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I. Evolución recente da
economía internacional. 

 

 

 

No segundo trimestre de 2005 a evolución da 

economía internacional caracterizouse por 

unha ralentización no crecemento con 

respecto ao crecemento do primeiro trimestre, 

debido en parte a alza que veñen 

experimentando os prezos do cru. Así, en 

Europa o crecemento económico foi inferior ao 

do trimestre precedente e segue a manterse 

nuns niveis moi reducidos. Estados Unidos, 

China e a maioría dos mercados emerxentes e 

os países en desenvolvemento mostraron 

neste trimestre un aumento inferior ou igual ao 

do trimestre precedente. En Xapón o dato 

tamén é alentador xa que a taxa de 

crecemento foi superior á do trimestre 

precedente aínda que en niveis polo de agora 

reducidos. 

A taxa interanual de aumento do PIB en 

Estados Unidos foi do 3,6% no segundo 

trimestre de 2005, a mesma que no trimestre 

precedente. Tanto o consumo dos fogares 

como a demanda externa contribuíron ao 

mantemento do ritmo de avance. A Reserva 

Federal aumentou o tipo oficial do diñeiro 

advertindo que os riscos asociados ao prezo 

do petróleo, á desaceleración da 

productividade e ao mantemento dos tipos de 

xuro a largo prazo en niveis moi baixos 

contrarrestarán os efectos do aumento. 

China presentou un crecemento no segundo 

trimestre do 9,5%, un aumento similar ao 

acadado no primeiro trimestre e que estivo 

impulsado polas exportacións e o investimento 

en activos fixos. A apreciación do yuan debido 

ao abandono do seu vínculo co dólar a finais 

de xullo é o inicio dunha etapa de gradual 

flexibilización cun efecto de lixeira moderación 

sobre o crecemento económico debido ao 

efecto negativo sobre as exportacións. 

Polo que respecta a Xapón, a expansión 

rexistrada no primeiro trimestre continuou no 

segundo cun avance do 1,5%, cinco décimas 

superior ao crecemento rexistrado no primeiro 

trimestre. Foi a demanda interna a que 

contribuíu ao crecemento xa que o saldo 

exterior restou unha décima ao crecemento. A 

taxa de paro quedou situada en xuño no 4,2%, 

a cifra máis baixa dende mediados de 1998 e 

a inflación segue a rexistrar crecementos 

interanuais negativos. 

No resto das economías emerxentes asiáticas 

o comportamento é dispar, mentres que Corea 

do Sur e Singapur presentan crecementos 

superiores ao do trimestre precedente, 

Malaisia modera o seu ritmo de aumento do 

PIB ao pasar do 5,8% do primeiro trimestre ao 

4,1% do segundo debido ao menor 

PIB prezos constantes.
Taxas de variación interanuais.

Datos corrixidos de estacionalidade e 
calendario.
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crecemento do gasto dos fogares e das 

exportacións. 

Na zona euro, a actividade do segundo 

trimestre foi inferior á do primeiro, o aumento 

interanual do PIB cifrouse no 1,1% no 

segundo trimestre, dúas décimas menos que o 

crecemento do trimestre precedente. A 

contribución da demanda interna reduciuse 

unha décima no segundo trimestre con 

respecto ao primeiro mentres que a demanda 

externa tivo unha achega negativa de igual 

valor que no primeiro trimestre. A redución do 

avance foi xeral en todos os agregados: 

consumo final, formación bruta de capital, 

exportacións e importacións. Dentro da zona 

euro, descendeu o crecemento en Alemania e 

Francia mentres que Italia parece que se 

recupera. Os indicadores de confianza 

empresarial de Alemania e Italia, o avance da 

produción industrial e as exportacións en 

Francia, así como a caída do euro fronte ao 

dólar poñen a nota positiva neste panorama. 

En Portugal, economía moi relacionada coa 

galega, o PIB creceu no segundo trimestre un 

0,5% con respecto ao segundo trimestre de 

2004, o que significa un repunte de catro 

décimas con respecto ao aumento do primeiro 

trimestre debido a unha mellora da achega 

externa xa que a demanda interna descendeu 

no seu ritmo de crecemento. 

O PIB do Reino Unido creceu un 1,8% no 

segundo trimestre, tres décimas menos que 

no trimestre precedente, polo que prosegue a 

desaceleración desta economía. O 

enfriamento do sector inmobiliario e a 

ralentización do crecemento do emprego 

poderían indicar que o proceso de 

desaceleración continuará. 

As principais economías de América Latina 

presentan fortes crecementos superiores aos 

rexistrados no trimestre precedente, así 

México, Arxentina, Venezuela e Brasil 

presentan crecementos do 3,1%, 10,1%, 

11,1% e 3,9% respectivamente, favorecidos 

pola expansión da demanda interna. 

Polo que respecta ás previsións de 

crecemento da economía mundial, os 

principais organismos internacionais prevén 

un retroceso na economía mundial para o 

presente ano aínda que o crecemento global 

podería ser superior ao 4%, unha cifra 

elevada. A desaceleración económica será 

xeneralizada pero afectará especialmente á 

economía europea onde o crecemento será 

moi reducido. Os principais riscos proveñen 

dos desequilibrios globais, do aumento da 

inflación, aínda que polo de agora os 

crecementos son menores dos esperados, e 

sobre todo da suba do prezo do petróleo que 

continua ao longo do presente ano pero que 

se podería conter debido a que a demanda xa 

comezou a baixar. Así, as previsións de 

outono do FMI, últimas dispoñibles no 

momento actual, tenden a rebaixar o 

crecemento de case tódalas economías en 

2005 como se pode apreciar na seguinte 

táboa. 
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II. Evolución recente da
economía española. 

 

 

 

As características principais da evolución da 

economía española no segundo trimestre de 

2005 foron o incremento do ritmo de 

crecemento económico, do emprego, a 

contención das tensións inflacionistas e o 

mantemento dos crecementos salariais en 

baixos niveis. 

O PIB da economía española creceu un 3,4% 

no segundo trimestre de 2005, unha décima 

superior ao aumento rexistrado no primeiro. A 

demanda interna segue a presentar fortes 

crecementos mantendo a súa achega igual 

que no primeiro trimestre, pola súa parte o 

saldo exterior mellora unha décima a súa 

contribución negativa ao crecemento que 

queda situada en –2,6 puntos porcentuais. O 

emprego crece a un ritmo do 3,2%, dúas 

décimas superior ao avance do trimestre 

precedente mentres que o custo laboral 

unitario creceu un 2,5%, unha décima superior 

ao do primeiro trimestre pero que se sitúa 1,7 

puntos porcentuais por debaixo do deflactor 

do PIB. 

Dende a óptica da demanda, o gasto en 

consumo final dos fogares presenta un 

aumento interanual estabilizado no 4,8% 

mentres que o gasto en consumo das 

administracións públicas descende nove 

décimas ata quedar situado no 4,6%. A 

formación bruta de capital fixo presenta un 

crecemento acelerado, 7,5% fronte o 7% do 

período anterior como consecuencia do 

impulso que presentan tódolos seus 

compoñentes. As exportacións de bens e 

servizos rexistraron un avance do 1,9% 

repuntando con respecto ao descenso do 

1,9% rexistrado no primeiro trimestre, este 

favorable comportamento compensou o 

impulso que tamén mostraron as importacións 

(8% fronte ao 5,6% do primeiro trimestre) 

mellorando nunha décima a achega do sector 

exterior como comentamos anteriormente. 

