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PRÓLOGO

O Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 1995 ou, simplemente SEC) 
constitúe un marco contable comparable a escala internacional cuxo fin é realizar unha 
descrición sistemática e detallada dunha economía no seu conxunto (unha rexión, un país ou 
un grupo de países), as súas compoñentes e as súas relacións con outras economías. Entre 
os seus principais conxuntos de táboas atópase o marco input-output no cal se describe 
con gran detalle o proceso produtivo (estrutura de custos, renda xerada e emprego) e os 
fluxos de bens e servizos (produción, importacións, exportacións, consumo final, consumos 
intermedios e formación de capital por grupos de produtos).

O Instituto Galego de Estatística (IGE) publicou a finais de 2009 o Marco Input-Output 
de Galicia 2005 (MIOGAL-05). Esta operación cumpre cunha das metas de información 
recollida no Plan Galego de Estatística, en concreto na sección 3.9. Sistema de Contas. O 
obxectivo xeral é consolidar o coñecemento da economía galega, a súa evolución, as súas 
compoñentes e a relación con outras economías.

A presente publicación pretende ser unha primeira explotación dos resultados derivados desta 
operación. Hai que ter en conta que as táboas que integran o marco poden ser empregadas 
tanto con fins estatístico-descritivos como cunha finalidade analítica, aínda que cada un dos 
tipos de táboas presenta vantaxes diferentes. 

O primeiro capítulo xira arredor da información que se pode obter das táboas de orixe e 
destino do Marco. Céntrase así no enfoque descritivo e realízase unha análise pormenorizada 
da estrutura produtiva galega, tanto dende o punto de vista da demanda como da oferta. 
Realízanse, así mesmo, comparativas coa economía española e coa economía galega en 
períodos anteriores.

O segundo capítulo recolle unha análise clásica input-output baseada na matriz simétrica do 
Marco. Realízase un estudo dos efectos directos e indirectos ou acumulativos derivados por 
exemplo dunha variación de demanda, e identifícanse os sectores clave da economía galega 
e os complexos produtivos existentes na nosa economía. Nunha segunda parte deste capítulo 
realízase tamén unha análise comparativa, onde se empregan estas mesmas ferramentas, 
das economías galega e española a partir das súas respectivas táboas simétricas referidas 
ao ano 2005.
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MARCO INPUT-OUTPUT DE GALICIA

1. As táboas de orixe e destino da economía 
galega: primeira explotación de resultados

0. Introdución

O Marco Input-Output de Galicia 2005 constitúe un instrumento fundamental para o 
coñecemento da estrutura do sistema produtivo, xa que describe o funcionamento real 
da economía durante un período de tempo, amosa e cuantifica as interrelacións entre as 
unidades que configuran as ramas de actividade, e destes cos consumidores, investidores, 
administracións públicas e outras economías. Así mesmo, proporciona a estrutura de custos 
e o valor engadido xerado no proceso de produción de cada unha das ramas produtivas.

Nunha primeira epígrafe, faise unha análise da estrutura produtiva en canto á distribución do 
valor engadido e o emprego por ramas de actividade, cun estudo detallado da produtividade 
e os custos laborais. No punto 2, analízase a oferta por grupos de produtos, tanto de orixe 
interior como importada. No punto 3, estúdanse as principais características dos compoñentes 
de demanda: demanda intermedia, padrón de consumo, estrutura do investimento e demanda 
externa. Por último, analízase o sector exterior na economía galega, e faise especial fincapé 
nos fluxos comerciais da economía galega co resto do Estado.

1. Estrutura produtiva por ramas de actividade

1.1 Marco Input-Output 2005

Unha primeira análise da estrutura produtiva da economía galega pódese realizar sobre a 
distribución do PIB desde a perspectiva da oferta, é dicir, o valor engadido bruto (VEB) dos 
sectores económicos. (Táboa 1)

As principais conclusións que se derivan destes datos son:

Máis da metade do PIB procede do sector servizos, e é 4 puntos inferior ao peso que - 
teñen en España, derivado da menor importancia relativa dos servizos de mercado.

A participación das ramas industriais é similar á do conxunto do Estado, mentres que a - 
construción achégalle ao PIB un punto máis.

O sector primario e a enerxía teñen un maior peso relativo en Galicia que en España.- 

En termos de emprego, a distribución dos postos de traballo por grandes sectores é a que 
reflicte a táboa 2.
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Destaca na comparativa coa estrutura española o diferencial negativo de case cinco puntos 
no emprego dos servizos de mercado, así como o maior peso do emprego no sector 

Galicia España Peso G/E

VEB Agricultura, gandería e pesca 4,7 2,9 8,7

VEB Enerxía 3,8 2,5 8,0

VEB Industria 13,6 13,8 5,2

VEB Construción 11,4 10,3 5,8

VEB Servizos 56,0 60,0 4,9

Servizos de mercado 43,2 47,0 4,7

Servizos non de mercado 12,8 13,0 5,6

Impostos netos sobre os produtos 10,6 10,5 5,3

PrODUTO INTErIOr BrUTO  
A PrEZOS DE MErCADO

100,0 100,0 5,3

Estrutura produtiva. Ano 2005. Datos en porcentaxes
Táboa 1

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Marco input-output

Fonte:

Galicia España Peso G/E

Agricultura, gandería e pesca 10,2 5,1 12,1

Enerxía 1,0 0,7 9,2

Industria 15,6 16,1 5,9

Construción 12,7 13,3 5,8

Servizos 60,4 64,8 5,6

Servizos de mercado 41,8 46,3 5,4

Servizos non de mercado 18,7 18,5 6,1

TOTAL 100,0 100,0 6,0

Estrutura do emprego por sectores produtivos. Postos de traballo 
equivalentes a tempo completo. Ano 2005. Datos en porcentaxes

Táboa 2

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Marco input-output

Fonte:
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primario, debido en parte á importancia que a silvicultura e o sector pesqueiro galego teñen 
no conxunto do Estado.

Derivado da análise conxunta do valor engadido e o emprego, podemos concluír que 
a economía galega ten unha produtividade1 doce puntos inferior á do conxunto do 
Estado, e é especialmente máis baixa na agricultura, gandería e pesca. Na construción a 
produtividade é lixeiramente superior debido en parte ao maior peso que a obra civil ten 
en Galicia en 2005.

A renda xerada no proceso de produción distribúese do seguinte xeito: o 45,7% do PIB 
como remuneración dos asalariados -case dous puntos inferior ao peso que ten en España- 
e o 43,4% é o excedente bruto de explotación e renda mixta co que se remunera o factor 
capital.

O 10,9% restante, idéntica porcentaxe que no conxunto do Estado, son os impostos netos 
sobre a produción e as importacións cos que as administracións públicas interveñen na 
redistribución da renda. Destacan pola súa importancia o IVE (6,7%) e os outros impostos 
sobre os produtos (4,3%).

Por outro lado, a ganancia salarial2 media da economía galega é un 11,5% inferior ao dato 
nacional.

1  Cociente entre o VEB/PIB e os postos de traballo equivalentes a tempo completo.
2  Cociente entre a remuneración de asalariados e os postos de traballo asalariados a tempo completo.

Produtividade Galicia España
Comparativa 

(España =100)

Agricultura, gandería e pesca 20,3 28,4 71,6

Enerxía 160,6 185,9 86,4

Industria 38,6 43,2 89,3

Construción 39,7 39,3 101,1

Servizos 41,1 46,9 87,6

Servizos de mercado 44,8 51,4 87,2

Servizos non de mercado 32,6 35,5 92,0

TOTAL 44,3 50,6 87,6

Produtividade. Ano 2005. Datos en miles de euros

Táboa 3

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Marco input-output 

Fonte:
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1.2 Comparativa temporal

Nas últimas décadas o modelo produtivo de Galicia cambiou significativamente. Se 
comparamos a información das táboas input-output3 de Galicia correspondentes aos anos 
1980, 19904 e 1998, cos resultados do marco contable 2005 apréciase:

O peso da agricultura, gandería e pesca reduciuse drasticamente nestes vinte e cinco - 
anos, tanto en termos de valor engadido5 como especialmente de emprego. Así, os cerca 
de 125.000 postos de traballo de 2005 son unha cuarta parte dos existentes en 1980.

3  Fíxose un labor de homoxeneización da información, derivada da existencia, neste período de tempo, de 
distintos marcos metodolóxicos (SEC-79 e SEC-95) e de clasificacións de actividades (CNAE-74 e CNAE-93). 
4  É a primeira táboa input-output publicada polo IGE.
5  Para os efectos de comparar a estrutura produtiva en diferentes momentos do tempo, optouse pola distribución 
sectorial do valor engadido bruto ao custo dos factores (remuneración de asalariados máis excedente bruto de 
explotación/rendas mixtas) ao non estar influenciado na súa valoración polos impostos netos sobre os produtos. 
Recordemos as distintas valoracións contempladas no SEC-95 (prezos básicos) e no SEC-79 (prezos a saída de 
fábrica). Así mesmo, para os efectos de mellorar a comparativa fíxose, entre outras cousas, unha estimación para 
os anos 1980 e 1990 do consumo de capital fixo nos servizos non de mercado, que se incorporou como novidade 
metodolóxica no SEC-95 e que representa en 2005 un 1,9% do PIB.

rendas Galicia España

Remuneración dos asalariados 45,7 47,4

Soldos e salarios 35,6 36,8

Cotizacións sociais 10,1 10,6

Excedente de explotación bruto / renda mixta bruta 43,4 41,7

Impostos netos sobre a produción e as importacións 10,9 10,9

IVE 6,7 6,3

Outros impostos sobre os produtos 4,3 5,1

Subvencións aos produtos -0,5 -1,0

Outros impostos sobre a produción 1,1 1,1

Outras subvencións sobre a produción -0,8 -0,7

PrODUTO INTErIOr BrUTO A PrEZOS  
DE MErCADO

100,0 100,0

Distribución do PIB pola vía das rendas. Ano 2005. Datos en porcentaxes

Táboa 4

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Marco input-output

Fonte:
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A enerxía tamén reduce a súa importancia relativa ao igual que a industria, aínda que - 
neste caso a participación no emprego total é máis estable.

O sector da construción gana relevancia, sobre todo nos últimos anos do período - 
observado.

A maior transformación prodúcese coa terciarización da economía galega, de forma que - 
chega a duplicar o seu peso no emprego, supoñendo máis do 60% do valor engadido 
total.

VEB custo dos factores (VEBcf) 2005 1998 1990 1980

Agricultura, gandería e pesca 5,6 7,4 9,3 13,9

Enerxía 4,1 5,0 9,8 6,1

Industria 15,3 15,9 18,3 20,3

Construción 12,6 10,5 8,4 7,9

Servizos 62,4 61,2 54,2 51,8

Servizos de mercado 47,0 46,3 40,8 40,6

Servizos non de mercado 15,4 14,9 13,5 11,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Emprego 2005 1998 1990 1980

Agricultura, gandería e pesca 10,4 19,2 33,1 44,7

Enerxía 1,0 1,3 1,8 1,4

Industria 14,6 15,1 12,3 13,4

Construción 11,8 10,4 9,1 9,4

Servizos 62,1 53,9 43,7 31,1

Servizos de mercado 42,2 35,4 31,0 --

Servizos non de mercado 19,9 18,5 12,7 --

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Valor engadido bruto a custo dos factores e emprego. Comparativa temporal. 
Datos en porcentaxes

Táboa 5

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; IGE (1993); IGE (2001); QUINTÁS, Juan R. 
(1985)

Fonte:
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O que si permanece estable, próximo ao 50%, é a distribución da renda xerada no proceso 
de produción (VEBcf) entre os factores produtivos, en forma de remuneración de asalariados 
(factor traballo) e excedente bruto de explotación/rendas mixtas (factor capital).

Por outro lado, obsérvase un incremento próximo ao 70% na produtividade en termos 
constantes6. Respecto á produtividade media da economía galega, prodúcense melloras 
relativas na agricultura, gandería e pesca e a construción, mentres que a produtividade 
na industria e nos servizos está máis próxima á media na actualidade que en períodos 
anteriores.

1.3 Análise detallada por ramas de actividade

• Valor engadido bruto

Se entramos nunha análise máis detallada nas ramas de actividade dos resultados de 2005, 
destacamos as seguintes características (ver detalle na táboa 1 do anexo)7:

A construción e as actividades inmobiliarias son as ramas que xeran maior valor - 
engadido, 11,4 e 7,8% do PIB respectivamente.

6  Deflatamos os datos de 2005 co crecemento dos prezos no período medido a través da evolución do deflator 
implícito do PIB.
7  O valor engadido xerado polas distintas ramas de actividade supón o 89,4% do PIB, o 10,6% restante son os 
impostos sobre os produtos netos de subvencións.

Produtividade respecto a media 
da economía

2005 1998 1990 1980

Agricultura, gandería e pesca 53,2 38,2 28,0 31,1

Enerxía 427,6 390,2 546,1 440,0

Industria 104,7 104,9 148,8 151,8

Construción 106,7 100,4 92,3 84,6

Servizos 100,4 113,7 124,1 166,2

Servizos de mercado 111,2 131,0 131,3 --

Servizos non de mercado 77,5 80,6 106,2 --

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Produtividade respecto á media da economía

Táboa 6

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; IGE (2001); IGE (1993); QUINTÁS, Juan 
R. (1985)

Fonte:
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Os servizos de non mercado: Administración pública, educación e sanidade, sitúanse - 
nos primeiros postos da clasificación, cunha achega ao PIB do 5,6; 3,6 e 3,2%, 
respectivamente.

Os servizos de restauración, así como o comercio polo miúdo e o comercio por xunto, - 
están arredor do 4% do PIB.

A agricultura e gandería supoñen o 2,7% do PIB, mentres que a pesca e a acuicultura - 
o 1,0 e 0,3%, respectivamente.

Dentro da enerxía, a rama de produción e distribución de enerxía eléctrica achega o - 
2,3% do PIB.

No que se refire ás ramas industriais, a fabricación de vehículos de motor (2,2%), a - 
fabricación de produtos metálicos (1,2%) e fabricación de produtos minerais non 
metálicos (1,0%) son as que maior importancia teñen en termos de valor engadido.

As ramas con maior coeficiente de valor engadido8, é dicir, aquelas que precisan menos inputs 
por unidade producida, son xeralmente do sector servizos: servizo doméstico, educación, 
intermediación financeira etc. (ver táboa 1 do anexo). As ramas primarias -silvicultura, 
agricultura e gandería, pesca e acuicultura- teñen uns coeficientes superiores á media da 
economía (44,5%). Por outro lado, as actividades que para a súa produción precisan dunha 
elevada porcentaxe de consumos intermedios son principalmente da industria manufactureira; 
é o caso das industrias agroalimentarias (lácteas, conservas de peixe, cárnicas e fabricación 
de pensos), o refino de petróleo, fabricación de vehículos de motor e metalurxia.

• Emprego

En termos de emprego medido en postos de traballo equivalentes a tempo completo, a 
construción absorbe o 12,7% do total, seguido do comercio polo miúdo (8,7%) e a agricultura 
e gandería (7,1%). En xeral, as ramas de servizos son as que concentran maior número de 
traballadores: Administración pública, sanidade, educación, transporte, servizo doméstico 
etc. Os empregados na pesca representan o 1,8% do total, mentres que nas ramas industriais 
a fabricación de vehículos de motor (1,8%), a fabricación de produtos metálicos (1,8%) e a 
industria da confección (1,6%) son as máis importantes en termos de emprego (ver detalle 
na táboa 2 do anexo).

Podemos coñecer as características do emprego en canto á súa situación profesional coa 
análise da taxa de salarización9 por ramas de actividade (táboa 2 do anexo). Así, o 81,6% dos 
postos de traballo da economía galega son asalariados. Por debaixo da media está un número 
reducido de ramas, caracterizadas por unha elevada porcentaxe de traballadores por conta 
propia: actividades de arquitectura e enxeñaría, inmobiliarias, auxiliares á intermediación 
financeira, comercio polo miúdo, transporte terrestre, servizos persoais, pesca e acuicultura 
(53%) e especialmente a agricultura e gandería (12,7%) cunha taxa manifestamente inferior 
ao desta actividade no conxunto de España (46%).

8  Cociente entre o valor engadido bruto e a produción a prezos básicos.
9  Cociente entre os postos de traballo asalariados e os postos de traballo totais.
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• Produtividade

Se analizamos o cociente entre o valor engadido e os postos de traballo equivalentes a 
tempo completo, podemos discriminar as actividades segundo a súa produtividade (ver 
táboa 3 do anexo):

As actividades enerxéticas son as que xeran máis valor engadido por unidade de factor - 
traballo medido en termos de postos de traballo equivalentes a tempo completo. Así, 
a actividade de refino de petróleo e a produción e distribución de enerxía eléctrica 
encabezan as actividades máis produtivas.

