao PIB noutro positivo a partir do ano 2007.
En 2013 acadouse o valor máximo da serie
tanto en termos de PIB (7,3%) como en termos monetarios (4.066,5 millóns de euros).
Esta transformación, reforzada pola evolución da actividade económica e o comportamento das importacións, débese en boa

medida ao crecemento das exportacións,
tanto a nivel nominal como en porcentaxe
do PIB. A gráfica reflicte que as exportacións superan o 30% do PIB en 2011 e se
sitúa no 33% no último ano, dez puntos por
riba do total estatal.
A taxa de cobertura de Galicia en 2013
foi de 128,3%, o que a sitúa como a sexta comunidade autónoma coa rateo máis
elevada por detrás de Navarra (192,4%),
Estremadura (147,6%), A Rioxa (141,8%),
Cantabria (140%) e País vasco (130,2%). A
nivel provincial, Pontevedra e Ourense presentan un saldo positivo na súa balanza comercial ao longo de toda a serie analizado,
situándose a taxa de cobertura no último
ano en 155,6% e 200%, respectivamente.

Evolución do saldo comercial e das exportacións a terceiros
países como porcentaxe do PIB 2004-2013

Fonte: Elaboración propia con datos IGE, INE e ICEX -Estacom
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Exportacións
A taxa media de crecemento anual das exportacións galegas entre 2004 e 2013 foi do
7%, 1,3 puntos menos que a media estatal,
ascendendo o seu valor monetario ata os
18.419,6 millóns de euros en 2013, o 7,9%
das vendas españolas ao exterior. As catro
provincias galegas presentan taxas de crecemento medio anual positivas, sendo as
máis acusadas as de Lugo e A Coruña co
14,3% e 13,9%, respectivamente. En Pontevedra o incremento foi do 3,5% mentres
que Ourense presenta unha medra similar á
media galega.
Comparado co resto das provincias españolas, entre os anos 2004 e 2009 e en 2011
Pontevedra sitúase como a cuarta provincia exportadora por detrás de Barcelona,
Madrid e Valencia, se ben en 2012, despois
dunha caída superior ao 19% situouse no
décimo segundo posto. No último ano Pontevedra e A Coruña son a sexta e sétima
provincias exportadoras, situándose Lugo e
Ourense a 40 e 43, respectivamente.
Unha das característica das vendas a
terceiros países é a súa elevada concentración nun reducido número de ramas de actividade. O 23,8% do valor das exportacións
do último ano corresponde á fabricación
de vehículos de motor, seguíndolle en importancia as actividades de confección de
prendas de vestir, agás peletería e procesado e conservación de peixe, crustáceos e
moluscos que concentran o 16,3% e 7,5%,
respectivamente.
As cinco primeiras ramas de actividade
concentran en 2013 o 56,5% das vendas
galegas (31,4% no conxunto do Estado) si-

tuándose esta porcentaxe no 67,9% se se
consideran as dez primeiras (45,1% en España). Ao longo dos últimos anos a concentración das dez primeiras ramas superou
o 70% no ano 2004 e entre 2008 e 2010,
acadando o seu valor máximo en 2008 co
72,5%. No conxunto do Estado esta porcentaxe sitúase no 46% nos anos 2007,
2008 e 2011.
Entre as dez ramas exportadoras máis importantes a que presenta unha maior representatividade no contexto español é a de
procesado e conservación de peixe, crustáceos e moluscos, cunha cota do 58,4%, seguida polas do sector téxtil, a de confección
de prendas de vestir de punto e a de confección de prendas de vestir agás peletería,
co 44,2% e 39,8%, respectivamente.
A distribución xeográfica das exportacións
presentan tamén unha elevada concentración. En 2013 o 67,2% das exportacións
diríxense ao mercado comunitario, sendo
Francia o principal destino, ao acoller o
24,6%, por diante de Portugal e Italia co
13% e 6,8%, respectivamente. Tras a Unión
Europea, as áreas os destinos máis importantes son o Norte de África, que concentra
o 6,6% das exportacións, América do sur,
co 5,1% e os denominados BRICs, cun
3,4%. Os países do sueste asiático tan só
representan o 0,7% das vendas ao exterior.
O incremento medio anual das exportacións galegas á UE-28 foi tan só do 4,7%,
máis de dous puntos inferior ao conxunto
das exportacións galegas, sendo este incremento do 28,3% nos BRICs, do 24,4%
nos países de América do sur, e en torno ao
18% no caso do norte de África e o sueste
asiático.
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Principais actividades exportadoras e importadoras
de Galicia 2013
Exportacións