Previsións macroeconómicas. FMI.   
 Taxas de variación anual en % 

2004 2005 2006

Unión Europea 2,5 1,6 2,1
Area euro 2,0 1,2 1,8

Francia 2,0 1,5 1,8
Alemania 1,6 0,8 1,2
Italia 1,2 0,0 1,4
Portugal 1,0 0,5 1,2
España 3,1 3,2 3,0

Reino Unido 3,2 1,9 2,2
Estados Unidos 4,2 3,5 3,3
Xapón 2,7 2,0 2,0
Canada 2,9 2,9 3,2
China 9,5 9,0 8,2
India 7,3 7,1 6,3

FONTE: Fondo Monetario Internacional 

PIB prezos constantes.
Taxas de variación interanuais. Datos 

corrixidos de estacionalidade e 
calendario.
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Dende a perspectiva da oferta, 

experimentaron un crecemento superior ao 

trimestre precedente as ramas de servizos de 

mercado (4,3% fronte ao 4% do trimestre 

precedente), a construción (5,7% fronte ao 

5,6% do primeiro) e as ramas agrarias e 

pesqueiras aínda que estas últimas continúan 

en taxas negativas. As ramas industriais e 

enerxéticas (1,3%) e os servizos de non 

mercado (3,2%) descenderon o seu ritmo de 

avance. 

Polo que respecta ao emprego, medido en 

termos de postos de traballo equivalentes a 

tempo completo, o aumento foi dúas décimas 

superior ao do primeiro trimestre quedando 

situado no 3,2%; destaca sobre todo o 

dinamismo mostrado no sector da construción 

(8,5%) e dos servizos de mercado (2,9%). 

Esta aceleración do crecemento da ocupación 

está en consonancia cos datos da EPA que 

incrementou en un punto porcentual a taxa 

interanual de crecemento dos ocupados ata 

situala no 5%. O incremento da productividade 

aparente do factor traballo situouse no 0,2%, 

unha décima inferior á do trimestre anterior. 

O deflactor implícito rexistrou un aumento do 

4,2%, o mesmo crecemento que no trimestre 

anterior. Por debaixo do trimestre anterior 

creceron os prezos dos produtos de consumo 

final dos fogares, das Administracións 

Públicas e da formación bruta de capital e se 

reduciron en maior medida os prezos de 

exportación que de importación. A inflación no 

segundo trimestre foi do 3,2%, unha décima 

inferior ao crecemento do trimestre precedente 

que reflicte a resistencia á baixa que presenta 

a inflación polos prezos do petróleo xa que a 

inflación subxacente reduciuse en tres 

décimas, pasando do 2,9% do primeiro 

trimestre ao 2,6% no segundo; aínda así o 

diferencial co resto de Europa é polo de agora 

elevado. 

Polo que respecta ás previsións de 

crecemento para o ano 2005 e 2006, o FMI 

outorga un aumento do 3,2% en 2005, unha 

décima por enriba do crecemento de 2004 e 

un crecemento do 3% en 2006. Pola súa parte 

o Goberno prevé un aumento do 3,3% tanto 

en 2005 como en 2006 como se pode apreciar 

na seguinte táboa. 

 

 

 

Previsións macroeconómicas. España. 
Taxas de variación interanual en %

2004 2005 2006

4,8 4,1 3,9

4,4 3,7 3,6
6,0 5,3 4,6

4,8 6,7 5,0

4,8 4,8 4,2

3,3 1,2 3,2
9,3 6,6 6,2

-1,8 -1,7 -1,1

3,1 3,3 3,3
2,6 2,7 2,6

(1) Inclúe ás ISFLSF 
(2) Postos de traballo equivalentes a tempo completo
FONTE: Ministerio de Economía

Importacións
Achega exterior

Produto interior bruto

Emprego (2)

Formación bruta de 
capital 

Demanda interna

Exportacións

PIB. Demanda
Gasto en consumo final 
nacional.

Fogares (1)
AA.PP.
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III. A economía galega no
segundo trimestre de 2005. 

III.1. Demanda. 

 

 

 

O PIB da economía galega creceu un 3,1%1 

no segundo trimestre de 2005 en termos de 

datos corrixidos de efectos estacionais e 

calendario. A achega da demanda interna foi 

de 4,7 puntos porcentuais e a achega do 

sector exterior foi de -1,6 puntos. En 

comparación co ocorrido no trimestre anterior 

obsérvase un crecemento do PIB de catro 

décimas debido a que a achega da demanda 

interna se elevou nesa mesma porcentaxe xa 

que a achega exterior permaneceu constante. 

III.1.1 Demanda interna. 

Dentro da demanda interna o máis destacable 

é o aumento da formación bruta de capital, 

debido principalmente ao mantemento dun 

                                                 
1 A metodoloxía empregada non incorpora polo de 
agora os cambios debidos ós regramentos europeos 
sobre índices de volume e os SIFMI, en abril de 2006 
estarán dispoñibles os datos adaptados a estes 
cambios. 

forte investimento en construción residencial e 

en bens de equipo, así como o mantemento 

dun elevado crecemento do gasto en consumo 

final dos fogares que supón case un 55% da 

demanda interna. 

O gasto en consumo final do fogares creceu 

un 3,3% no segundo trimestre, unha décima 

superior ao avance rexistrado no trimestre 

precedente, este crecemento é congruente co 

comportamento da maioría dos indicadores de 

consumo e de rendas. 

O indicador de renda salarial real rexistrou un 

crecemento do 3,8% no segundo trimestre do 

presente ano, sete décimas por enriba do 

aumento rexistrado no trimestre precedente. 

Foron os tres compoñentes do indicador os 

que impulsaron o crecemento do mesmo: a 

afiliación asalariada, o incremento salarial 

pactado en convenios e por último os prezos 

de consumo. 

As importacións de bens de consumo mostran 

un comportamento similar pero máis acusado 

xa que no segundo trimestre a taxa interanual 

Indicador de renda salarial real.
Variacións interanuais.
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avanzou case 10 puntos con respecto ao 

crecemento rexistrado no primeiro trimestre. O 

mesmo cabe dicir das matriculación de 

turismos que experimentaron unha elevación 

no seu ritmo de crecemento interanual ao 

pasar dunha taxa do –2,5% do primeiro 

trimestre a 2,5% no segundo. 

En cambio, o Índice de vendas de comercio 

polo miúdo presenta unha evolución disonante 

co referido anteriormente, o índice xeral 

presentou un descenso no seu ritmo de 

crecemento do primeiro ao segundo trimestre 

que se cuantifica en 2,6 puntos porcentuais en 

termos correntes. A prezos constantes, 

utilizando o IPC como deflactor, o 

comportamento é similar xa que pasa dun 

aumento do 4,3% no primeiro trimestre a un 

1,9% no segundo. 

A formación bruta de capital creceu no 

segundo trimestre de 2005 a un ritmo do 6,5% 

o que supón un incremento de cinco décimas 

con respecto ao aumento rexistrado no 

primeiro trimestre. Neste comportamento ten 

unha importancia moi destacada o 

investimento en bens de equipo e o 

investimento en construción residencial. O 

investimento público e o investimento en 

construción non residencial seguen coa súa 

tónica descendente, máis acusado no 

segundo caso que no primeiro. 

Os indicadores de investimento en bens de 

equipo presentan un comportamento 

claramente ascendente no seu ritmo de 

avance, así, as importacións de bens de 

equipo medidas en termos constantes 

Importacións bens de consumo (prezos de 
2000).

Variacións interanuais
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presentaron no segundo trimestre deste ano 

un crecemento moi elevado que se explica 

pola importación de buques, pero aínda 

restando a contribución destes bens o 

aumento é superior ao do trimestre 

precedente. O outro indicador de investimento 

en bens de equipo, as matriculacións de 

vehículos de carga, presenta un 

comportamento similar ao pasar dun 

crecemento do 3,3% no primeiro trimestre a 

un aumento do 8,8% no segundo. 

O investimento en construción residencial 

creceu no segundo trimestre un 20,6%, 8,7 

puntos porcentuais superior ao avance 

rexistrado no trimestre precedente. Este 

crecemento podería manterse a este ritmo a 

xulgar polo comportamento recente tanto das 

licencias como dos visados. As primeiras logo 

de fortes crecementos en 2004 seguen a 

presentar taxas de aumento elevadas e os 

visados, que adiantan ás licencias, creceron 

no segundo trimestre de 2005 un 20%, 

superando en 16 puntos o crecemento 

rexistrado no primeiro. 