No sector servizos, as ramas de telecomunicacións, transporte aéreo e marítimo, así - 
como as de intermediación financeira son as máis produtivas.

Na industria destacan actividades como a metalurxia, fabricación de pensos e elaboración - 
de bebidas, fabricación de produtos químicos e farmacéuticos e a industria do papel.

Pola contra as actividades con certa entidade- 10 que teñen a produtividade máis baixa son 
o servizo doméstico, actividades diversas de servizos persoais, agricultura e gandería, 
acuicultura e actividades postais e de mensaxería. As actividades cun valor engadido 
superior ao 2% do PIB que teñen unha produtividade inferior á media da economía son, 
á parte da mencionada agricultura e gandería, o comercio polo miúdo e os servizos de 
Administración pública11.

• Distribución das rendas

En termos de excedente e rendas mixtas, as actividades inmobiliarias12, construción, 
restauración, agricultura e gandería e o comercio por xunto e polo miúdo suman máis do 
50% do excedente/rendas mixtas da economía. Por outro lado, entre a construción, as 
ramas vinculadas ás administracións públicas, o comercio, a restauración e a intermediación 
financeira concéntrase máis da metade da remuneración de asalariados do conxunto da 
economía.

No que se refire á remuneración do factor traballo, as maiores ganancias salariais xéranse 
nas ramas enerxéticas e de intermediación financeira, mentres que no extremo contrario 
encontramos o servizo doméstico, a silvicultura, actividades diversas de servizos persoais, a 
industria da confección, as outras industrias alimentarias e a fabricación de mobles e outros 
artigos manufacturados (ver táboa 4 do anexo).

10  Supoñen como mínimo un 0,1% do PIB.
11  Recordamos que a produción dos servizos de non mercado mídese polos custos (consumos intermedios, 
remuneración de asalariados, outros impostos netos sobre a produción e o excedente bruto de explotación 
que equivale neste caso ao consumo de capital fixo). Polo tanto, o valor engadido é nun 75% remuneración de 
asalariados na rama servizos de Administración pública.
12  Na produción da rama inmobiliaria estímase o aluguer imputado que representa preto do 7% do PIB. Desde a 
óptica das rendas é excedente bruto de explotación do sector fogares. 
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2. Análise da oferta por produtos

2.1 Oferta interior a prezos básicos

A produción interior supón o 76,1% da oferta de bens e servizos a prezos básicos existente 
na economía galega. O 23,9% restante son importacións que proceden do resto de España, 
nun 50%; da Unión Europea, o 28,5%, e de terceiros países, o 21,6%.

Esta porcentaxe varía segundo os grupos de produtos. Deste xeito, preto do 80% da oferta de 
produtos agrarios e pesqueiros son de orixe interior, mentres que no caso dos bens enerxéticos 
e industriais a porcentaxe é do 62,6% e do 55,0%, respectivamente. Por outro lado, a oferta de 
servizos de orixe interior supón máis do 90% dos servizos dispoñibles na economía.

As principais características da oferta interior de bens e servizos son:

O 50% da oferta interior está concentrada en trece produtos: os relacionados coa - 
construción e servizos inmobiliarios, servizos de comida e bebida, comercio por xunto 
e polo miúdo, vehículos de motor, electricidade e refino de petróleo e os servizos das 
administracións públicas: servizos xerais, sanidade e educación.

A maior importancia que teñen os produtos gandeiros (1,4% do total da produción - 
interior) fronte aos agrícolas (0,6%).

 Os produtos enerxéticos supoñen un 6% da oferta interior, e destacan a produción e - 
distribución de electricidade (3,1%) e o refino de petróleo (2,0%).

Dentro da industria manufactureira a agroalimentaria supón o 6,4% da oferta interior, - 
e destacan as conservas de pescado, carne, lácteos e pensos. A confección (1,8%), 
outros produtos da madeira (1,2%), metalurxia (2,0%) e produtos metálicos (1,8%), así 
como a fabricación de material de transporte (vehículos de motor -4,1%- as súas partes 
e pezas -1,8%- e a construción e reparación naval -1,4%-) son os produtos de maior 
peso na industria galega.

Os servizos de mercado representan o 38,8% da oferta interior de bens e servizos, - 
mentres que os de non mercado o 8,7%.

Para analizar en que bens e servizos está especializada a economía galega e en sentido 
contrario que produtos teñen escasa relevancia utilizamos a comparativa13 con España a 
través dos índices de especialización14. As principais conclusións que se derivan destes 
índices (ver táboa 5 do anexo) son:

A especialización da economía galega en produtos derivados da pesca e a acuicultura, - 
así como en produtos e servizos forestais. O peso dos produtos gandeiros na produción  
 

13  Para os efectos de poder comparar resultados, fíxose unha homoxeneización dos produtos publicados no 
Marco Input-Output de Galicia 2005 co Marco Input-Output de España 2005 elaborado polo Instituto Nacional de 
Estatística (INE).
14  Un índice de especialización amosa a importancia dun ben ou servizo na estrutura produtiva de Galicia con 
relación á importancia que ese produto ten no conxunto de España. Calcúlanse para un determinado produto, como 
o cociente entre o peso dese produto na produción total en Galicia e esa mesma porcentaxe en España.
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galega duplica ao do conxunto do Estado, mentres que a dos produtos agrícolas é a 
metade.

Hai unha maior especialización nos produtos enerxéticos, agás na produción e - 
distribución de gas e a captación, depuración e distribución de auga.

Nos produtos industriais destaca a construción e reparación naval, prendas de vestir, - 
produtos da madeira, produtos lácteos, vehículos de motor e as súas pezas, outros 
produtos alimenticios -derivado da importancia do sector de conservas de peixe galego-, 
e alimentos preparados para animais. 

En canto aos produtos da actividade da construción, cómpre destacar o maior peso que - 
teñen en Galicia as obras de enxeñería civil e a menor importancia relativa dos inmobles 
non residenciais.

Os índices da maior parte dos servizos están nun rango do 80-120%. Só destacan por - 
enriba os servizos veterinarios, mentres en sentido contrario, atopamos varios servizos 
con escasa importancia na produción galega en comparación coa estrutura española: 
transporte aéreo, servizos de informática, publicidade, aluguer de automóbiles…

No que se refire aos empregos da oferta interior, dous terzos teñen como destino a demanda 
final, 32,5% o consumo final, 10,5% a formación bruta de capital, e expórtase case un 24%.

Destino da oferta de bens e  
servizos

Produción  
interior a  

prezos básicos
Importacións

Total oferta 
a prezos 
básicos

DEMANDA INTErMEDIA 33,2 67,6 41,5

Gasto en consumo final interior dos 
fogares 

22,9 16,9 21,4

Gasto en consumo individual das 
AAPP e ISFLSF

5,8 1,9 4,8

Gasto en consumo colectivo 3,8 0,0 2,9

GASTO EN CONSUMO FINAL 32,5 18,8 29,2

Formación bruta de capital fixo 10,3 10,7 10,4

Variación de existencias 0,2 0,1 0,2

FOrMACIóN BrUTA DE CAPITAL 10,5 10,8 10,6

Exportacións ao resto de España 13,2 0,0 10,1

Exportacións ao resto da U.E. 8,2 0,0 6,3

Exportacións ao resto do mundo 2,3 2,8 2,4

EXPOrTACIóNS 23,8 2,8 18,8

DEMANDA FINAL 66,8 32,4 58,5

EMPrEGOS A PrEZOS BÁSICOS 100,0 100,0 100,0

Destino da oferta de bens e servizos a prezos básicos por orixe. Ano 2005. 
Datos en porcentaxes

Táboa 7

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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2.2 Importacións

O destino económico das importacións é significativamente distinto ao da produción 
interior. A demanda intermedia absorbe o 67,6% das importacións, mentres que o resto das 
importacións teñen como destino o consumo final (18,8%), formación bruta de capital (10,8%) 
e exportacións (2,8%)15. Os produtos industriais son os máis importados (73,0%), seguidos 
dos servizos (12,8%), produtos enerxéticos (11,3%) e produtos agrarios e pesqueiros (2,9%), 
aínda que con apreciables diferenzas segundo á orixe xeográfica destes.

Doce produtos concentran máis da metade das importacións de bens e servizos (ver táboa 
6 anexo): pezas e partes de vehículos de motor, produtos da metalurxia, maquinaria e 
aparellos domésticos, construción e reparación naval, crus de petróleo, os demais produtos 
metálicos, vehículos de motor, refino de petróleo e produtos téxtiles.

En canto á procedencia dos bens e servizos importados, a metade proceden doutras 
comunidades autónomas, un 28,5% da Unión Europea e un 21,6% do resto do mundo.

Os produtos agrarios impórtanse fundamentalmente do resto de España e da Unión 
Europea, mentres que os produtos enerxéticos proceden en gran parte do resto do mundo 
(crus de petróleo, lignito e minerais metálicos) e do resto de España (refino de petróleo e 
produción e distribución de gas). Os servizos máis importados son publicidade, informática, 
intermediación financeira, anexos ao transporte e servizos de consultoría, ensaio e análise 
técnica. Arredor do 80% das importacións de servizos proceden do resto do España.

15  É o valor dos buques sen porto base en Galicia, reparados en estaleiros galegos. Para unha explicación máis 
ampla ver a metodoloxía de elaboración do Marco Input-Output de Galicia 2005.

Importacións 
do resto de 

España

Importacións 
do resto da 

UE 25

Importacións 
do resto do 

mundo

TOTAL  
importacións

Produtos agrarios e 
pesqueiros

2,6 3,8 2,2 2,9

Produtos enerxéticos 7,6 3,5 30,3 11,3

Produtos industriais 69,3 86,4 64,3 73,0

Servizos 20,5 6,4 3,2 12,8

TOTAL 100 100 100 100

Importacións por grupos de produtos e orixe xeográfica. Ano 2005. 
Porcentaxes verticais

Táboa 8

 IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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2.3 Oferta a prezos de adquisición

O prezo percibido polo usuario (prezo de adquisición) normalmente difire do percibido polo 
produtor (prezo básico) debido aos custos de distribución16 dos diferentes bens (marxes 
comerciais e de transporte) e os impostos netos de subvencións sobre os produtos.

Se analizamos a diferenza entre ambas as dúas valoracións para os distintos bens 
destacamos:

Os intermediarios comerciais concentran a súa actividade na distribución das prendas de - 
vestir, produtos farmacéuticos, produtos agrícolas, maquinaria e aparellos domésticos, 
outros produtos químicos, vehículos de motor, carne fresca, refino de petróleo, peixe, 
outros produtos alimenticios e mobles. As marxes comerciais nestes produtos supoñen 
máis da metade das marxes comerciais totais da economía (ver táboa 7 do anexo).

Segundo a tipoloxía de comercio as marxes distribúense do seguinte xeito: comercio por - 
xunto (50,4%), comercio polo miúdo (41,1%), venda de vehículos de motor e recambios 
(6,6%) e venda de carburantes (2,0%).

As marxes de transporte supoñen un 6,0% do total dos custos de distribución dos - 
bens ofertados na economía galega. As marxes derivadas do transporte de minerais 
non metálicos nin enerxéticos, minerais metálicos, refino, vidro e cerámica e produtos 
agrícolas representan o 50,8% do total.

O 95% das marxes de transporte están asociadas ao transporte por estrada, un 3% ao - 
transporte marítimo e o 2% restante ao transporte por ferrocarril.

16  Como é obvio, as marxes comerciais e de transporte só se aplican na distribución de bens. Nos servizos a 
diferenza entre as dúas valoracións son os impostos netos sobre os produtos.

Importacións 
do resto de 

España

Importacións 
do resto da 

UE 25

Importacións 
do resto do 

mundo

TOTAL  
importacións

Produtos agrarios e 
pesqueiros

45,9 37,7 16,4 100

Produtos enerxéticos 33,5 8,8 57,8 100

Produtos industriais 47,3 33,7 19,0 100

Servizos 80,2 14,3 5,5 100

TOTAL 49,9 28,5 21,6 100

Importacións por grupos de produtos e orixe xeográfica. Ano 2005. 
Porcentaxes horizontais

Táboa 9

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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En porcentaxe sobre o prezo básico, os produtos con maiores custos de distribución son: - 
tabaco (67%), minerais metálicos (55%)17, artigos de coiro e calzado (50%), produtos 
agrícolas (49%), produtos farmacéuticos (42%) e artigos de punto (40%). Pola contra, 
os produtos industriais nos que a intermediación ten menor peso na súa distribución 
son: partes e pezas de vehículos de motor, produtos da madeira, pensos, elementos 
metálicos para a construción, pasta de papel, papel e cartón, produtos metalúrxicos e 
por último, a construción naval.

Posto que os impostos sobre os produtos engloban principalmente o imposto sobre - 
o valor engadido (IVE), os impostos especiais, os impostos sobre a importación 
e outros impostos e taxas; os produtos nos que os impostos incrementan en maior 
porcentaxe o prezo básico son o tabaco, servizos xurídicos e de contabilidade (Imposto 
sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos doumentados, ITP-AXD), refino de 
petróleo, xogos de azar (taxas sobre o xogo), servizos de seguros, bebidas alcohólicas, 
electricidade, vehículos de motor e vivenda.

3. Análise da demanda

A prezos de adquisición18, a demanda intermedia representa o 40,6% dos empregos dos 
bens e servizos dispoñibles na economía galega. O 59,4% restante vai á demanda final: 
consumo final (30,3%), formación bruta de capital (11,0%) e exportacións (18,0%).

Por grupos de produtos obsérvase:

Os produtos agrarios e pesqueiros están orientados en case o 50% á demanda intermedia - 
e o resto distribúese entre a exportación (25,3%) e o consumo final (25,2%).

Os produtos enerxéticos están vinculados maioritariamente á demanda intermedia - 
(61,7%), mentres que o gasto dos fogares absorbe o 15,8% da oferta destes produtos. 
Como a produción interior de produtos enerxéticos supera a demanda interior, o 21,7% 
dos recursos destínanse á demanda externa.

Un terzo dos produtos industriais están destinados á exportación. O 39,6% consómese - 
nos procesos de produción das distintas ramas de actividade, un 20,7% vai ao consumo 
dos fogares e un 6,5% ao investimento e á variación de existencias.

Os traballos de construción son fundamentalmente bens de capital (55,8%) -investimento - 
en vivenda, edificación non residencial e obras de enxeñaría civil- e inputs (42,4%) 
doutros procesos produtivos, fundamentalmente da propia actividade de construción.

17  Neste caso, as marxes de transporte superan cuantitativamente ás comerciais, feito que se produce na 
distribución de mercancías pesadas, como minerais non metálicos, lignito, refino, produtos forestais e madeira 
serrada.
18  No Marco Input-Output de Galicia 2005, proporciónanse valoradas a prezos básicos a matriz de destino das 
importacións e da produción interior. A análise dos vectores dos compoñentes da demanda (demanda intermedia, 
consumo final, formación bruta de capital, exportacións) realizámola a prezos de adquisición, mentres que a análise 
do destino económico dos distintos grupos de produtos a prezos básicos, para poder distinguir a súa procedencia.
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Os servizos de mercado están orientados de xeito similar á demanda intermedia - 
(49,0%) e á demanda final: consumo final (40,6%), formación bruta de capital (7,2%) e 
exportación (3,1%).

Por último, os servizos non de mercado teñen como destino o gasto en consumo final: - 
consumo individual o 54,8% (educación, sanidade, culturais…), consumo colectivo o 
43,9% (servizos públicos xerais, seguridade, saúde pública, I+D…), mentres que un 
residual 1,3% sería gasto dos fogares19.

3.1 Demanda intermedia

O 40,6% dos bens e servizos producidos e importados pola economía galega teñen como 
destino económico a demanda intermedia.

A demanda das distintas ramas de actividade de bens e servizos consumidos como insumos 
nos procesos de produción presenta a seguinte estrutura a prezos de adquisición: o 42,7% 
da demanda intermedia é en produtos industriais, un 28,4% en servizos, os consumos 
intermedios de produtos enerxéticos representan o 12,3%, os traballos de construción o 
11,9%, mentres que os produtos agrarios e pesqueiros o 4,6%.

En comparación coa estrutura derivada do Marco Input-Output de España 2005, destaca o 
maior peso na demanda intermedia da economía española dos servizos.

19  Trátase dos denominados pagos parciais. Os fogares asumen unha parte do servizo prestado gratuitamente 
pola administración pública. Un exemplo serían as taxas por matrículas universitarias.