Importacións

Importacións
As compras galegas no exterior medraron entre os anos 2004 e 2013 a un ritmo medio anual do 3,5%, seis décimas
máis que no conxunto do Estado, acadando no último ano os 14.353,1 millóns
de euros, o 5,7% do total estatal. Nese
período de tempo Pontevedra foi a única
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provincia que rexistra unha taxa de crecemento medio anual negativa (-0,3%),
sendo o incremento de Lugo de case
un 15%, e os de A Coruña e Ourense
do 7,9% e 5,3%, respectivamente. Non
obstante, no ano 2013 é a provincia de
Pontevedra a única que experimenta
un incremento respecto ao ano anterior
(5,6%).
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Ao igual que no caso das exportacións,
a análise das compras galegas segundo
ramas de actividade reflicte unha elevada concentración, xa que a cinco primeiras actividades concentran o 54,3% das
importacións galegas (29,3% en España),
ascendendo esta porcentaxe case ao 70%
se consideramos as dez ramas máis importantes en termos monetarios (47,8% no
conxunto do Estado). Este nivel de concentración aumenta nos últimos anos, acadando o seu nivel máximo en 2013. As partidas
máis importantes son as de extracción de
cru de petróleo, que acolle o 15,6%, fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor, co 12,3% e

procesado e conservación de peixes, crustáceos e moluscos, co 11,1%.
No que atinxe á representatividade no total
estatal destas dez ramas, as actividades de
procesado e conservación de peixes, crustáceos e moluscos representan o 42,3%
das importacións españolas destes produtos, sendo este peso relativo do 13,8% no
caso das confección de prendas de vestir,
agás de peletería e por riba do 12% nas
actividades de Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de
aparatos de distribución e control eléctrico
e fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor.

Distribución xeográfica das exportacións e importacións
galegas 2013. Principales países
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A principal orixe das compras galegas é o
mercado comunitario, que concentra o 52%
das importacións en 2013, moi por diante de
África do norte, co 9%, América central, co
8% e América do sur, co 7,5%. Os denominados BRICs concentran o 6,1% das importacións e os países do sueste asiático un
2,4%. Atendendo á desagregación segundo
países os catro principais mercados Francia,
cun 16,5%, Portugal, co 12,3%, México con
7% e Alxeria co 4,8%.
O incremento medio anual das importacións galegas dos países da UE-28 foi do
1,5%, dous puntos inferior ao das importacións, sendo este incremento superior ao
28% no conxunto dos países do norte de
África, do 18,5% en América central e un
7,5% no caso dos BRICs.
Produtos de alta e media-alta
tecnoloxía
As exportacións e importacións galegas
caracterízanse pola súa intensidade tecnolóxica baixa e media baixa ao representar
do máis do 60% das vendas manufactureiras e o 66% das compras fronte aos 47%
e 43,3%, respectivamente, no conxunto do
Estado.
No concernente aos produtos de intensidade tecnolóxica alta, o seu peso relativo
nas exportacións da industria manufactureira descende ata o 0,7%, porcentaxe moio
por baixo da media española que se sitúa
no 10,1% en 2013. As importacións representan o 3,8%, doce puntos menos que en
España.
Ao longo dos dez últimos anos as exporta-
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cións e importacións galegas destes produtos non seguen unha evolución homoxénea,
coexistindo anos de notable crecemento
con outras onde as reducións se sitúan en
torno ao 30% nas exportacións e superior
ao 15% nas importacións. Entre 2004 e
2013 a taxa de crecemento medio anual das
exportacións foi do 1,8% (5,1% en España)
e o das importacións do -1,2% (1,0% en España). Tras esta evolución, a importancia relativa das exportacións dos produtos de alta
tecnoloxía é igual ou inferior ao un por cento
dende o ano 2008, acadando o seu máximo
en 2005 cun 1,5%, en tanto que as importacións presentan unha tendencia descendente dende o ano 2010, cando supoñen o
6,6% das compras de manufacturas.
No que atinxe ao comercio de produtos
de tecnoloxía media-alta, por mor do peso
da actividade de fabricación de vehículos
de motor, remolques e semirremolques, a
importancia relativa das exportacións nas
manufacturas galegas representa o 39,1%,
case catro puntos menos que o peso relativo no Estado. As importacións destes
produtos representan en Galicia o 34% das
compras manufactureiras fronte ao 40,9%
en España.
Ao longo dos últimos dez anos, a taxa de
crecemento medio anual das compras dos
produtos de intensidade tecnolóxica mediaalta foi do 0,3%, lonxe do 5,1% da media
española, en tanto que as exportacións o
fixeron nun 4,2%, porcentaxe similar ao do
conxunto do Estado (4,1%). Ao igual que
nos produtos de alta e media-alta tecnoloxía, a súa evolución non foi homoxénea,
coexistindo anos con fortes incrementos
das exportacións e importacións con outros
de acusados descensos.
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Exportacións e importacións 2004-2013:
distribución segundo intensidade tecnolóxica
Importacións