O investimento público en enxeñería civil 

rexistrou un descenso no segundo trimestre 

de 2005, descenso que se prolonga dende o 

terceiro trimestre de 2004. 

En canto ao investimento en edificación non 

residencial, a situación é parella ao que ocorre 

co investimento público en enxeñería civil xa 

que no segundo trimestre permanece a 

tendencia descendente con taxas interanuais 

próximas ao –50%. 

Importacións bens de equipo (prezos de 
2000).

Variacións interanuais
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III.1.2. Sector exterior. 

A aceleración que experimentaron tanto as 

exportacións como as importacións foi a 

principal característica do comportamento do 

sector exterior no segundo trimestre de 2005 

logo de tres trimestres consecutivos de 

desaceleración O comportamento do sector 

exterior supuxo unha achega negativa ao 

crecemento cifrada en 1,6 puntos porcentuais 

en termos de datos corrixidos de efectos 

estacionais e de calendario, igual á rexistrada 

no primeiro trimestre. Con respecto ao 

primeiro trimestre as exportacións de bens e 

servizos aumentaron o seu ritmo de aumento 

en 7 décimas ata quedar situadas cunha taxa 

de variación interanual do 4,5%, as 

importacións  elevaron o seu ritmo de avance 

en cinco décimas polo que a taxa interanual 

alcanzou o 5,8%. 

As exportacións de bens ao resto do mundo, 

excluíndo o resto de España, creceron en 

termos constantes un 9,2%, o que supón unha 

forte elevación do ritmo de crecemento con 

respecto ao primeiro trimestre que rexistrou un 

aumento nulo, en termos nominais o 

comportamento é similar xa que as 

exportacións creceron case 10 puntos 

porcentuais ata situarse cun crecemento do 

8,9%. Tendo en conta as distintas áreas 

económicas coas que comerciamos pódese 

apreciar un forte aumento das exportacións en 

termos nominais en tódalas áreas fóra da UE 

que, a pesar de supoñer un 27% do comercio 

total, aportan 8,6 puntos ao crecemento total. 

Polo que respecta ao gasto en consumo final 

dos fogares non residentes os indicadores 

dispoñibles poñen de manifesto un deterioro 

neste apartado, xa que tanto as pernoitas 

como os viaxeiros entrados nos 

establecementos hoteleiros galegos presentan 

un comportamento negativo con descensos 

interanuais do 12,1% no primeiro caso e do 

10,5% no segundo, este descenso sería 

menos acusado se corriximos as series do 

efecto da Semana Santa quedando ámbalas 

dúas taxas en cifras do entorno do –7%, 

tamén hai que ter en conta para explicar este 

descenso os fortes crecementos que se 

produciron nestas dúas variables no mesmo 

trimestre do ano pasado debido ao Xacobeo. 

Pola súa parte as importacións de bens co 

resto do mundo presentaron un termos reais 

un crecemento do 12,5% no segundo 

trimestre, o que supón unha aceleración de 

tres décimas no seu ritmo de aumento, 

mentres que en termos nominais o 

crecemento foi do 15,8% reducíndose seis 

décimas con respecto ao avance rexistrado no 

trimestres precedente, os índices de prezos de 

importación do comercio exterior reflicten unha 

Comercio exterior. Exportacións.
Prezos constantes de 2000. Variacións 

interanuais
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elevación do ritmo de crecemento dos prezos 

dos bens de consumo, dos bens de capital e 

unha redución nos intermedios a pesar de que 

os dos bens intermedios enerxéticos superan 

en catro puntos o aumento rexistrado no 

primeiro trimestre. 

 

 

Dende a perspectiva dos sectores produtivos, 

o incremento do PIB nun 3,1% no segundo 

trimestre de 2005 que foi de catro décimas por 

enriba do rexistrado no trimestre precedente, 

debeuse ao maior crecemento das ramas 

agrarias e pesqueiras, enerxéticas e dos 

servizos, tanto os de mercado como os non de 

mercado, mentres que as ramas de produtos 

industriais e a construción reduciron o seu 

ritmo de avance. 

 

 

 

III.2.1 Sector primario. 

O VEB das ramas agrarias rexistrou un 

crecemento do 3,8% no segundo trimestre, o 

que supón un aumento de 3,5 puntos 

porcentuais con respecto ao aumento 

acadado no primeiro trimestre. Por sectores 

podemos falar de lixeiros crecementos nos 

produtos agrarios cunha boa campaña 

vinícola, taxas máis positivas no caso da 

produción gandeira e crecementos negativos 

no que vai de ano da produción forestal. 

III.2.2 Sector industrial. 

O VEB da industria descendeu no segundo 

trimestre un 0,2%, un punto por debaixo de 

crecemento do primeiro trimestre. 

Descenderon 1,3 puntos as ramas de 

produtos industriais e incrementáronse tres 

décimas as de produtos enerxéticos. 

Esta evolución é congruente co Índice de 

produción industrial de Galicia se o corriximos 

do efecto da semana santa, posto que con 

esta corrección o índice presenta un aumento 

no segundo trimestre inferior ao primeiro. Con 

Comercio exterior. Importacións.
Prezos constantes de 2000. Variacións 

interanuais
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respecto ás que presentan un peor 

comportamento dentro das de maior valor 

engadido destaca a produción de distribución 

de enerxía eléctrica (-24,8%) e a construción e 

reparación naval (-18,5%), mentres que 

presentan un mellor comportamento as de 

confección de prendas de vestir en téxtiles e 

accesorios (17,2%), as de fabricación de 

elementos metálicos para a construción 

(18,0%) e as de fabricación de chapas, 

taboleiros contrachapados, ... (17,4%). 

III.2.3 Construción. 

O VEB do sector da construción creceu no 

segundo trimestre de 2005 un 3,7%, que 

supón un retroceso de seis décimas con 

respecto ao crecemento acadado no primeiro 

trimestre. 

A razón deste lixeiro descenso no ritmo de 

crecemento débese atribuír ao comportamento 

tanto da obra pública en enxeñería civil como 

da edificación non residencial. A primeira 

presenta un perfil descendente dende o 

terceiro trimestre de 2004 cun aumento case 

nulo no segundo trimestre de 2005, esta 

tendencia podería continuar así o que queda 

de ano pero o bo comportamento da licitación 

oficial en febreiro, marzo e abril podería 

inverter a tendencia a máis longo prazo. A 

edificación non residencial mostra un aspecto 

similar pero con taxas de crecemento moi 

inferiores, a recuperación deste apartado, 

igual que no caso da obra civil, podería 

producirse a finais de ano debido ao 

comportamento recente tanto das licencias 

como dos visados. 

A construción residencial presenta, en cambio, 

unha tendencia de crecemento acelerado, as 

súas altas taxas de crecemento poderían 

manterse todo este ano e parte do próximo 

tendo en conta a información de visados de 

obra que creceron nos primeiros sete meses 

do ano a case un 10%. 

III.2.4 Servizos. 

O VEB do sector servizos creceu un 3,6%, 

catro décimas superior ao crecemento 

rexistrado no primeiro trimestre. Con respecto 

ao trimestre anterior aumentaron o seu ritmo 

de crecemento tanto os servizos de mercado 

como os non de mercado. 

Dentro dos servizos de mercado cabe 

destacar o comportamento do transporte 

segundo indican o transporte aéreo de 

pasaxeiros cun crecemento do 23,1% e o 

marítimo de mercancías (6,0%), os servizos a 

empresas se atendemos ao bo 

comportamento do emprego afiliado nesas 

ramas. Os servizos relacionados co comercio 

e co sector turístico foron os que reduciron o 

Índice de producción industrial.
Variacións interanuais.
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seu ritmo de crecemento se temos en conta os 

datos do índice de vendas de comercio polo 

miúdo ou os datos da ocupación hoteleira. 