Produtos
Demanda 

intermedia
Consumo  

final

Formación 
bruta de 
capital

Exportacións

Produtos agrarios e 
pesqueiros

48,5 25,2 1,0 25,3

Produtos enerxéticos 61,7 15,8 0,8 21,7

Produtos industriais 39,6 20,7 6,5 33,2

Traballos de construción 42,4 1,8 55,8 --

Servizos de mercado 49,0 40,6 7,2 3,1

Servizos non de mercado -- 100,0 -- --

TOTAL 40,6 30,3 11,0 18,0

Destino da oferta de bens e servizos a prezos de adquisición por grupos de 
produtos. Ano 2005. Datos en porcentaxes

Táboa 10

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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Os traballos de construción de vivendas (instalacións e acabado de edificios), partes e pezas 
de vehículos de motor, produtos da metalurxia, refino de petróleo, electricidade, servizos 
inmobiliarios, enxeñaría civil e os demais produtos metálicos son os principais consumos 
intermedios da economía (ver detalle na táboa 8 do anexo).

Da análise da distribución da demanda intermedia por grupos de produtos por ramas de 
actividade valorada a prezos básicos derívanse as seguintes conclusións:

O 39% dos bens e servizos intermedios son demandados polas ramas industriais e un 28,5% - 
polas ramas de servizos de mercado. A construción consume o 17,9% destes produtos, a 
enerxía o 7,4%, as ramas de non mercado o 4,3% e as ramas primarias o 2,9%.

Existe disparidade nos usos ou empregos segundo se trate de bens intermedios de - 
orixe importada ou interior. Así, máis da metade dos bens intermedios importados 
(53,2%) son demandados pola industria, mentres que no caso dos bens intermedios de 
orixe interior, o seu principal destino é o consumo das ramas de servizos de mercado 
(32,7%), seguidos da industria (29,9%) e a construción (24,1%).

O maior parte dos produtos agrarios e pesqueiros intermedios son demandados pola - 
industria agroalimentaria (71%), a hostalería (6,8%) e a propia agricultura (4,7%). O 
72% destes produtos son de orixe interior.

Case a metade dos - inputs intermedios enerxéticos son adquiridos polas propias ramas 
enerxéticas (26% a rama de refino de petróleo e un 20,6% a rama de produción e 
distribución de enerxía eléctrica), un 24% polas industriais (principalmente a metalurxia 
cun 8,1%) e un 17,5% polas ramas de servizos de mercado. Algo máis da metade dos 
outputs enerxéticos son de orixe exterior (52,7%).

A maior parte dos produtos industriais que teñen como destino a demanda intermedia - 
son adquiridos polas propias ramas industriais (62,5%). A construción e os servizos de 
mercado consomen un 13,6 e 15,7%, respectivamente. Case dous terzos da oferta de 
bens intermedios industriais son importados.

Estrutura (%) da demanda intermedia Galicia España

Produtos agrarios e pesqueiros 4,6 3,4

Produtos enerxéticos 12,3 11,1

Produtos industriais 42,7 39,5

Traballos de construción 11,9 13,0

Servizos de mercado 28,4 33,0

Estrutura da demanda intermedia a prezos de adquisición. Ano 2005.  
Datos en porcentaxes

Táboa 11

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Marco input-output

Fonte:
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No que se refire aos traballos de construción, a maior parte (78,7%) son - inputs que 
forman parte do propio proceso produtivo da actividade da construción (preparación de 
obras, instalacións e acabado de edificios e obras etc.).

Os principais servizos que forman parte do consumo intermedio das distintas ramas - 
de actividade son: servizos as empresas, transporte e anexos ao transporte, servizos 

ramas de  
actividade 
Produtos

Agricultura, 
gandería e 

pesca
Enerxía Industria

Constru-
ción

Servizos 
de  

mercado

Servizos 
non de 

mercado

Demanda 
intermedia 
segundo 
a orixe da 

oferta
Produtos agrarios 
e pesqueiros

6,7 0,0 79,3 0,6 12,9 0,4 100,0

Interior 6,3 0,0 78,0 0,9 14,2 0,6 72,0

Importado 7,7 0,1 82,6 0,0 9,6 0,1 28,0

Produtos  
enerxéticos

4,1 48,4 23,9 3,1 17,5 3,0 100,0

Interior 4,6 30,2 30,7 4,5 24,9 5,1 47,3

Importado 3,7 64,7 17,7 1,8 11,0 1,0 52,7

Produtos  
industriais

3,5 2,0 62,5 13,6 15,7 2,8 100,0

Interior 7,6 1,8 54,4 20,3 14,4 1,5 34,8

Importado 1,3 2,1 66,7 10,0 16,4 3,5 65,2

Traballos de  
construción

0,4 1,0 1,8 78,7 15,9 2,1 100,0

Interior 0,4 1,0 1,8 78,7 15,9 2,1 100,0

Importado -- -- -- -- -- --

Servizos de  
mercado

2,1 3,5 23,9 7,9 54,6 8,0 100,0

Interior 2,1 3,5 24,2 8,0 53,4 8,8 81,9

Importado 1,9 3,7 22,4 7,6 59,8 4,7 18,1

Servizos non de 
mercado

-- -- -- -- -- -- --

Interior -- -- -- -- -- -- --

Importado -- -- -- -- -- -- --

TOTAL 2,9 7,4 39,0 17,9 28,5 4,3 100,0

Interior 3,4 4,7 29,9 24,1 32,7 5,1 61,0

Importado 2,0 11,6 53,2 8,1 22,0 3,2 39,0

Distribución porcentual da demanda intermedia por sectores económicos. 
Prezos básicos. Ano 2005

Táboa 12

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:



22 A economía galega a través do Marco Input-Output de Galicia 2005

AS TÁBOAS DE ORIXE E DESTINO DA ECONOMÍA GALEGA:  
PRIMEIRA EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

inmobiliarios, intermediación financeira e telecomunicacións. Trátase de servizos 
utilizados en practicamente todos os procesos produtivos, polo que a estrutura da súa 
demanda intermedia non difire moito da estrutura produtiva da economía galega.

3.2 Consumo final

O consumo final representa o 30,3% dos empregos a prezos de adquisición dos bens e 
servizos ofertados na economía galega. Así mesmo, representa o 51,1% da demanda final 
(consumo final, formación bruta de capital e exportacións) e o 82,7% do PIB. No que se 
refire á orixe dos bens e servizos, o 15,4% do gasto en consumo final a prezos básicos é en 
produtos importados.

Tres cuartas partes do gasto en consumo final correspóndense co realizado polos fogares, 
mentres que o gasto en consumo individual das administracións públicas (AAPP) e institucións 
sen fins de lucro ao servizo dos fogares (ISFLSF) equivale ao 15,5% e o gasto en “servizos 
colectivos” o 9,3%.

3.2.1. Gasto en consumo final dos fogares

Dentro do gasto en consumo final interior dos fogares, o 6,1% correspóndese co gasto de 
fogares non residentes. Este gasto supón o 3,8% do PIB e supera nun 17,6% ao gasto que 
os residentes galegos realizan fóra do territorio económico galego, polo que existe un saldo 
positivo nos fluxos de gasto en consumo dos fogares co resto de economías.

Precisamente por incluír no gasto en consumo final dos fogares os gastos dos non residentes, 
o 16,3% do gasto é en servizos de comida e bebidas, seguido de servizos inmobiliarios20 e 
prendas de vestir. Estes produtos xunto co refino de petróleo, vehículos de motor, servizos 
de telecomunicacións e algúns produtos alimenticios -produtos agrícolas, outros produtos 
alimenticios e carne-, supoñen máis do 50% do gasto dos fogares. (Ver detalle na táboa 9 
do anexo).

3.2.2. Gasto en consumo individual das administracións públicas (AAPP) e 
institucións sen fins de lucro ao servizo dos fogares (ISFLSF)

O gasto que as AAPP e ISFLSF realizan en bens e servizos para consumo individual21 
presenta a seguinte estrutura:

20  Recordemos que forma parte do consumo final dos fogares o valor do aluguer imputado, que se mide polo valor 
estimado do aluguer que pagaría un inquilino polo mesmo aloxamento. SEC 3.64. 
21  O Sistema Europeo de Contas define os bens e servizos individuais (Ver SEC 3.82) e introduce o consumo final 
efectivo que difire do gasto en consumo final.
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A maior parte deste gasto correspóndese cos gastos en servizos sanitarios e educativos 
de non mercado e co gasto no que a Administración sanitaria incorre co financiamento da 
adquisición polos fogares de medicamentos con receita médica.

3.2.3 Gasto en consumo colectivo

O gasto en actividades xerais das administracións públicas (funcións executivas e lexislati-
vas, Administración tributaria, regulación da actividade económicas, defensa, xustiza, segu-
ridade social, etc.) representan o 94,2% do gasto en servizos para consumo colectivo22.

22  Os servizos para consumo colectivo son definidos e caracterizados no SEC (Ver SEC 3.83).

Código Produtos

Gasto en 
consumo 

individual das 
AAPP e 
 ISFLSF

85ANM Serv. sanitarios de non mercado 31,1

80NM Serv. de educación de non mercado 29,4

24B Produtos farmacéuticos 14,9

85CNM Serv. sociais de non mercado 5,1

92BNM Servizos culturais e deportivos de non mercado 4,8

85AM Serv. sanitarios de mercado 3,6

80M Serv. de educación de mercado 3,2

91NM Serv. de asociacións de non mercado 2,6

60B1 Serv. de transp. por estrada de pasaxeiros 1,7

92ANM Activ cinematográficas,radio e tv e artísticas de non mercado 1,3

85CM Serv. sociais de mercado 1,3

85BNM Serv. veterinarios de non mercado 0,4

22 Produtos da edición, impresión e gravación 0,2

33 Equipo médico e de precisión 0,1

35C Outro material de transporte 0,1

Gasto en consumo individual das AAPP e ISFLSF por produtos. Ano 2005. 
Datos en porcentaxes

Táboa 13

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005
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O 4,1% é o gasto realizado en actividades de saneamento público de non mercado polas 
administracións públicas e o 1,8% restante o gasto en servizos de I+D de non mercado. 

3.3 Formación bruta de capital

A formación bruta de capital é o destino económico do 11% dos bens e servizos dispoñibles 
na economía galega. Representa o 18,5% da demanda final de bens e servizos e o 30,3% 
do PIB. Dentro da formación bruta de capital o 98,2% é formación bruta de capital fixo e o 
1,8% restante a variación de existencias de materias primas, subministracións, traballos en 
curso, bens terminados e bens destinados á revenda. Tres cuartas partes da formación bruta 
de capital é en bens e servizos de orixe interior. Esta porcentaxe varía substancialmente no 
caso de bens de equipo (produtos metálicos, maquinaria e equipo de transporte), xa que 
neste caso, só o 12,9% do investimento é en produtos producidos en Galicia.

As ramas de actividade máis investidoras23 son: actividades inmobiliarias e servizos ás 
empresas (46,1%), transporte e telecomunicacións (9,4%), Administración pública (8,9%), 
outras actividades sociais e servizos persoais (5,2%) e comercio (5,1%). A industria no seu 
conxunto inviste un 9,3 do total, a enerxía o 4,1% e a agricultura e pesca o 2,5%.

Máis da metade da formación bruta de capital fixo (FBKF) a prezos de adquisición é en 
traballos de construción. A adquisición de vivenda representa o 30,3% da FBKF e as 
outras construcións (edificación non residencial e obras de enxeñaría civil) o 28,5%. A 
rama inmobiliaria, ao incluír a produción imputada de alugueiro24, concentra o 93,4% do 
investimento en vivenda que se corresponde na maior parte, coa adquisición de vivendas 
polos fogares. Por outro lado, as ramas de actividade máis investidoras noutras construcións 
son a Administración pública (21,8%), transporte e comunicacións (13,9%), comercio (11,2%) 
e as actividades inmobiliarias e servizos empresariais (9,3%).

23  Dentro do MIOGAL 2005, o IGE publicou a Matriz de formación bruta de capital fixo 2005 a 31 ramas de 
actividade (subseccións da CNAE-93) e a 6 produtos (Pi6).
24  No Sistema a compra de vivenda nos fogares considérase un investimento que produce servizos de aloxamento 
para os seus propietarios.

Código Produtos
Gasto en consumo 

colectivo

75 Serv. de Admón. Pública Xeral 94,2

90NM Serv. saneamento de non mercado 4,1

73NM Serv. de I+D de non mercado 1,8

Gasto en consumo colectivo por produtos. Ano 2005. Datos en porcentaxes

Táboa 14

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:



25A economía galega a través do Marco Input-Output de Galicia 2005

AS TÁBOAS DE ORIXE E DESTINO DA ECONOMÍA GALEGA:  
PRIMEIRA EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

O investimento en produtos metálicos e maquinaria significa o 14,8% do total, mentres que o 
investimento noutros produtos o 15,6%. Estes últimos son principalmente servizos vinculados 
ao investimento en construción (promoción inmobiliaria, servizos técnicos e de enxeñaría e 
gastos de notaría e rexistro vinculados á transmisión da vivenda).

As ramas de fabricación de material de transporte, transporte e telecomunicacións e a 
Administración pública son as que máis invisten en equipo de transporte, que representa o 
10,4% do total. Por último, o investimento en produtos agrícolas (plantacións e gando) supón 
o 0,4% do total (ver detalle na táboa 10 do anexo).

3.4 Exportacións

A demanda exterior de bens e servizos supón o 18,0% do total de empregos a prezos de 
adquisición e o 30,4% da demanda final. Máis da metade das exportacións (53,7%) son a 
outras comunidades autónomas de España, un terzo á Unión Europea e o 12,9% a terceiros 
países25.

Algo máis do 80,8% das exportacións son de produtos industriais, 9,8% de produtos 
enerxéticos, mentres que a exportación de produtos agrarios e pesqueiros representa o 
5,4% do total e a de servizos de mercado o 4,1%.

25  No Marco Input-Output de Galicia 2005 o gasto dos non residentes (GNR) forma parte do gasto en consumo 
final interior e non se recolle o gasto dos residentes fóra do territorio económico (GRF). Non obstante, na conta de 
bens e servizos o gasto en consumo final está valorado en termos nacionais, é dicir, restando do consumo interior o 
GNR e sumando o GRF. Para manter o equilibrio, o GNR forma parte das exportacións e o GRF das importacións.

Formación bruta de  
capital fixo

Produtos agrícolas 0,4

Produtos metálicos e maquinaria 14,8

Equipo de transporte 10,4

Vivendas 30,3

Outras construcións 28,5

Outros produtos 15,6

TOTAL 100,0

Formación bruta de capital fixo por produtos (Pi6). Ano 2005.  
Datos en porcentaxes

Táboa 15

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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Na comparativa con España26 destaca o maior peso dos servizos nas exportacións españolas, 
feito contrarrestado pola maior importancia relativa das exportacións galegas de produtos 
enerxéticos e industriais.

O 52,7% das exportacións galegas están concentradas en sete produtos: vehículos de 
motor, construción e reparación naval, prendas de vestir, partes e pezas de vehículos de 
motor, produtos da metalurxia, refino de petróleo e conservas de pescado (ver detalle na 
táboa 11 do anexo).

4. Análise do sector exterior

A taxa de apertura27 da economía galega é do 119,7% en 2005, once puntos máis que en 
1998. Esta ratio en España é do 56,6%, aínda que hai que ter en conta o importante peso 
que os intercambios comerciais e de servizos co resto de España teñen no sector exterior 
galego. Se comparásemos unha taxa de apertura de ambas as dúas economías con outros 
países, e excluímos os fluxos derivados do gasto “turístico”, no caso da economía galega 
sería do 54,6%, 2,6 puntos inferior á española.

A taxa de cobertura28 é do 80,4%, é dicir, coas nosas exportacións poderíamos adquirir o 
80,4% das importacións realizadas. Así, temos un déficit nos intercambios de bens e servizos 
que representa o 13,0% do PIB.

26  No caso de Galicia as exportacións inclúen os intercambios comerciais con outras comunidades autónomas.

27  

28  

Galicia España

Produtos agrarios e pesqueiros 5,4 4,6

Produtos enerxéticos 9,8 4,4

Produtos industriais 80,8 70,7

Traballos de construción -- 0,0

Servizos de mercado 4,1 20,2

Servizos non de mercado -- --

Estrutura das exportacións. Ano 2005. Datos en porcentaxes

Táboa 16

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Marco input-output

Fonte:



27A economía galega a través do Marco Input-Output de Galicia 2005

AS TÁBOAS DE ORIXE E DESTINO DA ECONOMÍA GALEGA:  
PRIMEIRA EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

A taxa de cobertura varía significativamente en función do ámbito xeográfico co que mantemos 
relacións comerciais. Co resto de España acadamos unha taxa do 84,4% que implica case 
o 40% do déficit comercial, mentres que coa Unión Europea ascende ao 92,0% (11,1% do 
déficit comercial). Os intercambios comerciais con terceiros países son os máis deficitarios, 
cunha taxa de cobertura do 46,9% que supón máis da metade do déficit comercial de Galicia. 
Como xa se comentou con anterioridade, o gasto no territorio económico dos fogares non 
residentes supera nun 17,6% ao gasto que os residentes realizan fóra de Galicia, que é a 
única da balanza con saldo positivo.