Exportacións

Fonte: ICEX-Estacom
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Base exportadora
Un último aspecto a ter en conta fai
referencia á base exportadora, considerando como tal o número de empresas
exportadoras. No ano 2013 había en
Galicia un total de 6.375 empresas exportadoras, un 5,8% máis que no ano
anterior, sendo este crecemento catro
puntos porcentuais inferior á do conxunto do Estado (9,8%). A cota exportadora
no total estatal sitúase no último ano no
4,2%. Ao longo dos últimos anos a cota
galega descende dende o 4,8% de 2008
ata o devandito 4,2% do ano 2013.

Atendendo á desagregación segundo
grandes grupos de actividade, cómpre
destacar a importancia relativa do sector agroalimentario e o das bebidas,
que presentan unha cota no total estatal
do 6,3% e do 8% en 2013. Con todo,
a principal diferenza entre os dos sectores radica na súa tendencia ao longo
dos últimos anos, xa que mentres que
o sector agroalimentario presenta unha
redución sa súa cota dende o 7,7% de
2008, o conxunto de actividades do
grupo de bebidas rexistra unha medra
dende o 7,5% de 2008.

Importancia relativa das empresas exportadoras galegas no

Importancia
das
exportadoras
Importancia relativa
relativaconxunto
das empresas
empresas
exportadoras
galegas
no conxunto
conxunto do
do
do Estado
2008 - galegas
2013 no
Estado
Estado 2008-2013
2008-2013
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
Agroalimentario
7,7%
7,3%
7,2%
6,9%
Agroalimentario
7,7%
7,3%
7,2%
6,9%
Bebidas
7,1%
8,0%
7,0%
7,2%
Bebidas
7,1%
8,0%
7,0%
7,2%
Bens
3,1%
3,2%
3,6%
Bens de
de consumo
consumo 3,15
3,15
3,1%
3,2%
3,6%
Materias
4,7%
4,8%
4,1%
Materias Primas,
Primas, 5,1%
5,1%
4,7%
4,8%
4,1%
bens
bens de
de equipo
equipo
Total
4,8%
4,5%
4,6%
4,4%
Total
4,8%
4,5%
4,6%
4,4%
Fonte:
Fonte: Elaboración
Elaboración propia
propia aa partir
partir de
de datos
datos ICEX-Estacom
ICEX-Estacom
Fonte: Elaboración propia a partir de datos ICEX-Estacom
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2012
2012
6,9%
6,9%
7,7%
7,7%
3,7%
3,7%
4,0%
4,0%

2013
2013
6,3%
6,3%
8,0%
8,0%
3,7%
3,7%
4,0%
4,0%

4,4%
4,4%

4,2%
4,2%
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IV- Glosario
PIB E AGREGADOS DA DEMANDA
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
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.
Gasto en consumo final
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.
INDICADORES DE ACTIVIDADE E CONSUMO
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 económica 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.
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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.
EMPREGO
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 período 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 familiar, en metálico ou en especie.
• Con emprego pero sen traballar, é dicir, ausentes do seu traballo por razóns de enfermidade ou accidente, 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 simultaneamente:
• 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 regulación 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.

32
maio de 2014

INFORME DE CONXUNTURA SOCIOECONÓMICA

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.
Índice de Prezos Industriais (IPRI)
Índice que ten como obxectivo medir a evolución dos prezos dos produtos industriais fabricados e vendidos 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 residentes e non residentes en España.
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.
SECTOR EXTERIOR
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.

33
maio de 2014

INFORME DE CONXUNTURA SOCIOECONÓMICA

www.foroeconomicodegalicia.es
O Foro Económico de Galicia é unha plataforma de transferencia 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 contribuír a coñecer mellor os retos, desafíos, oportunidades e ameazas 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.
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SOCIOS
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