 

 

Segundo a EPA o número de activos no 

segundo trimestre de 2005 quedou situado en 

1.252.600 persoas das cales 1.113.400 eran 

ocupadas e 139.200 paradas. En relación co 

segundo trimestre de 2004 a poboación activa 

incrementouse un 1,0%, a ocupada un 2,3% 

mentres que a parada se reduciu un 6,7%, con 

datos corrixidos do impacto do cambio da EPA 

introducidos no primeiro trimestre deste ano. A 

taxa de paro rexistrou un repunte de dúas 

décimas con respecto ao primeiro trimestre 

quedando situada no 11,1%. 

As afiliacións á Seguridade Social creceron un 

2,7% no segundo trimestre de 2005, o que 

supón un repunte de dúas décimas no seu 

ritmo de crecemento. Este comportamento 

supón retomar a senda de crecemento 

acelerado que viña ocorrendo dende o 

primeiro trimestre de 2004 e que se viu 

truncada no primeiro trimestre de 2005. Polo 

contrario, a taxa de variación interanual da 

ocupación segundo a EPA diminuíu dende o 

primeiro trimestre ao segundo. 

Por outra parte, o número de parados 

rexistrados nas oficinas de emprego 

descendeu un 3,1% no segundo trimestre de 

2005. O dato do segundo trimestre supón un 

descenso da taxa interanual de 1,8 puntos 

porcentuais con respecto ao do primeiro 

III.3. Mercado de traballo. 

Pernoitas en establecementos hoteleiros.
Variacións interanuais
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trimestre, tendencia que se mantén dende o 

terceiro trimestre de 2004. 

 

 

No segundo trimestre de 2005 os prezos dos 

bens consumidos polos fogares galegos 

creceron un 3,1%, dúas décimas por debaixo 

do crecemento rexistrado no primeiro 

trimestre, e quedaron situados unha décima 

por debaixo dos prezos nacionais logo de que 

nos dous trimestres anteriores o crecemento 

fora maior en Galicia. A inflación subxacente 

presentou un descenso no seu crecemento 

máis acusado que o índice xeral, catro 

décimas, quedando situada no 2,6%. 

O crecemento do 3,1% do IPC foi a resultante 

dun crecemento do 3,2% en Alimentación, 

bebidas alcohólicas e tabaco, unha décima 

menos que no primeiro trimestre, e dun 

crecemento do 3,1% en non alimentación, 

dúas décimas menos que no trimestre 

precedente. Dentro da alimentación, bebidas 

alcohólicas e tabaco, os produtos de 

alimentación presentaron no segundo 

trimestre un crecemento lixeiramente inferior 

ao do primeiro situándose no 3% mentres que 

as bebidas alcohólicas e o tabaco seguen a 

presentar un forte crecemento do 5,2%, dúas 

décimas superior ao crecemento do primeiro 

trimestre. 

Polo que respecta aos produtos non 

alimentarios os grupos máis inflacionistas 

foron: Vivenda cun crecemento interanual do 

5,9%, 1,1 puntos superior ao rexistrado no 

trimestre precedente, debido principalmente 

aos altos prezos da electricidade, gas e outros 

combustibles; Transporte (5,1%), Hoteis, cafés 

e restaurantes (4,1%) e Ensino (4,1%), estes 

tres grupos minoraron o seu crecemento con 

respecto ao primeiro trimestre. Con 

crecementos interanuais moito máis 

moderados e tamén con tendencia 

descendente están os grupos de Vestido e 

calzado (1,3%), Medicina (0,6%), 

Comunicacións (-2,2%) e Ocio (-0,7%). Por 

último o grupo de Enxoval e servizos para o 

fogar presenta a mesma taxa interanual que 

III.4. Salarios e prezos. 

IPC XERAL.
Variacións interanuais
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no trimestre anterior (2,9%) e o grupo de 

Outros bens e servizos aumentou o seu 

crecemento unha décima con respecto ao 

primeiro trimestre ata quedar situado no 2,6%. 

En comparación co conxunto do Estado e en 

termos de taxa intaranual, os maiores 

diferenciais de crecemento corresponderon os 

grupos Enxoval e servizos para o fogar, 

Vivenda e Ocio. O crecemento é similar no 

grupo de Vestido e calzado e os diferenciais 

son negativos no resto de grupos. 

No que respecta aos salarios, os datos 

dispoñibles da enquisa trimestral de custo 

laboral poñen de manifesto un descenso do 

crecemento do custo laboral ao pasar dunha 

taxa interanual do 3,2% do primeiro trimestre 

ao 2,9% do segundo trimestre, por sectores 

presentan altas taxas de crecementos a 

industria e a construción ( 5,3% e 6,4% 

respectivamente) mentres que os servizos 

creceron un 1%. En cambio, o custo salarial, 

que permanece con crecementos moito máis 

modestos, acelerouse cinco décimas ao pasar 

dun 1,3% no primeiro trimestre a un 1,8% no 

segundo. Segundo a información que 

proporciona o Ministerio de Traballo e Asuntos 

Sociais sobre o incremento salarial pactado 

nos convenios colectivos ata xuño, que foi dun 

3,52% é lixeiramente inferior ao pactado ata 

marzo. 

 

 

Como xa se comentou no apartado da 

economía internacional, as perspectivas de 

crecemento económico mundial son de claro 

descenso para o presente ano. Segundo os 

últimos datos dispoñibles a produción 

industrial e as exportacións melloran na 

maioría dos países industrializados mentres 

que se acrecentan os riscos que ameazan a 

estabilidade dos prezos a medio prazo, 

fundamentalmente debido ao continuado 

crecemento do prezo da enerxía. En España a 

previsión de crecemento para este ano supera 

en dúas décimas ao crecemento rexistrado en 

2004 e susténtase sobre todo no forte 

crecemento da formación bruta de capital e na 

IV. Perspectivas a curto prazo. 

Enquisa trimestral de custos laborais
Custo salarial total. Variacións interanuais
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mellora da achega exterior. Polo que respecta 

á evolución da economía galega no que resta 

de ano as perspectivas son de mantemento 

dos crecementos actuais sustentados 

principalmente polo crecemento do gasto en 

consumo final dos fogares e pola formación 

bruta de capital mentres que descenderá o 

gasto en consumo final dos non residentes. 

 

 

1.- No segundo trimestre de 2005 a evolución 

da economía internacional caracterizouse por 

unha ralentización no crecemento con 

respecto ao crecemento do primeiro trimestre, 

debido en parte a alza que veñen 

experimentando os prezos do cru. Polo que 

respecta ás previsións de crecemento da 

economía mundial, os principais organismos 

internacionais prevén un retroceso na 

economía mundial para o presente ano aínda 

que o crecemento global podería ser superior 

ao 4%, unha cifra elevada. A desaceleración 

económica será xeneralizada pero afectará 

especialmente á economía europea onde o 

crecemento será moi reducido. 

2.- As características principais da evolución 

da economía española no segundo trimestre 

de 2005 foron o incremento do ritmo de 

crecemento económico, do emprego, a 

contención das tensións inflacionistas e o 

mantemento dos crecementos salariais en 

baixos niveis. O PIB da economía española 

creceu un 3,4% no segundo trimestre de 2005, 

unha décima superior ao crecemento 

rexistrado no primeiro. O emprego da 

economía crece a un ritmo do 3,2%, dúas 

décimas superior ao crecemento do trimestre 

precedente mentres que o custo laboral 

unitario creceu un 2,5%, unha décima superior 

ao do primeiro trimestre pero que se sitúa 1,7 

puntos porcentuais por debaixo do deflactor 

do PIB. 

3.- O PIB da economía galega creceu un 3,1% 

no segundo trimestre de 2005 en termos de 

datos corrixidos de efectos estacionais e 

calendario. A achega da demanda interna foi 

de 4,7 puntos porcentuais e a achega do 

sector exterior foi de -1,6 puntos. 

Dende a perspectiva da demanda interna o 

máis destacable é o crecemento da formación 

bruta de capital, debido principalmente ao 

mantemento dun forte investimento en 

construción residencial e en bens de equipo, 

así como o mantemento dun elevado 

crecemento do gasto en consumo final dos 

fogares. 