No que se refire á desagregación dos produtos en bens e servizos, a taxa de cobertura tamén 
varía de maneira significativa, así nos intercambios comerciais ou de bens é do 86,3%, 
mentres que na prestación de servizos é do 25,0%.

4.1 Intercambios de bens e servizos co resto de España

Os fluxos de bens e servizos de Galicia co resto de España presentan un saldo negativo que 
representa o 4,9% do PIB e que supón ademais o 8,5% do total de comercio exterior coas 
outras comunidades autónomas.

Do total de exportacións ao resto de España, o 94,4% son bens e o restante 5,6% servizos. 
Non obstante, a relación é significativamente distinta nas importacións con orixe noutras 
comunidades autónomas: 80% bens e 20% servizos. Derivado desta estrutura, temos un 
lixeiro superávit co resto de España nos intercambios comerciais (bens) cunha taxa de 
cobertura do 100,3%, mentres que as prestacións de servizos implican practicamente todo o 
déficit co resto de España: exportamos pouco máis dunha quinta parte dos servizos que nos 
prestan desde o resto de España.

Intercambios de bens e servizos con:
Taxa de  

cobertura
% sobre o déficit 

comercial

Resto de España 84,4 37,7

Unión Europea 92,0 11,1

Resto do mundo 46,9 55,6

Gasto dos fogares 117,6 -4,4

TOTAL 80,4 100,0

Taxa de cobertura por espazos xeográficos. Ano 2005. Datos en porcentaxes

Táboa 17

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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A economía galega presenta vantaxes comparativas29 nos intercambios co resto de 
comunidades autónomas españolas nun total de 27 grupos de produtos: electricidade, 
produtos relacionados co sector agrario, pesca e industria alimentaria, os relacionados coa 
fabricación de material de transporte, prendas de vestir e artigos de punto, produtos forestais 
e industria da madeira, produtos vinculados á industria da pedra, produtos da metalurxia e 
elementos metálicos para a construción, material electrónico e outros produtos minerais non 
metálicos (ver detalle na táboa 12 do anexo).

Polo contrario, e tendo en conta que as importacións procedentes do resto de España 
están máis diversificadas que as exportacións, os produtos que non presentan vantaxes 
comparativas nos intercambios de bens e servizos co resto de España e que polo tanto 
son máis deficitarios ascenden a 59 grupos de produtos, nos que destacan: os demais 
produtos metálicos, maquinaria e aparellos domésticos, produtos téxtiles, outros produtos 
alimenticios, produción e distribución de gas, produtos da edición, e diversos servizos como 
a publicidade, a informática, a intermediación financeira e os servizos de consultoría, o 
ensaio e a análise técnica.

4.2 Intercambios de bens e servizos co resto da Unión Europea (UE-25)

Os intercambios comerciais e de servizos de Galicia coa Unión Europea (UE), tamén 
presentan un saldo negativo que representa o 1,4% do PIB e o 4,2% do total do comercio 
exterior coa UE.

O 97,6% das exportacións son bens e o restante 2,4% servizos, porcentaxe que no caso 
das importacións son 93,6% e 6,4%, respectivamente. A taxa de cobertura nos intercambios 
comerciais é do 95,9%, mentres que nas prestacións de servizos é do 34,4%.

Dentro dos 34 produtos nos que a economía galega presenta vantaxes comparativas 
destacan especialmente os vehículos de motor, seguido das prendas de vestir, a pedra 
traballada e as conservas de pescado (ver detalle na táboa 13 do anexo).

Polo contrario, un total de 46 produtos non presentan vantaxes comparativas: partes e 
pezas de vehículos de motor, maquinaria e aparellos domésticos, produtos básicos de ferro 
e metais non férreos, produtos farmacéuticos, téxtiles; e os produtos da industria de material 
e de equipo eléctrico, electrónico e óptico son os principais.

4.3 Intercambios de bens e servizos con países non pertencentes á 
Unión Europea (UE-25)

O maior déficit comercial de Galicia é con países de fóra da Unión Europea, derivado 
fundamentalmente das importacións de materias primas enerxéticas (crus de petróleo e 
 
29  Para un determinado ámbito xeográfico A e para cada grupo de produtos i utilizamos como medida de 
especialización produtiva os índices de vantaxe comparativa revelada por produtos, ponderados polo peso no total 
de intercambios comerciais (X

iA
-M

iA
)/(X

A
+M

A
)*100, onde X son as exportacións e M as importacións.
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lignito), traballos que, aínda que forman parte do proceso de produción propia, se encargan 
a outras empresas (prendas de vestir) e outros produtos como a reparación naval, pescado 
conxelado, produtos básicos de ferro e metais non férreos e maquinaria. En total son 56 
grupos de produtos nos que non hai vantaxes comparativas co resto do mundo.

Este saldo negativo equivale ao 7,2% do PIB e supón o 36,1% do conxunto de exportacións 
e importacións con estes países.

As exportacións superan ás importacións procedentes do resto do mundo principalmente en 
partes e pezas de vehículos de motor. Refino de petróleo, vehículos de motor, maquinaria 
e material eléctrico, pedra traballada, outros produtos da madeira e viño tamén presentan 
saldo positivo dun total de 22 produtos (ver detalle na táboa 14 do anexo).
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MARCO INPUT-OUTPUT DE GALICIA

2. Análise input-output da economía galega  
en 2005

0. Introdución

A análise input-output é unha das principais aplicacións das táboas input-output. Baixo esta 
denominación englóbanse diferentes liñas de investigación que teñen un obxectivo básico 
común: estudar os sistemas produtivos de forma detallada.

A orixe desta metodoloxía de aproximación á estrutura produtiva dunha economía podemos 
atopala no traballo de Wassily Leontief ao final do primeiro terzo do século XX. A partir deste 
traballo desenvolveuse a técnica input-output ata os nosos días, nos que as aplicacións 
da dita análise abranguen temas tan dispares como a ecoloxía, o comercio exterior, a 
produtividade ou as redes produtivas.

A base desta análise reside nunha estrutura produtiva reflectida por uns coeficientes que 
describan en termos cuantitativos as relacións existentes entre a produción dunha economía 
(e dos sectores produtivos ou ramas de actividade que a forman) e os inputs necesarios 
para alcanzar a dita produción. Estes coeficientes expresan unha interdependencia entre 
sectores que pode ser descrita por un conxunto de ecuacións lineais que reflicten ese grao 
de interdependencia entre os sectores.

A ferramenta precisa para afrontar está análise será o marco input-output. En particular, 
dentro do conxunto de matrices que forman un marco input-output, será a matriz simétrica 
o instrumento que nos sirva para desenvolver este traballo analítico. A matriz simétrica 
elaborada polo Instituto Galego de Estatística (IGE) para a economía galega en 2005 describe 
os fluxos de bens e servizos entre os sectores da economía galega no ano de referencia. 
En particular, describe as relacións existentes entre 73 ramas homoxéneas definidas nesta 
táboa, e ofrece para cada unha delas información sobre consumos intermedios, factores 
produtivos como traballo ou capital, e a relación con outras economías.

É importante deixar constancia das diferenzas entre as táboas de orixe e destino (TOD) 
coas que se fixo a primeira parte da análise deste documento, e a matriz simétrica, relevante 
para este segundo bloque. As táboas de orixe e destino (TOD) son matrices por ramas 
de actividade e produtos nas que se describen os procesos interiores de produción e as 
operacións dunha economía con gran detalle. Son o núcleo dun marco input-output, e amosan 
a estrutura dos custos de produción e renda xerada no proceso produtivo, os fluxos de bens 
e servizos producidos dentro da economía considerada e os fluxos de bens e servizos co 
resto do mundo. Unha matriz simétrica, dentro do contexto dun marco contable, é unha 
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matriz por ramas homoxéneas (por produtos) que se elabora a partir das TOD buscando que 
se manteña o alcance informativo das primeiras, pero á que se lle engade a súa principal 
virtude: servir de base para a análise input-output30.

Na matriz simétrica reordénase a información contida nas TOD. Non falaremos de ramas 
de actividade senón de ramas homoxéneas31, isto é, cada rama homoxénea produce só 
un tipo de produto característico (chamado esquema de produción simple) definido por 
unha determinada clasificación e cada columna da matriz simétrica expresará as funcións 
de produción, no sentido de amosar os consumos intermedios, e a remuneración dos 
factores produtivos precisos para obter a produción da rama homoxénea. No esquema 
das TOD rexistrabamos na matriz de orixe as distintas producións que puidera ter cada 
rama de actividade, e na matriz de destino os consumos intermedios necesarios para a 
produción da rama (independentemente dos produtos producidos) e a remuneración dos 
asalariados, impostos netos e excedente de explotación bruto, é dicir, a xeración do valor 
engadido bruto.

Os aspectos básicos dos fluxos de oferta e demanda dun marco input-output quedan plas-
mados tanto nas TOD como na matriz simétrica. Todos os totais das operacións contables 
que recolle a matriz simétrica son idénticos aos das táboas de destino e orixe. Os totais 
por ramas homoxéneas coinciden co total dos produtos nas TOD, xa que a matriz simétri-
ca presentada no MIOGAL-05 é unha matriz por produto. Podemos resumir os principais 
cambios da seguinte maneira:

O vector de empregos finais (gasto en consumo, formación bruta de capital e - 
exportacións) da matriz simétrica é o mesmo que o da táboa de destino a prezos 
básicos. Son iguais para un nivel dado de agregación dos produtos das táboas de 
destino iniciais.

O vector de demanda intermedia total, é dicir, a suma dos consumos intermedios a - 
prezos básicos por produtos coincide na matriz simétrica e na táboa de destino a prezos 
básicos.

A produción por produto e as importacións por produtos que na matriz de orixe son - 
vectores columna, transfórmanse na matriz simétrica en vectores fila.

Os totais dos compoñentes do valor engadido bruto son iguais en ambas as dúas táboas, - 
aínda que a distribución por ramas non é igual.

Polo tanto, temos un instrumento que serve para describir a economía galega e que ademais, 
grazas a esta transformación, será a base para calquera análise que utilice a metodoloxía 
creada por Leontief.

30  Na metodoloxía publicada polo IGE resúmense os principais procedementos para a derivación dunha matriz 
simétrica.
31   Na táboa 16 do anexo poden consultarse as ramas homoxéneas definidas na matriz simétrica do MIOGAL 
empregadas nesta análise.
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1. A economía galega a través das ferramentas da 
análise input-output

1.1 Coeficientes técnicos de produción

A Táboa simétrica input-output da economía galega obtida a partir do Marco Input-Output 
de Galicia 2005 integra a información máis relevante das TOD do Marco. Así recóllese de 
forma conxunta os aspectos básicos da oferta e da demanda de produtos que inicialmente 
aparecen distribuídos nas TOD.

Na táboa simétrica podemos distinguir pola súa vez catro tipos de matrices: 

Matriz de consumos intermedios, que recolle as transaccións intermedias e mostra •	
como as ramas homoxéneas galegas combinan as materias primas e os produtos 
intermedios (interiores ou importados) para a produción dos seus propios bens e 
servizos. A distinción entre a matriz de consumos intermedios interior e total será básica 
á hora de definir os indicadores a través dos que estudaremos a economía galega.

Matriz de demanda final, que permite analizar o comportamento dos consumidores, •	
dos investidores, e a estrutura das exportacións (por clase de produtos e orixe 
xeográfica).

Matriz de valor engadido que permite estudar o valor engadido xerado en cada rama.•	

Matriz de emprego que recolle os postos de traballo e os postos de traballo equivalentes •	
a tempo completo por ramas homoxéneas.

A esencia da análise input-output consiste en captar a relación que existe entre todos os 
sectores dunha economía. A relación máis inmediata é de tipo técnico e aparece recollida 
nos vectores e matrices de coeficientes técnicos.

Denotamos por coeficiente técnico interior ou rexional, o cociente: , onde  
son os consumos intermedios da rama i usados na produción da rama j, Pj , que teñen 
orixe interior. O superíndice R denota que se trata de consumos intermedios producidos na 
economía rexional. Esta relación indica o consumo intermedio rexional do ben i necesario 
para producir unha unidade da rama j en Galicia.

A matriz   denomínase matriz de coeficientes técnicos interiores. 

Baixo o suposto de estabilidade destes coeficientes (é dicir, se a estrutura dos consumos 
intermedios rexionais non variase da do ano ao que se refiren as estimacións), se dispuxésemos 
da estimación do valor da produción acadada por unha rama e aplicásemos estes coeficientes 
poderiamos estimar as demandas intermedias inducidas dos diferentes produtos rexionais.

A suma de todos os elementos da columna j , 
 
, indica os consumos intermedios 

rexionais de todos os produtos necesarios para que a rama j produza unha unidade en Galicia 
e denomínase encadeamento directo cara a atrás. Polo tanto, este indicador representa 
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as necesidades que a rama j ten dos inputs intermedios que lle proporcionan o resto das 
ramas produtivas galegas. Un valor alto do indicador implica un uso intensivo de consumos 
intermedios na produción total e ademais denota que estes consumos intermedios terán orixe 
interior. Isto implica unha integración na economía galega como demandante de consumos 
intermedios a produtores galegos.

Entre as ramas homoxéneas con maiores encadeamentos directos cara a atrás, destacan 
as ramas de saneamento público de non mercado nas que por cada euro producido lles 
demandan 0,7458 euros aos produtores da economía galega. Resaltar ademais dúas 
relacionadas coa alimentación (industria láctea e cárnica) e a construción con valores 
claramente superiores á media de todas as ramas (0,3143).

Se cando calculamos os coeficientes técnicos non temos en conta a orixe xeográfica dos 
inputs utilizados, obtéñense os coeficientes técnicos de produción:   e a matriz de 
coeficientes técnicos . Na anterior relación, 

 
 é o total de consumos intermedios 

de bens e servizos da rama i utilizados pola rama j independentemente da súa orixe (galega 
ou non).

A diferenza entre AT e AR daríanos a matriz de propensións para importar, que reflicte 
aqueles consumos intermedios que teñen orixe importada e que son utilizados nos procesos 
produtivos das ramas homoxéneas da economía galega.

ramas homoxéneas
Encadeamentos 

directos  
cara a atrás

R90NM Saneamento público de non mercado 0,7458

R15C Industria láctea 0,6733

R15A Industria cárnica 0,6614

R45 Construción 0,5271

R37 Reciclaxe 0,4998

R60A Transporte por ferrocarril 0,4967

R74C Publicidade 0,4805

R15D Fabricación de pensos 0,4789

R20
Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e 
espartería

0,4489

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 0,4446

MEDIA 0,3143

ramas homoxéneas con maiores encadeamentos directos cara a atrás

Táboa 18

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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Destacan pola súa propensión importadora a rama enerxética de coquerías, refino de 
petróleo e tratamento de combustibles nucleares. Nesta rama homoxénea o principal 
consumo intermedio é o cru de petróleo (representa o 88% dos consumos intermedios 
da rama) e procede na súa totalidade do exterior. Existe unha gran diferenza entre a 
propensión importadora desta rama e as demais da economía galega. A segunda rama con 
maior porcentaxe de consumos intermedios importados é a fabricación de máquinas de 
oficina e equipos informáticos seguida pola fabricación de vehículos de motor, remolques e 
semirremolques, a de fabricación de material electrónico; fabricación de equipos e aparellos 
de radio, televisión e comunicacións; as industrias do téxtil e da confección e da peletería, 
a de fabricación de produtos químicos e farmacéuticos, e a de fabricación de maquinaria e 
material eléctrico; ademais da rama dos servizos das axencias de viaxes, tour-operadores e 
outras actividades de reservas.

1.2 Coeficientes de distribución

Para medir a magnitude dos encadeamentos directos cara a diante dunha rama homoxénea 
calquera i facemos uso dos coeficientes de distribución definidos como:  e que 
nos indican a proporción da produción galega do ben i que é absorbida na produción 
rexional da rama j.

ramas homoxéneas
Diferenzas     

∑
i
 a

ij
T - ∑

i
 a

ij
r

R23
Coquerías, refino de petróleo e tratamento de  
combustibles nucleares

0,7937

R30
Fabricación de máquinas de oficina e equipos  
informáticos

0,5973

R34
Fabricación de vehículos de motor, remolques e  
semirremolques

0,5130

R32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo 
e aparatos de radio, televisión e comunicacións 

0,5022

R17 Industria téxtil 0,4880

R18 Industria da confección e da peletería 0,4880

R24 Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos 0,4784

R63B
Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ. de 
reservas

0,4779

R31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico 0,4751

R25 Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas 0,4461

MEDIA 0,2322

ramas homoxéneas con maior propensión para importar en Galicia

Táboa 19

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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A suma de todos os elementos da fila i, 

 

, indica a proporción da produción do ben i que 
se demanda na produción das outras ramas homoxéneas galegas (encadeamento directo 
cara a diante). Polo tanto, este indicador informa sobre a situación dun sector na cadea do 
valor, e recolle se o seu destino ten un carácter maioritariamente final ou intermedio. Un 
maior valor do indicador implica unha maior presenza da produción interior dese produto 
como consumo intermedio doutras ramas homoxéneas da economía galega, isto é, unha 
maior orientación como subministradora de inputs para a economía interior.