Dende a perspectiva dos sectores produtivos 

creceron a un ritmo superior ao trimestre 

precedente as ramas agrarias e pesqueiras, 

as de produtos enerxéticos e os servizos, 

tanto os de mercado como os non de 

mercado, mentres que as ramas de produtos 

industriais e a construción reduciron o seu 

ritmo de crecemento. 

4.- O comportamento do mercado de traballo 

segue a ser positivo. En relación co segundo 

trimestre de 2004, segundo a EPA, a 

poboación activa incrementouse un 1,0%, a 

ocupada un 2,3% mentres que a parada se 

reduciu un 6,7%, con datos corrixidos do 

impacto do cambio da EPA introducidos no 

primeiro trimestre deste ano. A taxa de paro 

V. Resumo e conclusións. 
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rexistrou un repunte de dúas décimas con 

respecto ao primeiro trimestre quedando 

situada no 11,1%. As afiliacións á Seguridade 

Social creceron un 2,7% no segundo trimestre 

de 2005, o que supón un repunte de dúas 

décimas no seu ritmo de crecemento. 

5.- No segundo trimestre de 2005 os prezos 

dos bens consumidos polos fogares galegos 

creceron un 3,1%, dúas décimas por debaixo 

do crecemento rexistrado no primeiro 

trimestre, e quedaron situados unha décima 

por debaixo dos prezos nacionais. A inflación 

subxacente presentou un descenso no seu 

crecemento máis acusado que o índice xeral, 

catro décimas, quedando situada no 2,6%. 

No que respecta aos salarios, os datos 

dispoñibles da enquisa trimestral de custo 

laboral poñen de manifesto un descenso do 

crecemento do custo laboral ao pasar dun 

crecemento interanual do 3,2% do primeiro 

trimestre ao 2,9% do segundo trimestre. 

6.- As perspectivas de crecemento económico 

mundial son de claro descenso para o 

presente ano. Segundo os últimos datos 

dispoñibles a produción industrial e as 

exportacións melloran na maioría  dos  países  

industrializados  mentres que se acrecentan 

os riscos que ameazan a estabilidade dos 

prezos a medio prazo, fundamentalmente 

debido ao continuado crecemento do prezo da 

enerxía. En España a previsión de crecemento 

para este ano supera en dúas décimas ao 

crecemento rexistrado en 2004 e susténtase 

sobre todo no forte crecemento da formación 

bruta de capital e na mellora da achega 

exterior. Polo que respecta á evolución da 

economía galega no que resta de ano as 

perspectivas son de mantemento dos 

crecementos actuais sustentados 

principalmente polo crecemento do gasto en 

consumo final dos fogares e pola formación 

bruta de capital. 

 

 

 

 

 

 

As definicións dos conceptos utilizados pódense ver nas metodoloxías de cada 
operación incluídas na páxina web 
 
Máis información na nosa páxina web: http://www.ige.xunta.es 
Teléfono de información: 981 54.15.89  
FAX:  981 54.13.23 
e-mail:  ige@xunta.es   
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Instituto Galego de Estatística  
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Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

1.1. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos constantes de 2000
Datos brutos. Taxas de variación anual e interanual (%)

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 3,2 3,2 3,8 3,1 3,8 2,3 2,4 3,4
-Gasto en consumo final dos fogares 3,1 3,2 3,1 3,7 3,4 2,5 2,8 3,5
-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 3,5 3,5 6,1 1,0 5,2 1,7 1,3 3,0
Formación bruta de capital 3,9 4,2 1,2 4,4 6,7 4,4 4,9 6,8
Demanda interna(1) 3,8 4,0 3,4 3,9 5,2 3,4 3,4 5,0
Exportacións de bens e servizos 4,6 6,7 5,8 6,1 9,0 5,9 1,8 4,9
Importacións de bens e servizos 5,6 6,7 5,4 6,5 9,9 5,2 3,0 6,1
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 2,4 3,1 3,1 2,8 3,4 3,0 2,3 3,3
Ramas agraria e pesqueira -3,5 2,3 2,6 -6,6 2,0 11,8 1,5 1,3
Ramas enerxéticas 3,7 0,7 2,6 1,1 0,4 -1,3 -1,5 -1,2
Ramas industriais 2,6 2,1 2,2 3,4 3,9 -0,8 -1,6 3,0
Construción 3,1 4,0 2,3 4,5 5,1 4,0 4,2 3,6
Ramas dos servizos 2,4 3,3 3,9 3,0 3,3 3,1 3,2 3,7
- Servizos de mercado 2,1 3,2 3,6 3,2 3,0 3,1 3,4 3,7
- Servizos non de mercado 3,5 3,6 4,9 2,6 4,0 3,0 2,6 3,6
Impostos netos sobre os produtos 3,7 3,6 2,0 4,6 3,5 5,0 3,5 4,3

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
(1) Achega ó crecemento do PIB pm.
2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

1.2. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos correntes
Datos brutos. Taxas de variación anual e interanual (%)

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 6,3 6,2 6,2 6,0 6,9 5,8 6,0 6,8
-Gasto en consumo final dos fogares 6,3 6,0 5,5 6,5 6,4 5,7 6,1 6,6
-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 6,2 6,9 8,9 4,1 8,3 6,2 5,7 7,3
Formación bruta de capital 9,2 8,3 5,3 10,8 12,5 5,2 9,3 11,3
Demanda interna(1) 3,8 4,0 6,6 8,2 9,3 6,5 7,6 9,1
Exportacións de bens e servizos 5,7 8,8 6,5 8,9 11,6 8,0 4,7 7,4
Importacións de bens e servizos 7,0 8,0 5,7 9,6 12,0 5,0 5,9 8,4
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 6,4 7,2 6,5 6,7 7,9 7,4 6,3 7,5
Ramas agraria e pesqueira -1,5 4,4 5,0 -5,3 3,5 16,1 -0,6 2,1
Ramas enerxéticas 5,4 1,9 4,8 1,6 1,7 -0,5 -0,8 1,1
Ramas industriais 4,0 4,5 3,8 5,9 6,6 1,6 1,1 5,8
Construción 9,7 10,9 9,4 10,9 12,8 10,3 11,0 11,7
Ramas dos servizos 6,8 7,2 7,4 7,0 7,2 7,3 7,2 7,5
- Servizos de mercado 6,8 7,3 7,1 7,3 7,2 7,6 7,9 8,0
- Servizos non de mercado 6,8 6,8 8,5 5,8 6,9 6,1 5,3 6,0
Impostos netos sobre os produtos 8,2 9,9 4,6 10,2 13,2 12,8 8,6 10,5

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
(1) Achega ó crecemento do PIB pm.
2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

1.3. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos constantes de 2000
Datos brutos. Unidade: miles de euros

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 29.243.199 30.187.181 7.377.129 7.567.008 7.534.619 7.708.426 7.556.479 7.821.662

-Gasto en consumo final dos fogares 22.673.227 23.389.931 5.655.445 5.866.138 5.831.898 6.036.451 5.812.098 6.069.697

-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 6.569.972 6.797.250 1.721.684 1.700.870 1.702.720 1.671.976 1.744.380 1.751.964

Formación bruta de capital 11.710.124 12.202.619 2.741.497 3.050.065 3.009.036 3.402.021 2.874.509 3.256.908

Demanda interna 40.953.323 42.389.800 10.118.626 10.617.073 10.543.654 11.110.447 10.430.987 11.078.570

Exportacións de bens e servizos 23.128.552 24.682.589 5.899.679 6.417.730 6.301.995 6.063.185 6.004.065 6.732.130

Importacións de bens e servizos 27.900.262 29.774.941 6.841.941 7.744.155 7.537.144 7.651.702 7.045.613 8.213.045
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 36.181.613 37.297.448 9.176.364 9.290.648 9.308.505 9.521.931 9.389.439 9.597.655

Ramas agraria e pesqueira 1.781.110 1.822.346 411.759 440.176 467.598 502.814 417.927 446.096

Ramas enerxéticas 1.514.658 1.525.046 387.849 378.660 377.242 381.295 382.042 374.218

Ramas industriais 5.624.602 5.745.080 1.410.885 1.508.544 1.403.804 1.421.847 1.388.746 1.554.135

Construción 3.869.221 4.023.432 909.343 1.000.069 1.003.637 1.110.383 947.131 1.035.639

Ramas dos servizos 19.628.391 20.280.917 4.896.604 5.062.209 5.128.711 5.193.393 5.052.672 5.247.522

- Servizos de mercado 14.437.780 14.902.684 3.548.648 3.712.994 3.806.341 3.834.701 3.669.048 3.849.560

- Servizos non de mercado 5.190.611 5.378.233 1.347.956 1.349.215 1.322.370 1.358.692 1.383.625 1.397.962
Impostos netos sobre os produtos 3.763.631 3.900.627 1.159.924 900.991 927.513 912.199 1.200.920 940.045

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral

2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

1.4. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos correntes
Datos brutos. Unidade: miles de euros

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 32.024.994 34.013.613 8.311.016 8.519.168 8.492.221 8.691.209 8.807.263 9.095.583

-Gasto en consumo final dos fogares 24.901.003 26.400.937 6.398.207 6.618.040 6.583.259 6.801.432 6.785.763 7.055.123

-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 7.123.991 7.612.676 1.912.809 1.901.128 1.908.962 1.889.777 2.021.500 2.040.460

Formación bruta de capital 13.678.535 14.817.490 3.178.503 3.699.663 3.635.258 4.304.065 3.472.896 4.119.313

Demanda interna 45.703.529 48.831.103 11.489.519 12.218.831 12.127.479 12.995.274 12.280.159 13.214.896

Exportacións de bens e servizos 24.427.890 26.574.846 6.238.757 6.891.034 6.863.371 6.581.684 6.531.619 7.402.481

Importacións de bens e servizos 29.330.543 31.684.850 7.296.918 8.217.480 7.956.355 8.214.097 7.725.581 8.904.136
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 40.800.876 43.721.099 10.431.358 10.892.386 11.034.495 11.362.860 11.086.198 11.713.241

Ramas agraria e pesqueira 1.885.962 1.968.721 414.881 493.352 539.435 521.053 412.248 503.908

Ramas enerxéticas 1.596.963 1.626.579 414.385 402.982 403.215 405.996 410.915 407.393

Ramas industriais 6.057.026 6.327.486 1.537.135 1.663.112 1.552.311 1.574.927 1.553.796 1.758.977

Construción 4.722.273 5.234.649 1.152.342 1.277.044 1.317.126 1.488.137 1.278.610 1.426.002

Ramas dos servizos 22.393.513 24.006.559 5.651.682 6.000.041 6.080.831 6.274.005 6.060.744 6.450.727

- Servizos de mercado 17.135.640 18.390.864 4.246.538 4.591.696 4.701.595 4.851.035 4.581.651 4.957.887

- Servizos non de mercado 5.257.873 5.615.695 1.405.144 1.408.345 1.379.236 1.422.970 1.479.093 1.492.840
Impostos netos sobre os produtos 4.145.139 4.557.105 1.260.933 1.055.855 1.141.576 1.098.742 1.369.884 1.166.233

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral

2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

2.1. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos constantes de 2000
Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario. Taxas de variación anual e interanual (%)

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 3,2 3,2 3,6 3,3 3,3 2,7 2,9 3,2
-Gasto en consumo final dos fogares 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 2,8 3,2 3,3
-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 3,5 3,5 4,5 2,7 4,2 2,4 1,8 3,0
Formación bruta de capital 3,9 4,2 1,6 4,7 5,9 4,6 6,0 6,5
Demanda interna(1) 3,8 4,0 3,4 4,1 4,6 3,7 4,3 4,7
Exportacións de bens e servizos 4,6 6,7 6,5 6,8 7,8 5,8 3,8 4,5
Importacións de bens e servizos 5,6 6,7 5,8 7,1 8,2 5,9 5,3 5,8
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 2,4 3,1 3,2 3,0 3,3 2,9 2,7 3,1
Ramas agraria e pesqueira -3,5 2,3 0,9 -1,4 0,5 9,6 0,3 3,8
Ramas enerxéticas 3,7 0,7 2,6 1,1 0,4 -1,3 -1,5 -1,2
Ramas industriais 2,6 2,1 2,2 3,4 3,9 -0,8 1,4 0,1
Construción 3,1 4,0 2,8 3,9 4,8 4,4 4,3 3,7
Ramas dos servizos 2,4 3,3 3,8 3,0 3,4 3,1 3,2 3,6
- Servizos de mercado 2,1 3,2 3,4 3,1 3,2 3,2 3,4 3,6
- Servizos non de mercado 3,5 3,6 4,8 2,9 3,9 2,9 2,7 3,8
Impostos netos sobre os produtos 3,7 3,6 2,9 4,5 2,5 4,6 2,9 5,4

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
(1) Achega ó crecemento do PIB pm.
2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

2.2. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos correntes
Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario. Taxas de variación anual e interanual (%)

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 6,3 6,2 6,5 5,8 6,6 6,0 6,2 6,5
-Gasto en consumo final dos fogares 6,3 6,0 5,8 6,3 6,1 5,9 6,4 6,3
-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 6,2 6,9 8,9 4,1 8,3 6,2 5,7 7,3
Formación bruta de capital 9,2 8,3 5,7 10,0 11,8 6,0 9,7 11,9
Demanda interna(1) 3,8 4,0 7,0 7,8 9,1 6,8 8,1 9,1
Exportacións de bens e servizos 5,7 8,8 7,0 9,3 11,0 8,0 5,6 7,7
Importacións de bens e servizos 7,0 8,0 5,9 8,9 11,4 6,0 6,5 9,0
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 6,4 7,2 6,9 7,0 7,5 7,2 6,8 7,2
Ramas agraria e pesqueira -1,5 4,4 5,2 1,1 -0,3 12,2 0,0 3,3
Ramas enerxéticas 5,4 1,9 4,8 1,6 1,7 -0,5 -0,8 1,1
Ramas industriais 4,0 4,5 3,8 5,9 6,7 1,6 3,8 3,1
Construción 9,7 10,9 9,3 10,9 12,6 10,5 11,2 11,6
Ramas dos servizos 6,8 7,2 7,3 6,9 7,3 7,3 7,2 7,5
- Servizos de mercado 6,8 7,3 7,0 7,2 7,5 7,7 7,9 7,9
- Servizos non de mercado 6,8 6,8 8,4 6,0 7,0 5,9 5,2 6,1
Impostos netos sobre os produtos 8,2 9,9 8,4 9,8 9,4 12,0 10,1 10,4

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
(1) Achega ó crecemento do PIB pm.
2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

2.3. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos constantes de 2000
Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario. Unidade: miles de euros

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 29.243.199 30.187.181 7.466.384 7.517.749 7.584.286 7.618.762 7.683.405 7.759.906

-Gasto en consumo final dos fogares 22.673.227 23.389.931 5.774.283 5.826.367 5.870.723 5.918.557 5.961.351 6.018.435

-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 6.569.972 6.797.250 1.692.101 1.691.382 1.713.563 1.700.205 1.722.055 1.741.472

Formación bruta de capital 11.710.124 12.202.619 2.950.258 3.014.935 3.086.768 3.150.658 3.128.087 3.212.126

Demanda interna 40.953.323 42.389.800 10.416.643 10.532.684 10.671.054 10.769.420 10.811.493 10.972.033

Exportacións de bens e servizos 23.128.552 24.682.589 6.068.819 6.136.440 6.238.429 6.238.901 6.302.003 6.411.387

Importacións de bens e servizos 27.900.262 29.774.941 7.255.225 7.386.593 7.548.540 7.584.584 7.636.502 7.814.432
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 36.181.613 37.297.448 9.230.237 9.282.531 9.360.943 9.423.737 9.476.994 9.568.988

Ramas agraria e pesqueira 1.781.110 1.822.346 453.349 445.577 456.974 466.446 454.667 462.326