Tal e como recolle o cadro anterior as ramas de servizos empresariais están moi enfocadas 
cara a demanda intermedia interior. Así, máis do 95% da produción das ramas R74D Servizos 
de investigación e seguridade; actividades industriais de limpeza e R74E Actividades de 
emprego e actividades empresariais diversas é consumida polas ramas da economía galega 
como insumos.

Outras ramas como a reciclaxe, ou a extracción de produtos enerxéticos están tamén 
orientadas a abastecer outras ramas homoxéneas, e superan encadeamentos de 0,90.

ramas homoxéneas
Encadeamentos 
directos cara a 

diante

R74D
Servizos de investigación e seguridade; actividades  
industriais de limpeza

0,9587

R74E
Actividades de emprego e actividades empresariais  
diversas

0,9508

R37 Reciclaxe 0,9334

R10_12 Extracción de produtos enerxéticos 0,9174

R74C Publicidade 0,8586

R61 Transporte marítimo 0,8406

R15D Fabricación de pensos 0,8284

R64A Actividades postais e de mensaxería 0,8147

R74A Actividades xurídicas, contables, consultoría de xestión 0,7676

R71
Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario,  
de efectos persoais e utensilios domésticos

0,7509

MEDIA 0,4010

ramas homoxéneas con maiores encadeamentos directos cara a diante

Táboa 20

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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1.3 Multiplicadores técnicos

Os coeficientes anteriormente descritos teñen en conta unicamente as conexións directas 
entre ramas, pero para captar o efecto arrastre dun sector sobre a economía recórrese ao 
concepto de multiplicador xa que permite ter en conta tamén as conexións indirectas entre 
sectores que se establecen ao longo das cadeas produtivas que existen na economía32.

A matriz de multiplicadores técnicos interiores ou inversa de Leontief interior defínese como:

Sendo AR a matriz de coeficientes técnicos interiores.

O elemento característico,  , representa o efecto que a elevación nunha unidade da 
demanda final para os produtos da rama j tería sobre a produción da rama i. Así, cando 
aumenta a demanda final da rama j, esta rama vai aumentar tamén os consumos de todos 
os seus inputs intermedios. Pero isto supón, pola súa vez, que os seus provedores deben 
incrementar as súas producións, o cal esixe aumentar os seus propios consumos intermedios 
e así sucesivamente. Isto pon de manifesto que cando se incrementa a demanda final da 
rama j, a rama i non só ten que aumentar a súa produción na contía que j precisa directamente 
de tales bens para poder elevar o seu nivel de produción, senón que tamén terá que atender 
as demandas intermedias xeradas por todos os sectores que directa ou indirectamente son 
provedores de j.

Así por exemplo, elevar nunha unidade o valor das vendas finais da rama homoxénea/
produto R15C Industria láctea esixiría incrementar a súa produción en 1,1243 unidades33, 
e o exceso (0,1243) sobre a unidade é a cantidade que deberá entregarlle ao resto das 
ramas produtivas, mentres que a dita rama tería que subministrar consumos intermedios 
necesarios para poder elaborar os produtos que directa ou indirectamente precisa a industria 
láctea para aumentar a súa produción nas 1,1243 unidades.

Defínese o encadeamento total cara a atrás da rama j como o sumatorio ∑i aij
R, que indica 

o aumento no valor da produción total galega resultante de incrementar nunha unidade a 
demanda final da rama j.

No noso exemplo, o sumatorio dos elementos da matriz inversa de Leontief na columna 
da rama homoxénea R15C sería igual a 2,0823. Ou dito doutra forma, para que a industria 
láctea entregue unha unidade adicional á demanda final requirirá un incremento no valor da 
produción total galega de 2,0823 unidades.

32  Non é obxecto desta publicación desenvolver a literatura do Modelo de Leontief. Para unha consulta do modelo 
é recomendable a consulta do capítulo 15 do manual de Eurostat sobre táboas input-output (ver EUROSTAT 
(2008)) por ser un manual que combina información sobre a construción e a análise dun marco input-output. Para 
os efectos desta publicación, simplemente, notar que a expresión LR denominada matriz inversa de Leontief permite 
calcular a repercusión directa e indirecta, que chamaremos total, dun aumento nos requirimentos da demanda final 
de calquera industria sobre os demais sectores da economía.
33  O elemento característico da matriz inversa de Leontief  a

R15C R15C
R = 1,1243 
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Tal e como se recolle no cadro anterior, existe unha coincidencia entre as ramas que presentan 
maiores encadeamentos cara a atrás directos e totais. Así, a rama con maior efecto de 
arrastre cara a atrás da economía galega en 2005 é a rama R90NM Saneamento público de 
non mercado. A continuación sitúanse dúas ramas industriais vinculadas ao sector primario: 
a industria láctea e a industria cárnica, cuxo valor do encadeamento total cara a atrás supera 
as dúas unidades34.

1.4 Matriz inversa de Ghosh

Os coeficientes de distribución definidos anteriormente miden os encadeamentos cara a 
diante, pero só os efectos directos destes. Para valorar o efecto total ou efecto arrastre cara 
a diante de calquera perturbación de oferta utilizaremos a matriz inversa de Ghosh35. Esta 
matriz correspóndese coa inversa daquela obtida como diferenza entre a matriz identidade 
e a matriz de coeficientes de distribución:

( ) 1−
−= RR BIG , onde   é a matriz de coeficientes de distribución.

34  Estas dúas industrias eran tanto en 1990 como en 1998 as dúas ramas produtivas da economía galega con maior 
arrastre cara a atrás. Ver, para 1990, FERNÁNDEZ REDONDO, M. (2004), pax. 131, e para 1998, FERNÁNDEZ, 
M.; FERNÁNDEZ-GRELA, M. (2003), pax.70.
35  Existen traballos que utilizan a suma por filas na matriz inversa de Leontief para cuantificar os encadeamentos 
totais cara a diante.

ramas homoxéneas
Encadeamentos 

totais cara a atrás

R90NM Saneamento público de non mercado 2,2489

R15C Industria láctea 2,0823

R15A Industria cárnica 2,0490

R45 Construción 1,9352

R60A Transporte por ferrocarril 1,7482

R15D Fabricación de pensos 1,7407

R37 Reciclaxe 1,7372

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 1,6904

R74C Publicidade 1,6872

R20
Industria da madeira e da cortiza, agás mobles;  
cestería e espartería

1,6727

MEDIA 1,4711

ramas homoxéneas con maiores encadeamentos totais cara a atrás

Táboa 21

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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A suma de todos os elementos da fila i da matriz de Ghosh, 

 

, denomínase encadeamento 
total cara a diante, e indica o aumento no valor da produción total galega como consecuencia 
de incrementar nunha unidade o valor dos inputs primarios.

Ao igual que sucedía cos encadeamentos cara a atrás, practicamente existe unha coincidencia 
entre as ramas que presentan maiores encadeamentos cara a diante directos e totais, aínda 
que se altera a ordenación das ramas36. Así, a rama de extracción de produtos enerxéticos 
pasa a ocupar a primeira posición nos encadeamentos totais cara a diante. O dato do 
encadeamento directo indicaba que o 91% da produción interior desta rama homoxénea 
tiña como destino o consumo intermedio doutras ramas da economía galega. O dato do 
encadeamento total indícanos que cando se incrementa nunha unidade a produción da rama 
(por un incremento dalgún compoñente do valor engadido bruto, por exemplo) coa estrutura 
produtiva estimada para 2005 a produción total da economía galega incrementaríase en  
2,7987 unidades. Outras ramas homoxéneas cun maior encadeamento directo cara a diante 
teñen un menor efecto total. Así, os servizos de seguridade e limpeza (código R74D) ou as  
actividades de emprego e actividades diversas (código R74E) presentan un menor efecto 
conxunto, pese a ter un maior efecto directo.

36  Algo que xa ocorría no análise da táboa de 1998. Ver FERNÁNDEZ, M.; FERNÁNDEZ-GRELA, M. (2003), 
páx.42.

ramas homoxéneas
Encadeamentos 

totais cara a diante

R10_12 Extracción de produtos enerxéticos 2,7987

R74E
Actividades de emprego e actividades empresariais  
diversas

2,5246

R15D Fabricación de pensos 2,4738

R74D
Servizos de investigación e seguridade; actividades  
industriais de limpeza

2,3625

R37 Reciclaxe 2,3287

R74C Publicidade 2,3246

R61 Transporte marítimo 2,3099

R64A Actividades postais e de mensaxería 2,2868

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 2,2619

R71
Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario,  
de efectos persoais e utensilios domésticos

2,2400

MEDIA 1,6231

ramas homoxéneas con maiores encadeamentos totais cara a diante

Táboa 22

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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1.5 Índices ponderados

Os indicadores definidos ata este punto non están a considerar os tamaños de cada 
rama homoxénea ou o peso que estas poidan ter na demanda final dunha economía. Os 
encadeamentos cara a diante e cara a atrás definidos e calculados nas seccións anteriores 
analizan o grao de relación intersectorial da economía galega, pero non discriminan a 
importancia que unha rama cun maior nivel de produción ou cun maior peso na demanda 
final poida ter sobre outras.

Ou dito doutro modo, e tal como se apuntou noutras análises da economía galega, estes 
indicadores distorsionan a imaxe acerca da importancia dunhas ramas con respecto a outras, 
sobrevaloran o papel que xogan na economía as ramas máis pequenas, e menosprezan o 
papel daquelas máis grandes37. Como solución a este problema proponse utilizar índices 
ponderados a partir da demanda final.

Así, o indicador da intensidade dos encadeamentos cara a atrás dunha rama j, denominado 
por Rasmussen38 Índice de poder de dispersión (UjP) calcularase acorde con:

onde a
ij
R representa o elemento correspondente á fila i, columna j, da matriz inversa de 

Leontief interior (LR); n é o número de ramas homoxéneas e Di
R o valor da demanda final da 

produción da rama i galega.

Por outra parte, o indicador de intensidade dos encadeamentos cara a diante dunha rama 
calquera i, Índice de sensibilidade de dispersión (UiS), calcularíase acorde con:

Onde b
ij
R representa o elemento correspondente á fila i columna j da matriz inversa de Ghosh 

rexional (GR).

Cando unha rama presenta un valor destes índices por riba da unidade estará indicando que 
a rama en cuestión ten un encadeamento superior ao da media e que será tanto maior canto 
maior sexa o valor do índice.

37  Ver, FERNÁNDEZ, M.; FERNÁNDEZ-GRELA, M. (2003), páx.19 e seguintes.
38  A definición orixinal de Rasmussen non tiña en conta estas ponderacións,aínda que xa apuntaba a importancia 
de incorporar ponderacións para unha correcta interpretación das ligazóns na economía.
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Unha vez calculados os valores destes índices para as 73 ramas homoxéneas e coa utilización 
da seguinte clasificación podemos identificar os sectores claves da economía galega:

Sectores clave: son os sectores que presentan valores superiores á unidade para os •	
dous índices. Estes sectores son importantes demandantes e oferentes dentro da 
economía galega.

Sectores básicos: son os que presentan valores superiores á unidade para o índice de •	
sensibilidade de dispersión, pero menores que a unidade para o índice de poder de 
dispersión. Son sectores cunha orientación da produción cara á demanda intermedia e 
que polo tanto teñen fortes encadeamentos cara a diante, pero débiles cara a atrás.

Sectores motores: son os que presentan valores superiores á unidade para o índice •	
de poder de dispersión, pero menores que a unidade para o índice de sensibilidade de 
dispersión. É dicir, sectores orientados cara á demanda final e que polo tanto teñen 
fortes encadeamentos cara a atrás, pero débiles cara a diante.

Sectores independentes: son sectores con valores menores que a unidade para os •	
dous índices e que polo tanto están pouco relacionados co resto dos sectores da 
economía galega.

Nota: O gráfico está realizado en escala logarítmica para facilitar a súa visualización. Os códigos das ramas poden 
consultarse na táboa 16 do anexo.

Identificación de sectores clave na economía galega

Gráfico 1

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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Tal e como recolle o gráfico anterior e a táboa 17 do anexo, pertencen ao grupo de sectores 
claves 10 ramas produtivas: 3 da industria manufactureira, 1 da enerxía, a construción, 4 de 
servizos de mercado e a Administración pública. Estes sectores claves representan o 50% 
do VEB xerado en Galicia e o 41% do emprego (medido en termos de postos de traballo).

No segundo grupo de sectores básicos, orientados cara á demanda intermedia, aparecen 
clasificadas 21 ramas homoxéneas: 2 da enerxía, 7 da industria manufactureira e 12 dos 
servizos de mercado. Estes sectores básicos representan o 19% do VEB e do emprego 
xerado en Galicia.

Dentro do terceiro grupo de sectores motores, e polo tanto orientados cara á demanda final, 
aparecen outras 10 ramas da economía galega: 5 da industria manufactureira, 2 dos servizos 
de mercado e 3 dos servizos de non mercado. Estes sectores motores representan o 15% do 
VEB e do emprego xerado en Galicia.

O resto das ramas homoxéneas (32 ramas) encadraríanse no grupo de sectores independentes 
e, polo tanto, como sectores pouco relacionados co resto da economía galega. Estes sectores 
achegan o 16% do VEB xerado en Galicia e o 25% do emprego.

Analizaremos a continuación a evolución no tempo desta clasificación de sectores, en 
particular daqueles sectores clave, caracterizados pola súa influencia na economía galega 
tanto como subministradores de insumos para outros sectores da economía, como polo seu 
carácter consumidor de inputs.

Cómpre resaltar que esta sectorización está moi influenciada polo nivel de desagregación 
de ramas homoxéneas utilizada no cálculo dos índices de sensibilidade de dispersión e de 

Peso dos sectores clave, motores, básicos e independentes en termos de 
valor engadido bruto e emprego

Táboa 23

VEB Postos de traballo

Niveis Estrutura Niveis Estrutura

Sectores clave  21.364.030     49,7%  479.645     40,6%

Sectores motores  6.619.817     15,4%  177.441     15,0%

Sectores básicos  8.175.792     19,0%  224.736     19,0%

Sectores independentes  6.846.015     15,9%  300.172     25,4%

TOTAL  43.005.654     100,0%  1.181.994     100,0%

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

Peso dos sectores en termos de valor engadido bruto e emprego
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poder de dispersión. En boa lóxica, un maior nivel de desagregación dunha rama homoxénea 
implica un mellor coñecemento da economía, pero da dita desagregación resultaría unha 
menor relación con outras ramas de actividade. Isto é especialmente importante cando se 
comparan dous momentos de tempo determinados, como faremos a continuación.

Analizamos a continuación os cambios producidos na economía galega entre 1998 e 2005. 
A partir das táboas input-output de Galicia de 1980 e 1990 realizáronse análises similares 
ás que realizamos nesta sección, aínda que non son comparables por dous motivos. En 
primeiro lugar, pola metodoloxía seguida na elaboración das táboas (SEC-79 en 1980 e 1990, 
SEC-95 en 1998 e 2005). En segundo lugar, o cálculo dos índices de poder de dispersión e 
sensibilidade de dispersión definíronse dun modo diferente o que dificulta a interpretación 
dos resultados39.

39  En 1980 calcúlanse índices simples que despois se ponderan. Os resultados obtidos indican que hai 6 sectores 
clave: gandería, construción, agricultura, transporte, enerxía eléctrica, pesca e comercio.