Ramas enerxéticas 1.514.658 1.525.046 387.849 378.660 377.242 381.295 382.042 374.218

Ramas industriais 5.624.602 5.745.080 1.412.892 1.442.554 1.452.427 1.437.207 1.432.856 1.443.796

Construción 3.869.221 4.023.432 987.559 1.002.192 1.013.057 1.020.624 1.029.919 1.038.978

Ramas dos servizos 19.628.391 20.280.917 5.022.936 5.042.317 5.084.318 5.131.346 5.183.468 5.226.212

- Servizos de mercado 14.437.780 14.902.684 3.688.584 3.709.548 3.735.143 3.769.410 3.812.836 3.843.080

- Servizos non de mercado 5.190.611 5.378.233 1.334.352 1.332.768 1.349.176 1.361.937 1.370.632 1.383.132
Impostos netos sobre os produtos 3.763.631 3.900.627 965.652 971.231 976.925 986.820 994.041 1.023.458

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral

2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

2.4. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos correntes
Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario. Unidade: miles de euros

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 32.024.994 34.013.613 8.329.484 8.444.617 8.588.888 8.650.624 8.846.087 8.994.470

-Gasto en consumo final dos fogares 24.901.003 26.400.937 6.453.687 6.558.318 6.652.937 6.735.995 6.863.868 6.970.070

-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 7.123.991 7.612.676 1.875.797 1.886.299 1.935.951 1.914.629 1.982.219 2.024.399

Formación bruta de capital 13.678.535 14.817.490 3.520.560 3.632.549 3.792.832 3.871.549 3.863.399 4.064.669

Demanda interna 45.703.529 48.831.103 11.850.044 12.077.166 12.381.720 12.522.172 12.709.486 13.059.138

Exportacións de bens e servizos 24.427.890 26.574.846 6.468.033 6.588.862 6.740.278 6.777.674 6.833.133 7.094.596

Importacións de bens e servizos 29.330.543 31.684.850 7.667.068 7.838.943 8.089.865 8.088.973 8.162.223 8.545.269
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 40.800.876 43.721.099 10.651.009 10.827.085 11.032.133 11.210.873 11.380.396 11.608.465

Ramas agraria e pesqueira 1.885.962 1.968.721 488.926 485.436 490.971 503.389 489.113 501.677

Ramas enerxéticas 1.596.963 1.626.579 414.385 402.982 403.215 405.996 410.915 407.393

Ramas industriais 6.057.026 6.327.486 1.542.367 1.580.227 1.608.348 1.596.544 1.600.511 1.629.476

Construción 4.722.273 5.234.649 1.256.075 1.289.780 1.331.227 1.357.567 1.396.975 1.439.729

Ramas dos servizos 22.393.513 24.006.559 5.853.088 5.942.477 6.046.718 6.164.276 6.276.421 6.386.695

- Servizos de mercado 17.135.640 18.390.864 4.473.524 4.556.809 4.634.067 4.726.464 4.824.701 4.916.580

- Servizos non de mercado 5.257.873 5.615.695 1.379.564 1.385.668 1.412.651 1.437.812 1.451.720 1.470.115
Impostos netos sobre os produtos 4.145.139 4.557.105 1.096.168 1.126.182 1.151.653 1.183.102 1.206.461 1.243.496

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral

2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

3.1. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos constantes de 2000
Ciclo-tendencia. Taxas de variación anual e interanual (%)

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 3,2 3,2 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 3,2
-Gasto en consumo final dos fogares 3,1 3,2 3,4 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2
-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 3,5 3,5 3,8 3,7 3,4 3,0 2,7 2,9
Formación bruta de capital 3,9 4,2 3,7 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3
Demanda interna(1) 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,3
Exportacións de bens e servizos 4,6 6,7 6,9 7,3 6,8 5,9 4,7 4,1
Importacións de bens e servizos 5,6 6,7 7,0 7,1 6,7 6,1 5,3 5,2
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 2,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9
Ramas agraria e pesqueira -3,5 2,3 0,0 2,3 3,6 3,4 1,7 0,8
Ramas enerxéticas 3,7 0,7 2,0 1,0 0,2 -0,5 -0,8 -0,8
Ramas industriais 2,6 2,1 3,1 2,5 1,8 1,2 0,9 1,3
Construción 3,1 4,0 3,7 4,0 4,2 4,1 3,8 3,7
Ramas dos servizos 2,4 3,3 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4
- Servizos de mercado 2,1 3,2 2,9 3,2 3,3 3,5 3,5 3,4
- Servizos non de mercado 3,5 3,6 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,3
Impostos netos sobre os produtos 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 4,1 4,1

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
(1) Achega ó crecemento do PIB pm.
2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

3.2. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos correntes
Ciclo-tendencia. Taxas de variación anual e interanual (%)

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 6,3 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,4 6,7
-Gasto en consumo final dos fogares 6,3 6,0 6,1 6,0 5,9 6,1 6,3 6,5
-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 6,2 6,9 6,7 6,9 6,9 6,9 7,0 7,4
Formación bruta de capital 9,2 8,3 8,6 8,2 8,1 8,4 9,2 10,1
Demanda interna(1) 3,8 4,0 7,8 7,6 7,6 7,7 8,1 8,6
Exportacións de bens e servizos 5,7 8,8 8,6 9,3 9,0 8,3 7,3 7,0
Importacións de bens e servizos 7,0 8,0 8,3 8,3 7,9 7,7 7,7 8,1
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 6,4 7,2 7,0 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0
Ramas agraria e pesqueira -1,5 4,4 2,7 4,8 5,6 4,5 1,5 0,4
Ramas enerxéticas 5,4 1,9 3,2 2,2 1,3 0,8 1,0 1,3
Ramas industriais 4,0 4,5 5,1 4,8 4,2 3,8 3,5 4,1
Construción 9,7 10,9 10,4 10,8 11,0 11,2 11,3 11,6
Ramas dos servizos 6,8 7,2 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2
- Servizos de mercado 6,8 7,3 7,0 7,2 7,4 7,7 7,8 7,7
- Servizos non de mercado 6,8 6,8 7,3 7,0 6,6 6,3 5,8 5,6
Impostos netos sobre os produtos 8,2 9,9 9,4 10,0 10,2 10,1 10,0 9,8

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
(1) Achega ó crecemento do PIB pm.
2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

3.3. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos constantes de 2000
Ciclo-tendencia. Unidade: miles de euros

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 29.243.199 30.187.181 7.466.531 7.519.495 7.571.484 7.629.671 7.693.170 7.757.140

-Gasto en consumo final dos fogares 22.673.227 23.389.931 5.783.161 5.825.594 5.867.454 5.913.722 5.964.354 6.014.394

-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 6.569.972 6.797.250 1.683.370 1.693.900 1.704.031 1.715.949 1.728.816 1.742.746

Formación bruta de capital 11.710.124 12.202.619 2.995.830 3.037.329 3.069.048 3.100.412 3.144.193 3.198.869

Demanda interna 40.953.323 42.389.800 10.462.361 10.556.824 10.640.533 10.730.083 10.837.363 10.956.010

Exportacións de bens e servizos 23.128.552 24.682.589 6.057.745 6.141.435 6.206.154 6.277.254 6.340.296 6.393.306

Importacións de bens e servizos 27.900.262 29.774.941 7.299.706 7.405.249 7.486.635 7.583.350 7.689.020 7.790.238
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 36.181.613 37.297.448 9.220.400 9.293.010 9.360.052 9.423.987 9.488.640 9.559.078

Ramas agraria e pesqueira 1.781.110 1.822.346 449.479 457.175 458.712 456.980 457.139 460.845

Ramas enerxéticas 1.514.658 1.525.046 382.024 381.716 381.141 380.165 378.925 378.713

Ramas industriais 5.624.602 5.745.080 1.433.033 1.434.355 1.435.912 1.441.781 1.446.297 1.452.461

Construción 3.869.221 4.023.432 990.117 1.003.614 1.011.840 1.017.861 1.028.166 1.041.136

Ramas dos servizos 19.628.391 20.280.917 5.004.786 5.050.449 5.092.477 5.133.205 5.177.858 5.220.389

- Servizos de mercado 14.437.780 14.902.684 3.676.973 3.712.305 3.742.407 3.770.998 3.805.002 3.837.741

- Servizos non de mercado 5.190.611 5.378.233 1.327.813 1.338.144 1.350.070 1.362.207 1.372.856 1.382.648
Impostos netos sobre os produtos 3.763.631 3.900.627 960.961 965.700 979.969 993.997 1.000.254 1.005.534

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral

2003, 2004, 2005 avance



Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2000
  segundo trimestre de 2005

3.4. Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos correntes
Ciclo-tendencia. Unidade: miles de euros

2004 2005
Operacións 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Gasto en consumo final 32.024.994 34.013.613 8.314.279 8.433.209 8.562.475 8.703.650 8.850.485 8.996.825

-Gasto en consumo final dos fogares 24.901.003 26.400.937 6.456.074 6.547.029 6.645.419 6.752.414 6.863.055 6.970.211

-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 7.123.991 7.612.676 1.858.205 1.886.180 1.917.056 1.951.236 1.987.430 2.026.614

Formación bruta de capital 13.678.535 14.817.490 3.589.529 3.672.098 3.741.373 3.814.491 3.918.585 4.044.588

Demanda interna 45.703.529 48.831.103 11.903.808 12.105.306 12.303.848 12.518.141 12.769.070 13.041.413

Exportacións de bens e servizos 24.427.890 26.574.846 6.467.541 6.592.214 6.697.029 6.818.062 6.942.143 7.056.095

Importacións de bens e servizos 29.330.543 31.684.850 7.719.968 7.852.746 7.978.306 8.133.829 8.312.768 8.490.865
PRODUTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 40.800.876 43.721.099 10.651.380 10.844.774 11.022.571 11.202.374 11.398.445 11.606.643

Ramas agraria e pesqueira 1.885.962 1.968.721 485.232 495.169 495.407 492.914 492.490 496.978

Ramas enerxéticas 1.596.963 1.626.579 405.525 406.089 406.904 408.060 409.411 411.170

Ramas industriais 6.057.026 6.327.486 1.563.995 1.574.795 1.585.988 1.602.709 1.618.862 1.639.328

Construción 4.722.273 5.234.649 1.256.019 1.294.875 1.326.776 1.356.979 1.397.503 1.444.543

Ramas dos servizos 22.393.513 24.006.559 5.842.413 5.950.753 6.054.409 6.158.984 6.272.437 6.381.178

- Servizos de mercado 17.135.640 18.390.864 4.469.739 4.558.040 4.639.791 4.723.294 4.819.928 4.911.110

- Servizos non de mercado 5.257.873 5.615.695 1.372.673 1.392.713 1.414.618 1.435.690 1.452.509 1.470.068
Impostos netos sobre os produtos 4.145.139 4.557.105 1.098.197 1.123.092 1.153.088 1.182.728 1.207.743 1.233.445

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral

2003, 2004, 2005 avance



FONTE PERÍODO DATO DO 
PERÍODO

% VARIACIÓN 
SOBRE IGUAL 
PERÍODO ANO 

ANTERIOR

% VARIACIÓN 
ACUMULADA NO 
QUE VAI DE ANO

1. SECTOR EXTERIOR
EXPORTACIÓNS (Millóns de euros correntes) IGE II trim. 05 994,5 (1) 8,9 4,0
IMPORTACIÓNS (Millóns de euros correntes) IGE II trim. 05 1.138,7 (1) 15,8 16,1
SALDO COMERCIAL (Millóns de euros correntes) IGE II trim. 05 -144,2 (1)

2. DEMANDA INTERNA
RENDA SALARIAL REAL IGE II trim. 05 3,8 1,0 (2) 0,2 (2)

ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO IGE II trim. 05 122,4 5,1 6,4
UTILIZACIÓN CAPACIDADE B. CONSUMO (%) MCYT II trim. 05 68,6 -0,2 (2) -2,5 (2)

MATRICULACIÓN DE TURISMOS (Nº unidades) DGT II trim. 05 6.818,0 (1) 2,5 0,1
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA (Nº unidades) DGT II trim. 05 1.198,3 (1) 8,8 6,1
UTILIZACIÓN CAPACIDADE B. INVESTIMENTO (%) MCYT II trim. 05 92,0 0,9 (2) 4,7 (2)

VIVENDAS A CONSTRUIR (Nº vivendas) IGE Xan-mai 05 2.670,2 (1) 0,7 0,7
LICITACIÓN OFICIAL. OBRA CIVIL (Millóns de euros correntes) FOMENTO II trim. 05 209,4 (1) 208,1 -46,4
CLIMA INDUSTRIAL B. CONSUMO (%) MCYT II trim. 05 -3,3 (1) -13,3 -5,4
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA IGE II trim. 05 47,4 4,0 (2) 3,1 (2)

EDIFICACIÓN NON RESIDENCIAL (Miles de m2 a construir) IGE Xan-mai 05 56,5 (1) -41,6 -41,6

3. PRODUCIÓN
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL INE II trim. 05 105,9 -3,3 -4,0
CLIMA INDUSTRIAL. TOTAL INDUSTRIA (%) MCYT II trim. 05 -6,8 (1) -5,6 (2) -2,5 (2)

UTILIZACIÓN CAPACIDADE. TOTAL INDUSTRIA (%) MCYT II trim. 05 82,6 0,5 (2) -0,9 (2)

AFILIADOS INDUSTRIA EPA (Miles de persoas) MTAS II trim. 05 163,7 -0,7 -0,4
CONSUMO APARENTE DE CEMENTO (Miles de TM) OFICEMEN II trim. 05 251,4 (1) -3,7 -6,1
AFILIADOS CONSTRUCIÓN EPA (Miles de persoas) MTAS II trim. 05 127,4 4,3 3,6
VIAXEIROS ENTRADOS EN ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS (Miles de persoas) IGE II trim. 05 286,5 (1) -10,5 -5,4
Nº PERNOCTACIÓNS EN ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS (Miles de pernoct.) IGE II trim. 05 579,8 (1) -12,1 -6,3
AFILIADOS SERVIZOS EPA (Miles de persoas) MTAS II trim. 05 607,4 4,4 4,3
TRÁFICO MARÍTIMO DE MERCADORÍAS (Miles de TM) PUERTOS DEL ESTADO II trim. 05 2.603,1 (1) 6,0 8,2
TRANSPORTE AÉREO DE PASAXEIROS (Miles de persoas) M. FOMENTO II trim. 05 323,7 (1) 23,1 18,4

4. MERCADO DE TRABALLO
POBOACIÓN ACTIVA EPA (Miles de persoas) INE II trim. 05 1.252,6 1,0 0,3
POBOACIÓN OCUPADA TOTAL. EPA (Miles de persoas) INE II trim. 05 1.113,4 2,3 2,6
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL (Miles de persoas) MTAS II trim. 05 992,8 2,7 2,6
POBOACIÓN PARADA. EPA (Miles de persoas) INE II trim. 05 139,2 -6,7 -11,7
TAXA DE PARO. EPA (%) INE II trim. 05 11,1 -2,0 (2) -1,9 (2)

PARO REXISTRADO (Miles de persoas) MTAS II trim. 05 171,6 (1) -3,1 -2,2

5. SALARIOS E PREZOS
CUSTO SALARIAL POR TRABALLADOR (Euros) INE II trim. 05 1.274,3 1,8 1,5
INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO (%) MTAS II trim. 05 3,5 (1) 0,3 (2) 0,3 (2)

IPC INE II trim. 05 114,0 (1) 3,1 3,2
IPC ALIMENTACIÓN INE II trim. 05 116,0 (1) 3,2 3,3
IPC NON ALIMENTACIÓN INE II trim. 05 113,2 (1) 3,1 3,2

(1) Media Mensual
(2) Variación en puntos porcentuais

As variacións relativas a variables da EPA reflicten só cambios debidos ó mercado laboral