1998 2005

38 Construción R45 Construción

32 Fabricación de vehículos de motor, remol-
ques e semirremolques

R34 Fabricación de vehículos de motor, remol-
ques e semirremolques

51 Actividade inmobiliarias R70 Actividades inmobiliarias

41 Comercio polo miúdo e reparacións, agás 
de vehículos de motor

R55B Servizos de comidas

42 Hostalería
R52 Comercio polo miúdo, agás de vehículos de 
motor; reparación de efectos persoais e utensilios 
domésticos

43 Transporte terrestre
R75 Administración Pública, Defensa e Segurida-
de Social Obrigatoria

56 Administración pública
R51 Comercio por xunto e intermediarios de co-
mercio, agás vehículos de motor

18 Industria da madeira e da cortiza R27 Metalurxia

22 Industria química
R40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, 
gas, vapor e auga quente

39 Comercio e reparación de vehículos de 
motor; venda polo miúdo de combustible

R20 Industria da madeira e da cortiza, agás mo-
bles; cestería e espartería

01 Agricultura, gandería e caza

16 Industria da confección e da peletería

Evolución dos sectores clave na economía galega (1998-2005)

Táboa 24

Elaboración propia a partir de: IGE. Marco Input-Output de Galicia 2005; FERNÁNDEZ, M.; FERNÁNDEZ-GRELA, 
M. (2003)

Fonte:
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Nos sete anos que transcorreron dende 1998 a 2005 producíronse cambios nos sectores 
clave da economía galega. En 1998 identificábanse 12 sectores clave na economía galega, 
mentres en 2005 temos identificado 10 sectores40.

No anterior cadro resúmense os cambios na sectorización. Mantéñense como sector clave 
ramas homoxéneas como a construción, a fabricación de vehículos de motor, as actividades 
inmobiliarias, o comercio polo miúdo, a Administración pública e a industria da madeira e da 
cortiza. Non existen problemas de clasificación nestas ramas, cunha correspondencia directa 
entre os períodos 1998 e 2005. No Marco Input-Output de Galicia 2005 a rama hostalería 
está dividida en dúas ramas, a pesar diso, os servizos de comidas clasifícanse en 2005 
como sector clave na economía galega.

O transporte terrestre, considerado clave en 1998, desagregouse en dúas ramas (ferrocarril 
e resto de transporte terrestre) na nova base contable de 2005, polo que a súa ausencia 
dentro dos sectores clave en 2005 pode deberse a este efecto estatístico.

Aparecen novos sectores clave na economía galega de 2005 como o comercio polo xunto, a 
metalurxia ou a produción e distribución de enerxía eléctrica.

1.6 Complexos produtivos

Para identificar as cadeas de produción da economía galega recorremos ao cálculo dos 
coeficientes de Streit, que proporcionan unha estimación da intensidade das relacións 
intersectoriais, xa sexan ligazóns de oferta ou de demanda.

Convén resaltar que as conclusións que se deriven desta análise van estar influídas pola 
agregación de ramas utilizadas (definida a partir das táboas de orixe e destino) e que ten en 
conta as dispoñibilidades estatísticas para a economía galega.

Denomínase ligazón específica de oferta entre as rama i e j ijLEO  ao cociente entre o que 
a rama i lle entrega a rama j e o total da demanda intermedia da primeira. Segundo se 
computen ou non dentro da rama i os bens e servizos procedentes do exterior da rexión 
estaremos ante ligazóns con importacións  

T
ijLEO  ou sen importacións 

R
ijLEO .

Polo tanto, =
j

T
ij

T
ijT

ij x
x

LEO  
 representa o tanto por un absorbido pola rama j do total de 

recursos (rexionais ou importados) da rama i que son consumidos pola demanda intermedia. 

=
j

R
ij

R
ijR

ij x
x

LEO  
 é o tanto por un que representan os consumos intermedios realizados 

polos establecementos galegos da rama j respecto do total de outputs intermedios dos 
establecementos, tamén galegos, da rama i.

40  Ver, FERNÁNDEZ, M.; FERNÁNDEZ-GRELA, M., (2003).
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Se analizamos por columnas a matriz de transaccións intermedias pasamos ao concepto de 
ligazón específica de demanda  . De novo hai que distinguir entre ligazóns específicas 
de demanda con importacións  e sen importacións  , segundo se computen a 
totalidade das compras intermedias ou só as de establecementos situados na rexión.

Polo tanto, =
i

T
ij

T
ijT

ij x
x

LED   representa o tanto por un que sobre o total de consumos 

intermedios da rama j (tanto de orixe galego como exterior) representan os realizados por 
ela respecto de bens e servizos da rama i.

=
i

R
ij

R
ijR

ij x
x

LED  é o tanto por un que sobre o total dos consumos intermedios de orixe 

galego realizados pola rama j representan os adquiridos por ela nos establecementos, tamén 
galegos, encadrados na rama i.

Por último, defínense os coeficientes de ligazón de Streit con importacións:

( )T
ji

T
ij

T
ji

T
ij

T
ij LEDLEDLEOLEOCES +++= 4

1

E sen importacións:

( )R
ji

R
ij

R
ji

R
ij

R
ij LEDLEDLEOLEOCES +++= 4

1

Se as ligazóns utilizadas son do tipo “sen importacións” poderemos identificar os nós 
de produción reais da economía galega. Pero se as consideradas son da clase “con 
importacións” as relacións identificadas suxiren posibles oportunidades para desenvolver 
complexos produtivos en Galicia.

Para discriminar cales son as relacións intersectoriais máis importantes que nos servirán 
para identificar as cadeas produtivas é habitual establecer un limiar mínimo, de modo que 
un sector j considérase incluído na cadea produtiva dun sector i sempre que o ijCES  sexa 
superior ao dito limiar.

A partir da observación dos valores destes coeficientes na economía galega adoptouse o 
criterio de considerar incluído na cadea produtiva dun sector todas aquelas ramas vinculadas 
con el por un coeficiente de ligazón de Streit superior a 0,1. Ademais para falar dun complexo 
produtivo esiximos un mínimo de 3 conexións relevantes entre ramas.

1.6.1 Complexo agroalimentario

O complexo agroalimentario está constituído por 8 ramas produtivas que achegan o 18% 
do total do VEB xerado en Galicia e o 21% do emprego. Ten unha forte orientación cara ao 
mercado exterior, de modo que exporta fóra de Galicia o 18% da súa produción.

As ramas que conforman este complexo poden clasificarse en tres grupos:

Un primeiro grupo primario no que se inclúe a rama da agricultura e gandería.•	

Un segundo no que se integrarían as industrias alimentarias (cárnica, láctea, elaboración •	
de bebidas e fabricación de pensos).
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E un último que recollería as actividades de servizos relacionados (fundamentalmente •	
servizos de comidas e comercio por xunto).

Complexo agroalimentario

Gráfico 2

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

 

r01
Agricultura, gandería, 

caza e actividades  
dos servizos relacionados

R55B
Servizos de comidas

R15E
Elaboración de bebidas

R51
Comercio por xunto e  

intermediarios do comercio, agás  
de vehículos de motor

R85NM
Actividades sanitarias, 

veterinarias e de servizos sociais  
de non mercado

R15A
Industria cárnica

R15C
Industria láctea

R15D
Fabricación de piensos

r01
Agricultura, gandería, 

caza e actividades  
dos servizos relacionados

R55B
Servizos de comidas

R15E
Elaboración de bebidas

R15A
Industria cárnica

R15C
Industria láctea

R15D
Fabricación de piensos

SEN IMPOrTACIóNS

CON IMPOrTACIóNS

% VEB 18%
% Emprego 21%
% Exp/Prod 18%

% VEB 9%
% Emprego 13%
% Exp/Prod 18%
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Debe terse en conta que a táboa simétrica está valorada a prezos básicos e que polo tanto 
as marxes de comercio están recollidas na fila correspondente á rama homoxénea R51 
Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor. Como a 
maioría dos sectores compran inputs intermedios que incorporan marxes comerciais 
aparecen valores altos nesta fila da táboa simétrica. Estes consumos perden importancia 
relativa ao incorporar as importacións na análise, así por exemplo na R55B Servizos de 
comidas toman relevancia as importacións de bebidas.

Algo similar acontece nas ligazóns entre a R85NM Actividades sanitarias, veterinarias e de 
servizos sociais de non mercado e R51 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor, xa que ao incluír as importacións adquiren importancia relativa a 
fabricación de equipo médico e aparellos de precisión, óptica e reloxería e os produtos químicos 
e farmacéuticos. Pola contra sen importacións teñen importancia as marxes comerciais dos 
intermediarios do comercio destes produtos importados e que se recollen na R51.

1.6.2 Complexo do automóbil

O complexo produtivo do automóbil confórmano 11 ramas produtivas que achegan o 21% 
do total do VEB xerado en Galicia e o 17% do emprego. Exporta fóra de Galicia unha parte 
importante da súa produción (33%).

Este complexo cambia completamente de considerar ou non as importacións no cálculo das 
ligazóns. De non consideralas, este complexo entronca co complexo da construción (preto da 
metade da demanda intermedia de R28 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e 
equipo é realizada pola construción). Mentres que se incluímos as importacións na análise das 
ligazóns, o complexo do automóbil está máis concentrado arredor da industria manufactureira 
e chega a estar conectado coa rama R50A Venda e reparación de vehículos de motor.

1.6.3 Complexo da construción

No complexo da construción intégranse 7 ramas produtivas que xuntan o 31% do VEB xerado 
en Galicia e o 27% do emprego. A produción deste complexo destínase fundamentalmente 
ao mercado galego, así tan só o 6% da súa produción se demanda fóra de Galicia.

Se consideramos as importacións na análise das ligazóns pasa a formar parte do complexo 
da construción a R65 Intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións pola súa 
vinculación coa R70 Actividades inmobiliarias. Así, unha quinta parte da demanda intermedia 
de servizos financeiros e seguros lévase a cabo polas actividades inmobiliarias41. E pola súa 
vez, o 17% dos consumos intermedios de R70 correspóndense con servizos financeiros 
e de seguros. Estas porcentaxes practicamente redúcense á metade se excluímos as 
importacións da análise.

41  Cómpre recordar que parte desa demanda intermedia de servizos financeiros estará composto polos servizos 
de intermediación financeira medidos indirectamente (SIFMI). 
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Complexo do automóbil

Gráfico 3

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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% Exp/Prod 66%

R27
Metalurxia
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Complexo da construción

Gráfico 4

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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1.6.4 Complexo do transporte

O complexo do transporte está integrado por 4 ramas produtivas que achegan o 4% do VEB 
e do emprego xerado en Galicia. O 32% da súa produción destínase á exportación. 

Complexo do transporte

Gráfico 5

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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Se incluímos as importacións na análise, pasa a formar parte do complexo do transporte 
a R10_12 Extracción de produtos enerxéticos e a R40 Produción e distribución de enerxía 
eléctrica, gas, vapor e auga quente.

1.6.5 Outros complexos

Por último identificamos dous novos complexos produtivos se consideramos as importacións 
na análise das ligazóns intersectoriais.

O complexo téxtil estaría formado por 3 ramas industriais que representan o 1% do VEB e o 
2% do emprego. Este complexo destina o 76% da súa produción á exportación.

No complexo hoteleiro intégranse 3 ramas dos servizos de mercado que achegan o 1% do 
VEB e do emprego.

Outros complexos

Gráfico 6

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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1.7 Xeración de emprego

Ata o de agora deixamos de lado a análise do factor traballo no estudo da economía galega 
a partir da matriz simétrica, pero hai que ter en conta que determinadas ramas poden 
considerarse altamente integradas na economía galega pola importancia relativa do seu 
recurso ao emprego rexional. Así determinadas ramas con escasa adquisición de inputs 
intermedios galegos, poden ser cualificadas como non relevantes nunha análise de ligazóns 
(referida exclusivamente á análise da táboa de transaccións intermedias) e non obstante ser 
relevantes en termos de xeración de emprego.

Deste xeito definimos o coeficiente de emprego directo da rama j como:

j

j
j P

PT
l =  , onde  jPT   son os postos de traballo totais da rama j.

Este coeficiente indica os postos de traballo (asalariados e non asalariados) que se xeran en 
Galicia por unidade de produción da rama j.

Ramas homoxéneas con maiores coeficientes de traballo directo a partir dos 
postos de traballo

Táboa 25

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

ramas homoxéneas Totais Asalariados
Non  

asalariados

R95
Fogares que empregan persoal 
doméstico

0,1945 0,1945 0,0000

R93
Actividades diversas de servizos 
persoais

0,0426 0,0281 0,0146

R01
Agricultura, gandería, caza e 
actividades dos servizos relacionados

0,0388 0,0049 0,0340

R64A Actividades postais e de mensaxería 0,0351 0,0346 0,0005

R74D
Servizos de investigación e 
seguridade; actividades industriais de 
limpeza

0,0336 0,0320 0,0016

R52

Comercio polo miúdo, agás de 
vehículos de motor; reparación 
de efectos persoais e utensilios 
domésticos

0,0323 0,0232 0,0091

R05
Pesca, acuicultura e actividades dos 
servizos relacionados con elas

0,0290 0,0106 0,0184

R80M Actividades de educación de mercado 0,0254 0,0218 0,0036

R80NM
Actividades de educación de non 
mercado

0,0229 0,0229 0,0000

R74E
Actividades de emprego e actividades 
empresariais diversas

0,0223 0,0188 0,0034
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Segundo se aprecia na táboa anterior a R95 Fogares que empregan persoal doméstico é a 
rama que precisa de maior volume de emprego por unidade de produción. Así para producir 
1 millón de euros nesta rama precísanse 195 traballadores (asalariados).

Se queremos illar o efecto da parcialidade no valor do coeficiente anteriormente descrito, 
podemos calcular os coeficientes de traballo directo utilizando os postos de traballo 
equivalentes.

Así definimos un novo coeficiente de traballo directo:

j

j
j P

PTE
le =   , onde  jPTE   son os postos de traballo equivalentes da rama j.

Este cociente indícanos os postos de traballo equivalentes a tempo completo que se xeran 
en Galicia por unidade de produción da rama j.

Ramas homoxéneas con maiores coeficientes de traballo directo a partir dos 
postos de traballo equivalentes a tempo completo

Táboa 26

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

ramas homoxéneas Totais Asalariados
Non  

asalariados

R95
Fogares que empregan persoal 
doméstico

0,1269 0,1269 0,0000

R93
Actividades diversas de servizos 
persoais

0,0388 0,0257 0,0131

R01
Agricultura, gandería, caza e 
actividades dos servizos relacionados

0,0348 0,0046 0,0302

R64A Actividades postais e de mensaxería 0,0332 0,0327 0,0005

R52

Comercio polo miúdo, agás de 
vehículos de motor; reparación 
de efectos persoais e utensilios 
domésticos

0,0294 0,0212 0,0082

R74D
Servizos de investigación e 
seguridade; actividades industriais de 
limpeza

0,0264 0,0252 0,0011

R05
Pesca, acuicultura e actividades dos 
servizos relacionados con elas

0,0255 0,0104 0,0151

R80NM
Actividades de educación de non 
mercado

0,0218 0,0218 0,0000

R72 Actividades informáticas 0,0205 0,0190 0,0015

R80M
Actividades de educación de 
mercado

0,0201 0,0178 0,0023
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Tal e como se recolle na táboa anterior, dáse unha coincidencia nas ramas que xeran máis 
emprego por unidade de produción, tanto se o medimos en termos de postos de traballo 
como en postos de traballo equivalentes a tempo completo. Pero a comparativa destas dúas 
últimas táboas arroxa certa información:

Existe unha diferenza importante no número de empregos xerados pola R95, dependendo •	
se se computan en termos de postos de traballo ou como postos de traballo equivalentes 
a tempo completo. A causa desta diferenza radica en que é a rama da economía galega 
na que existe unha maior diferenza entre as xornadas media total e a dos traballadores 
a tempo completo provocada pola alta ratio de parcialidade desta rama.

A ordenación das ramas segundo o número de empregos xerados difire segundo o •	
indicador analizado, polo que cabe ter en conta a súa definición.

Ramas homoxéneas con maiores coeficientes de traballo totais a partir dos 
postos de traballo

Táboa 27

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

ramas homoxéneas Totais Asalariados
Non  

asalariados

R95
Fogares que empregan persoal 
doméstico

0,1945 0,1945 0,0000

R93
Actividades diversas de servizos 
persoais

0,0479 0,0324 0,0154

R01
Agricultura, gandería, caza 
e actividades dos servizos 
relacionados

0,0438 0,0077 0,0361

R64A Actividades postais e de mensaxería 0,0396 0,0387 0,0009

R74D
Servizos de investigación e 
seguridade; actividades industriais 
de limpeza

0,0389 0,0366 0,0023

R52

Comercio polo miúdo, agás de 
vehículos de motor; reparación 
de efectos persoais e utensilios 
domésticos

0,0367 0,0264 0,0102

R05
Pesca, acuicultura e actividades dos 
servizos relacionados con elas

0,0329 0,0136 0,0194

R15A Industria cárnica 0,0297 0,0122 0,0175

R80M
Actividades de educación de 
mercado

0,0280 0,0240 0,0039

R74E
Actividades de emprego e 
actividades empresariais diversas

0,0275 0,0234 0,0041
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Os coeficientes de xeración de emprego analizados ata o momento miden o emprego directo 
que se xera por unidade de produción, pero sabemos que existen interconexións entre as 
ramas, de modo que o incremento na produción nunha delas non só provoca incrementos de 
emprego nesa rama, senón que na medida en que demanda consumos intermedios doutras 
ramas tamén repercutirá no emprego delas. Definimos o coeficiente de traballo total como:

( ) 1−
−= RAIlml , onde l é o vector formado polos coeficientes de emprego directo.

( ) 1−
−= RAIlemle  , onde le é o vector formado polos coeficientes de emprego equivalente,é 

dicir, coa multiplicación dos coeficientes de traballo directos (calculados a partir dos postos 
de traballo e dos postos de traballo equivalentes a tempo completo) pola matriz inversa de 
Leontief interior.

Ramas homoxéneas con maiores coeficientes de traballo totais a partir dos 
postos de traballo equivalentes a tempo completo

Táboa 28

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

ramas homoxéneas Totais Asalariados
Non  

asalariados

R95
Fogares que empregan persoal 
doméstico

0,1269 0,1269 0,0000

R93
Actividades diversas de servizos 
persoais

0,0436 0,0297 0,0139

R01
Agricultura, gandería, caza e 
actividades dos servizos relacionados

0,0394 0,0073 0,0321

R64A Actividades postais e de mensaxería 0,0374 0,0366 0,0008

R52

Comercio polo miúdo, agás de 
vehículos de motor; reparación 
de efectos persoais e utensilios 
domésticos

0,0334 0,0242 0,0092

R74D
Servizos de investigación e seguridade; 
actividades industriais de limpeza

0,0311 0,0293 0,0017

R05
Pesca, acuicultura e actividades dos 
servizos relacionados con elas

0,0292 0,0132 0,0160

R15A Industria cárnica 0,0271 0,0115 0,0156

R72 Actividades informáticas 0,0262 0,0241 0,0021

R73 Investigación e desenvolvemento 0,0256 0,0213 0,0044

Estas dúas últimas táboas mostran como na R95 Fogares que empregan persoal doméstico 
existe unha coincidencia entre os coeficientes de traballo directos e totais e que se debe a 
que é unha rama que non está integrada verticalmente. No resto das ramas da economía 
galega os coeficientes de traballo totais sempre superan os directos.
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2. Comparativa da economía galega e española a 
través das ferramentas da análise input-output

Unha das aplicacións máis sobranceiras dun sistema de contas económicas elaborado 
segundo os criterios metodolóxicos do SEC-95 é a posibilidade de facer comparacións con 
outras economías. A utilización de metodoloxías, conceptos e clasificacións comúns fai posible 
facer análises comparativas da evolución ou da estrutura produtiva de dúas economías nun 
momento determinado do tempo. Este é o obxectivo deste bloque no que se realizará, coa 
utilización dos indicadores xa presentados na anterior sección, unha análise comparativa da 
economía galega e española a partir das súas respectivas táboas input-output.

A análise realizarase partindo do Marco input-output do ano 2005 publicado polo Instituto 
Nacional de Estatística (INE) no seu sistema de contas. Na elaboración da matriz simétrica 
tanto o INE como o IGE optaron por unha matriz produto a produto, o que garante a capacidade 
de comparación e facilita a interpretación das ferramentas de análise. En ambos os dous 
casos os produtos defínense con referencia á CPA-2002, pero os niveis de agregación 
son diferentes, polo que foi preciso realizar un proceso previo de agregación das ramas 
homoxéneas/produtos das respectivas publicacións co fin de obter ramas comparables. 
Como resultado da dita agregación traballaremos con 64 ramas homoxéneas estritamente 
comparables42. Debe terse en conta que o feito de agregar ramas homoxéneas provocará 
que algún dos resultados obtidos na sección precedente para a economía galega varíen 
nesta sección43. Os coeficientes que se van a obter veñen influídos polo grao de agregación 
sectorial considerado, xa que os coeficientes dun sector moi agregado serán un certo 
termo medio dos coeficientes dos subsectores que o integran. Así, se estes subsectores 
presentan unha estrutura moi diferente, os coeficientes do sector agregado poden diferir 
considerablemente con respecto aos obtidos cunha maior desagregación. Mentres na 
análise illada da economía galega utilizabamos o máximo nivel de desagregación que nos 
ofrece a matriz simétrica galega (73 ramas homoxéneas), nesta sección traballaremos coa 
dimensión máxima común, isto é, 64 ramas homoxéneas.

No seguinte, empregaremos as respectivas táboas simétricas input-output da produción 
interior referidas ao ano 2005.

2.1 Coeficientes de especialización

Na táboa 19 do anexo detállase para cada unha destas 64 ramas homoxéneas/produtos as 
porcentaxes que representan en ambas as dúas economías en termos de produción, valor 
engadido bruto (VEB) e postos de traballo. Nótese que esta táboa complementa a táboa 5 
 

42  Tanto a matriz simétrica publicada polo INE como a matriz simétrica da economía galega publicada polo IGE 
teñen 73 ramas homoxéneas, aínda que non son coincidentes. As 64 ramas resultantes pódense consultar, xunto 
coa súa correspondencia coa CPA-2002 na táboa 18 do anexo.
43   O sistema de contas de Galicia tradicionalmente publica unha maior desagregación nas ramas agroalimentarias 
do que fai España. A industria da conserva, a elaboración de pensos e as chamadas outras industrias alimentarias 
agréganse para ter capacidade de comparación con España.
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do anexo no sentido de que ademais da estrutura da produción por tipo de produto, ofrece 
tamén a estrutura do VEB e do emprego por produto (rama homoxénea). Aínda que, ten a 
desvantaxe de ofrecer unha menor desagregación da dispoñible nas TOD.

Observamos que tanto para Galicia como para España entre os produtos que teñen un 
maior peso na produción total da economía destacan a construción (R45) cunha achega 
no caso galego do 15%, e en España o 15,5%; as actividades inmobiliarias (R70) que 
representan en Galicia un 6%, e en España un 6,4%; e os servizos de comidas (R55B) que 
pesan un 4,9% en Galicia, e un 4,8% en España. No caso galego, o sector da fabricación 
de vehículos de motor, remolques e semirremolques (R34) achega un 6% do total da 
produción, valor que case duplica o peso deste sector na produción total da economía 
española. Se nos fixamos na relevancia das ramas homoxéneas/produtos en función do 
emprego total, destacan as diferenzas na achega da rama da agricultura, gandería, caza 
e actividades dos servizos relacionados, que achega un 6,8% dos postos de traballo totais 
na economía galega e un 4,5% se nos fixamos na economía española. Non obstante, 
o peso desta rama no relativo á produción e ao VEB é moi semellante en ambas as 
dúas economías. Na táboa 18 amósase tamén o coeficiente de especialización produtiva 
definido para a rama i como:

onde )(GalPi  é a produción da rama i na economía galega, )(EspPi  a produción da 
rama i na economía española e )(GalP  , )(EspP  o total da produción galega e española 
respectivamente. Este cociente indica o nivel de especialización rexional, con relación ao 
país, da rama considerada. Se toma un valor superior a un, enténdese que Galicia está 
relativamente especializada nese produto, se é menor que a unidade significa falta de 
especialización e se está próximo a un, indicará que o nivel de especialización da rexión é 
semellante ao do país. Na táboa 29 poden verse as ramas que acadan uns valores maiores 
do citado coeficiente.

Destacan a rama da pesca e acuicultura (R05) e a rama da silvicultura e explotación forestal 
(R02) como as máis especializadas na produción con relación a España. En ambos os 
dous casos son produtos que, aínda que teñen un peso cuantitativamente pequeno nos 
agregados galegos de produción, VEB ou emprego total, teñen unha importancia relativa na 
economía galega moi superior á que acadan na economía nacional.

2.2 Ligazóns e coeficientes de Streit

Coa utilización dos coeficientes de ligazón de Streit, definidos na sección 1.6 deste capítulo, 
temos como obxectivo comprobar qué ramas homoxéneas actúan como “polarizantes” na 
economía considerada, no sentido de que agrupan ao seu carón a outras ramas como 
oferentes ou demandantes de inputs intermedios.

)(/)(

)(/)(
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Na seguinte táboa clasifícanse as dez ramas homoxéneas cun maior coeficiente de Streit 
para as economías galega e española en 2005.

Ramas con maior coeficiente de ligazón global de Streit

Táboa 30

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Coeficiente 
de ligazón 
global de 

Streit

ramas homoxéneas 
comparables IGE-INE

Coeficiente 
de ligazón 
global de 

Streit

R74 Actividades empresariais 3,2209 R74 Actividades empresariais 3,0402

R45 Construción 2,7902 R45 Construción 2,6867

R40
Produción e distribución de 
enerxía eléctrica, gas, vapor 
e auga quente

2,0261 R51

Comercio por xunto 
e intermediarios do 
comercio, agás de 
vehículos de motor

1,7061

R34
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques e 
semirremolques

1,8207 R40
Produción e distribución 
de enerxía eléctrica, gas, 
vapor e auga quente

1,6825

R51
Comercio por xunto e 
intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor

1,7391 R70 Actividades inmobiliarias 1,5135

R60B Outro transporte terrestre 1,7226 R64 
Actividades postais 
e de mensaxería e 
telecomunicacións

1,4857

R70 Actividades inmobiliarias 1,6032 R60B Outro transporte terrestre 1,4734

R15BDF_16

Elaboración e conserva de 
peixe e produtos a base 
de peixe; fabricación de 
piensos;outras industrias 
alimentarias e tabaco

1,4766 R28
Fabricación de produtos 
metálicos, agás 
maquinaria e equipo

1,4238

R55B Servizos de comidas 1,4352 R55B Servizos de comidas 1,4073

R64 
Actividades postais 
e de mensaxería e 
telecomunicacións

1,4041 R27 Metalurxia 1,3967

MEDIA 0,9531 MEDIA 0,9531

Da información recollida nos cadros anteriores destacan como polarizantes en ambas as dúas 
economías as ramas da construción (R45) e actividades empresariais diversas (R74). Un feito 
para resaltar nesta comparativa é que oito das dez ramas homoxéneas cun maior coeficiente 
de Streit aparecen tanto para a economía galega como española. No caso español, a 
metalurxia (R27) e a fabricación de produtos metálicos (R28) aparecen dentro das dez ramas 
máis polarizantes da economía española pero non en Galicia. Para o caso galego teriamos a 
rama doutras industrias agroalimentarias (que inclúe a fabricación de conservas e a fabricación 
de pensos, entre outras) e a presenza da industria de fabricación de vehículos de motor, 
remolques e semirremolques (R34). Esta é a cuarta rama con maior grao de interrelación co 
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resto no caso da economía galega. De feito, esta rama homoxénea é o núcleo do complexo 
do automóbil definido na sección 1.6 desta publicación. Cómpre recordar que os coeficientes 
de Streit poden empregarse tamén para a selección de complexos industriais. Non obstante, 
ao aplicar a mesma análise coa táboa española para os efectos de detectar complexos a partir 
dos coeficientes de Streit, non se detecta este complexo na economía española.

2.3 Encadeamentos directos

Os coeficientes de Streit priman as ramas concentradas, o que leva a considerar como 
polarizantes aquelas ramas que concentran os inputs e outputs intermedios, xa que conceden 
igual importancia ás relacións cara a diante e cara a atrás. Os encadeamentos directos aquí 
presentados tratan de medir as ligazóns existentes entre unha rama e o conxunto da economía, e 
diferencian os encadeamentos cara a atrás e cara a diante, como xa definimos anteriormente.

As ramas que presentan os encadeamentos directos cara a atrás e cara a diante máis fortes 
poden verse no cadro seguinte:

ramas con maiores encadeamentos directos cara a atrás

Táboa 31

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Encadea-
mentos  
directos 

cara a atrás

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Encadea-
mentos  
directos 

cara a atrás

R90NM Saneamento público de non 
mercado 0,7458 R37 Reciclaxe 0,8796

R15C Industria láctea 0,6733 R90NM Saneamento público de non 
mercado 0,7731

R15A Industria cárnica 0,6614 R15A Industria cárnica 0,7674

R45 Construción 0,5271 R15C Industria láctea 0,7505

R37 Reciclaxe 0,4998 R15E Elaboración  de bebidas 0,6862

R60A Transporte por ferrocarril 0,4967 R15BDF_16

Elaboración e conserva de 
peixe e produtos a base 
de peixe; elaboración de 
bebidas;outras industrias 
alimentarias e tabaco

0,6807

R20
Industria da madeira e da 
cortiza, agás mobles; cestería 
e espartería

0,4489 R45 Construción 0,6340

R67 Actividades auxiliares á 
intermediación financeira 0,4446 R26 Fabricación doutros produtos 

minerais non metálicos 0,5741

R90M Saneamento público de 
mercado 0,4317 R27 Metalurxia 0,5649

R66
Seguros e plans de pensións, 
agás Seguridade Social 
Obrigatoria

0,4138 R18 Industria da confección e da 
peletería 0,5583

MEDIA 0,3111 MEDIA 0,4276
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O primeiro que se observa é que o encadeamento medio tanto cara a diante como 
cara a atrás é menor no caso da economía galega. Isto é esperable, dado que Galicia 
é unha economía pequena, integrada no Estado español, polo que moitos dos consumos 
intermedios terán orixe importada e non interior. Do mesmo xeito, as ramas que demandan 
como input intermedio bens e servizos producidos na economía galega serán moitas delas 
ramas non interiores. O tamaño das economías consideradas inflúe moito no cálculo destes 
encadeamentos. Unha economía de maior tamaño terá máis posibilidades de proverse 
internamente dos inputs necesarios para a súa produción interior. Dende o punto de vista 
da produción, unha economía máis grande terá máis probabilidades de ter os seus clientes 
intermedios na mesma economía. Isto é o que se ve reflectido nos cadros anteriores.

ramas con maiores encadeamentos directos cara a diante

Táboa 32

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Encadea-
mentos  
directos 

cara a diante

ramas homoxéneas 
comparables IGE-INE

Encadea-
mentos  
directos 

cara a diante

R37 Reciclaxe 0,9334 R37 Reciclaxe 1,0015

R10_12
Extracción de produtos 
enerxéticos

0,9174 R10_12
Extracción de produtos 
enerxéticos

0,9413

R61 Transporte marítimo 0,8406 R20
Industria da madeira e 
da cortiza, agás mobles; 
cestería e espartería

0,8706

R74 Actividades empresariais 0,7873 R26
Fabricación doutros 
produtos minerais non 
metálicos

0,8490

R71

Alugueiro de maquinaria 
e equipo sen operario, de 
efectos persoais e utensilios 
domésticos

0,7509 R63A

Actividades anexas 
aos transportes agás 
actividades de axencias de 
viaxes

0,8279

R90M
Saneamento público de 
mercado 

0,7458 R13_14
Extracción de produtos 
non enerxéticos

0,8229

R65
Intermediación financeira, 
agás seguros e plans de 
pensións

0,7314 R22
Edición, artes gráficas e 
reprodución de soportes 
gravados

0,8117

R72 Actividades informáticas 0,7189 R40
Produción e distribución 
de enerxía eléctrica, gas, 
vapor e auga quente

0,7993

R67
Actividades auxiliares á 
intermediación financeira

0,6995 R28
Fabricación de produtos 
metálicos, agás 
maquinaria e equipo

0,7830

R60B Outro transporte terrestre 0,6891 R15E Elaboración  de bebidas 0,7525

MEDIA 0,3714 MEDIA 0,4452
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Feitas estas precisións, nas ramas con maiores encadeamentos directos cara a atrás 
atopámonos con moitas coincidencias tanto na economía galega como na española. As 
cinco ramas con maiores encadeamentos directos cara atrás na economía galega aparecen 
tamén entre as destacadas na economía española.

Entre as ramas con maiores encadeamentos directos cara a diante hai máis diferenzas. 
Reciclaxe e extracción de produtos enerxéticos son, tanto en España como en Galicia, as 
ramas homoxéneas que presentan un maior indicador, pero o resto de ramas destacadas 
difiren en ambas as dúas economías.

2.4 Encadeamentos totais ponderados

Os encadeamentos anteriores só miden os efectos directos, é dicir, o impacto inmediato 
dos fluxos intersectoriais, polo que non teñen en conta os efectos indirectos e acumulativos 
característicos da análise input-output. Para recoller estes efectos é preciso a utilización das 
matrices inversas de Leontief e Ghosh, tal e como se comentou neste documento.

A continuación realízase un estudo dos encadeamentos totais, directos e indirectos, das 
distintas ramas comparables IGE-INE para as economías galega e española e empréganse 
os índices de poder de dispersión e de sensibilidade da dispersión definidos anteriormente.

No cadro seguinte poden apreciarse as ramas con maiores e menores valores destes índices:

ramas con maior índice de poder de dispersión

Táboa 33

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
poder de 

dispersión

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
poder de 

dispersión

R45 Construción 7,2037 R45 Construción 7,2150

R34
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques e 
semirremolques

3,5002 R70 Actividades inmobiliarias 3,2016

R70 Actividades inmobiliarias 3,2697 R55B Servizos de comidas 2,9789

R55B Servizos de comidas 3,0314 R52

Comercio polo miúdo, agás 
de vehículos de motor; 
reparación de efectos 
persoais e utensilios 
domésticos

2,1953

R52

Comercio polo miúdo, agás 
de vehículos de motor; 
reparación de efectos 
persoais e utensilios 
domésticos

2,2803 R75
Administración Pública, 
Defensa e Seguridade 
Social Obrigatoria

2,1203
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Pode observarse que as ramas cun maior índice de poder de dispersión, é dicir, aquelas 
que teñen unha maior capacidade de arrastre sobre o conxunto da economía, coinciden 
nas dúas economías consideradas, aínda que difiren no grao de importancia relativa dentro 
de cada unha delas. Os sectores que teñen estas características acostuman ser aqueles 
cuxo destino máis importante das súas vendas é a demanda final. Así, e dado o carácter 
ponderado dos índices empregados, as ramas cunha maior presenza e tamaño na demanda 
final, como son a construción ou as actividades inmobiliarias, presentan indicadores moi 
elevados. No caso galego, a segunda rama con maior valor do índice de poder de dispersión 
é o sector da fabricación de vehículos de motor, e indica a elevada capacidade que ten para 
arrastrar outras actividades na economía galega.

Dúas das tres ramas homoxéneas con menor índice de poder de dispersión na economía 
española son a silvicultura (R02) e a pesca e acuicultura (R05). Na economía galega estas 
ramas presentan un valor do índice de poder de dispersión moito máis elevado44, o que 
indica un maior carácter sobranceiro destas actividades na nosa economía. A industria da 
madeira (R20), que é a quinta rama con menor índice de poder de dispersión en España, 
 

44  A rama R02 ten un índice de 0,4091, mentres a rama R05 ten un índice 0,7967. Nos dous casos os índices máis 
que duplican ao dato nacional.

(Táboa 33 continuación)

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
poder de 

dispersión

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
poder de 

dispersión

R75
Administración Pública, 
Defensa e Seguridade 
Social Obrigatoria

2,2672 R34
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques e 
semirremolques

1,6614

R51

Comercio por xunto 
e intermediarios do 
comercio, agás de 
vehículos de motor

1,9837 R51

Comercio por xunto 
e intermediarios do 
comercio, agás de 
vehículos de motor

1,6116

R15BDF_16

Elaboración e conserva de 
peixe e produtos a base 
de peixe; fabricación de 
piensos;outras industrias 
alimentarias e tabaco

1,9330 R85NM
Actividades sanitarias, 
veterinarias e de servizos 
sociais de non mercado

1,5384

R85NM
Actividades sanitarias, 
veterinarias e de servizos 
sociais de non mercado

1,5706 R15BDF_16

Elaboración e conserva de 
peixe e produtos a base 
de peixe; elaboración de 
bebidas;outras industrias 
alimentarias e tabaco

1,4690

R92 
Actividades recreativas, 
culturais e deportivas

1,3071 R92 
Actividades recreativas, 
culturais e deportivas

1,3380
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presenta en Galicia un indicador superior á unidade (1,1002). Pola contra, a rama que inclúe 
a actividade das axencias de viaxe (R63B) presenta en Galicia un nivel moi baixo (0,30583) 
e ten en España unha maior capacidade de arrastre (0,7417).

No caso das ramas cun maior índice de sensibilidade da dispersión, tamén existe unha 
notable similitude entre as economías consideradas. De novo destaca o sector da 
construción e indica a importancia cuantitativa deste en canto á subministradora de inputs 

ramas con menor índice de poder de dispersión

Táboa 34

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
poder de 

dispersión

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
poder de 

dispersión

R33
Fabricación de equipo 
médico e aparatos de 
precisión, óptica e reloxería

0,16520 R02
Silvicultura, explotación 
forestal e actividades dos 
servizos relacionados

0,10516

R95
Fogares que empregan 
persoal doméstico

0,20272 R95
Fogares que empregan 
persoal doméstico

0,20622

R30
Fabricación de máquinas 
de oficina e equipos 
informáticos

0,25118 R05
Pesca, acuicultura e 
actividades dos servizos 
relacionados con elas

0,32978

R32

Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

0,28362 R32

Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

0,41468

R22
Edición, artes gráficas e 
reprodución de soportes 
gravados

0,30017 R20
Industria da madeira e 
da cortiza, agás mobles; 
cestería e espartería

0,43541

R63B
Axencias de viaxes, tour-
operadores e outras activ de 
reservas

0,30583 R61 Transporte marítimo 0,44100

R61 Transporte marítimo 0,30598 R10_12
Extracción de produtos 
enerxéticos

0,44718

R19

Prep., curtido e acabado 
do coiro; fabric.de artig. de 
marroquinería e viaxe; artig. 
de albardaría, talabartería e 
zapatería

0,31924 R62 Transporte aéreo 0,47391

R62 Transporte aéreo 0,33236 R30
Fabricación de máquinas 
de oficina e equipos 
informáticos

0,48292

R72 Actividades informáticas 0,35599 R33
Fabricación de equipo 
médico e aparatos de 
precisión, óptica e reloxería

0,49216
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aplicados a outros procesos produtivos e, no caso galego, aparece de novo o sector do 
automóbil como un dos que presentan uns encadeamentos cara a diante máis intensos. En 
xeral, os sectores que están máis orientados cara a demanda final adoitan ter un índice de 
sensibilidade pequeno, mentres que aqueles que están máis orientados cara a produción de 
bens intermedios adoitan ter un índice de sensibilidade elevado. Non obstante, pode ocorrer 
que un determinado sector con estas características teña un índice de sensibilidade baixo 
se os seus compradores se atopan fóra da rexión considerada.

ramas con maior índice de sensibilidade de dispersión

Táboa 35

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
sensibili-
dade de 

dispersión

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
sensibili-
dade de 

dispersión

R45 Construción 5,0528 R45 Construción 4,4764

R26
Fabricación doutros 
produtos minerais non 
metálicos

2,7031 R26
Fabricación doutros produtos 
minerais non metálicos

3,5197

R34
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques e 
semirremolques

2,2777 R13_14
Extracción de produtos non 
enerxéticos

2,7817

R70 Actividades inmobiliarias 2,0672 R28
Fabricación de produtos 
metálicos, agás maquinaria 
e equipo

2,1327

R28
Fabricación de produtos 
metálicos, agás 
maquinaria e equipo

2,0395 R20
Industria da madeira e 
da cortiza, agás mobles; 
cestería e espartería

2,0867

R71

Alugueiro de maquinaria 
e equipo sen operario, 
de efectos persoais e 
utensilios domésticos

1,9540 R70 Actividades inmobiliarias 1,8840

R55B Servizos de comidas 1,8327 R71

Alugueiro de maquinaria 
e equipo sen operario, de 
efectos persoais e utensilios 
domésticos

1,7614

R51

Comercio por xunto 
e intermediarios do 
comercio, agás de 
vehículos de motor

1,7560 R31
Fabricación de maquinaria e 
material eléctrico

1,6635

R74 Actividades empresariais 1,5080 R51
Comercio por xunto e 
intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor

1,5503

R13_14
Extracción de produtos 
non enerxéticos

1,4246 R55B Servizos de comidas 1,5404
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2.5 Identificación de sectores clave

Os índices de poder e de sensibilidade de dispersión permítennos clasificar as ramas 
produtivas das economías galega e española en catro categorías: sectores clave, motores, 
básicos e independentes. 

ramas con menor índice de sensibilidade de dispersión

Táboa 36

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

GALICIA ESPAÑA

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
sensibili-
dade de 

dispersión

ramas homoxéneas  
comparables IGE-INE

Índice de 
sensibili-
dade de 

dispersión

R90NM Saneamento público de non 
mercado

0,05990 R90NM
Saneamento público de non 
mercado

0,05046

R19

Prep., curtido e acabado 
do coiro; fabric.de artig. de 
marroquinería e viaxe; artig. 
de albardaría, talabartería e 
zapatería

0,11854 R95
Fogares que empregan 
persoal doméstico

0,12901

R30
Fabricación de máquinas 
de oficina e equipos 
informáticos

0,12718 R19

Prep., curtido e acabado 
do coiro; fabric.de artig. de 
marroquinería e viaxe; artig. 
de albardaría, talabartería e 
zapatería

0,14702

R95
Fogares que empregan 
persoal doméstico

0,14118 R32

Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

0,18858

R93
Actividades diversas de 
servizos persoais

0,23263 R33
Fabricación de equipo 
médico e aparatos de 
precisión, óptica e reloxería

0,20316

R32

Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

0,23965 R93
Actividades diversas de 
servizos persoais

0,21933

R91 Actividades asociativas 0,27995 R30
Fabricación de máquinas 
de oficina e equipos 
informáticos

0,29287

R63B
Axencias de viaxes, tour-
operadores e outras activ de 
reservas

0,30580 R91 Actividades asociativas 0,29921

R33
Fabricación de equipo 
médico e aparatos de 
precisión, óptica e reloxería

0,34439 R15C Industria láctea 0,30096

R60A Transporte por ferrocarril 0,35316 R35
Fabricación doutro material 
de transporte

0,30884
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A clasificación completa de todas as ramas comparables no ámbito galego e español pode 
verse nos gráficos 7 e 8:

Identificación de sectores clave na economía galega (a 64 ramas)

Gráfico 7

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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Nota: Os gráficos están realizados en escala logarítmica para facilitar a súa visualización.

En xeral, obsérvase un maior número de ramas consideradas clave na economía galega 
(10 ramas homoxéneas fronte a 7). De feito, todas as ramas que son claves na economía 
española tamén o son na economía galega, coa excepción da rama de actividades 
empresariais (R74) que se clasifica dentro dos sectores básicos en Galicia. Pola contra, 
na economía galega atopamos sectores que son claves para a economía rexional e, que 
non teñen este papel na economía nacional, como son as ramas R15BDF_16 Elaboración 
e conserva de peixe e produtos a base de peixe; fabricación de pensos; outras industrias 
alimentarias e tabaco, R27 Metalurxia, R34 Fabricación de vehículos de motor, remolques 
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e semirremolques e R40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e 
auga quente. En canto aos sectores motores da economía rexional galega, atopamos 
as ramas de industria da confección e peletaría (R18) e a rama da agricultura, gandería, 
caza e servizos relacionados (R01) que na economía nacional se clasifican como sectores 
independentes. É dicir, estas ramas están pouco relacionadas (os encadeamentos totais 
cara a diante e cara a atrás son inferiores á media) co resto dos sectores na economía 
nacional, non obstante, teñen un grao de arrastre superior á media cando nos restrinximos 
á economía rexional. 

Identificación de sectores clave na economía española (a 64 ramas)

Gráfico 8

Elaboración propia a partir de: INE: Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Marco input-output

Fonte:
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Nota: Os gráficos están realizados en escala logarítmica para facilitar a súa visualización.

Na táboa 37 poden verse as ramas que se clasifican de diferente maneira nas dúas economías 
consideradas. A clasificación completa pode consultarse na táboa 20 do anexo. 
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 rAMA GALICIA ESPAÑA

R01:Agricultura, gandería, caza e actividades dos 
servizos relacionados

Sector motor Sector independente

R15BDF_16:Elaboración e conserva de peixe 
e produtos a base de peixe; fabricación de 
piensos;outras industrias alimentarias e tabaco

Sector clave Sector motor

R15E:Elaboración  de bebidas
Sector 
independente

Sector básico

R18:Industria da confección e da peletería Sector motor Sector independente

R22:Edición, artes gráficas e reprodución de soportes 
gravados

Sector 
independente

Sector básico

R24:Fabricación de produtos químicos e 
farmacéuticos

Sector 
independente

Sector motor

R25:Fabricación de produtos de caucho e materias 
plásticas

Sector 
independente

Sector básico

R27:Metalurxia Sector clave Sector básico

R31:Fabricación de maquinaria e material eléctrico
Sector 
independente

Sector básico

R34:Fabricación de vehículos de motor, remolques e 
semirremolques

Sector clave Sector motor

R40:Produción e distribución de enerxía eléctrica, 
gas, vapor e auga quente

Sector clave Sector básico

R50:Venda e reparación de vehículos de motor;venda 
polo múdo de combustible para vehículos de motor

Sector básico Sector motor

R55A:Aloxamento
Sector 
independente

Sector motor

R61:Transporte marítimo Sector básico Sector independente

R74:Actividades empresariais Sector básico Sector clave

Diferenzas na clasificación dos sectores na economía galega e española

Táboa 37

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

Podemos cuantificar esta agrupación de ramas e analizar o valor engadido bruto xerado en 
cada un deles, xunto cos postos de traballo. Os sectores clave xeran máis da metade do 
valor engadido bruto da comunidade autónoma, e superan lixeiramente a achega que os 
sectores clave nacionais realizan ao total do VEB nacional.
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No caso do emprego o peso dos sectores clave e superior en España. Case o 45% dos 
postos de traballo totais da economía española corresponden a sectores clave. En Galicia 
a achega alcanza o 42%.

Valor engadido bruto e emprego por sectores clave, motores, básicos e 
independentes

Táboa 38

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

Niveis Estrutura
Peso Galicia/

EspañaGalicia España Galicia España

Sectores clave  21.805.250      398.058.600     50,7% 48,9% 5,5%

Sectores motores  7.121.676      150.859.100     16,6% 18,5% 4,7%

Sectores básicos  8.805.361      159.639.800     20,5% 19,6% 5,5%

Sectores independentes  5.273.367      105.218.500     12,3% 12,9% 5,0%

TOTAL  43.005.654      813.776.000     100,0% 100,0% 5,3%

Niveis Estrutura
Peso Galicia/

EspañaGalicia España Galicia España

Sectores clave  496.744      9.006.400     42,0% 44,8% 5,5%

Sectores motores  234.574      3.824.100     19,8% 19,0% 6,1%

Sectores básicos  244.063      3.133.100     20,6% 15,6% 7,8%

Sectores independentes  206.613      4.151.400     17,5% 20,6% 5,0%

TOTAL  1.181.994      20.115.000     100,0% 100,0% 5,9%

Valor engadido bruto a prezos básicos

Postos de traballo
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3. CONCLUSIÓNS

A análise das táboas de orixe e destino da economía galega ten un alcance descritivo moi 
amplo. Estas son as principais conclusións da primeira parte desta publicación:

A estrutura produtiva derivada do - Marco Input-Output de Galicia 2005 reflicte a 
importancia do valor engadido xerado polo sector servizos no PIB (56,0%), aínda que 
inferior ao peso que o sector ten en España (60,0%) e na Unión Europea (64,3%).

Apréciase un importante cambio no modelo produtivo de Galicia nos últimos 25 anos, - 
cunha drástica redución do sector primario, tanto en termos de valor engadido como 
de emprego. A construción e fundamentalmente o sector servizos son os sectores que 
gañan máis relevancia neste período.

A produción interior representa o 76,1% da oferta total de bens e servizos e está - 
orientada fundamentalmente á demanda final (66,8%). 

A maior parte das importacións é de produtos industriais (73,0%) tendo como principal - 
destino a demanda intermedia (67,6%). No que se refire á súa orixe, a metade proceden 
do resto de España, 28,5% da Unión Europea e algo máis do 20% do resto do mundo.

O 40,6% dos bens e servizos ofertados na economía galega teñen como destino - 
económico a demanda intermedia, fundamentalmente de produtos industriais e servizos 
de mercado. Case un 40% dos inputs son importados.

O consumo final representa máis da metade da demanda final (51,1%) e o 82,7% do - 
PIB, onde o seu principal compoñente é o gasto dos fogares (75,3%). O gasto interior 
dos fogares non residentes supera nun 17,6% ao gasto que os fogares galegos realizan 
fóra do territorio económico.

A formación bruta de capital supón o 30,3% do PIB. O 58,8% do investimento é en - 
traballos de construción, un 25,2% en produtos metálicos, maquinaria e equipo de 
transporte, mentres que o 16,0% restante é en outros produtos, fundamentalmente 
servizos asociados á actividade da construción.

Máis da metade das exportacións galegas son ao resto de España, un terzo á Unión - 
Europea e o 12,9% a terceiros países. Galicia exporta maioritariamente produtos 
industriais (80,8%) e enerxéticos (9,8%).

A taxa de apertura da economía galega é do 119,7%, cunha taxa de cobertura global - 
do 80,4%. As relacións comerciais máis deficitarias son co resto do mundo, debido 
principalmente as importacións de materias primas enerxéticas.

Co resto de España, o déficit débese ao saldo negativo na prestación de servizos, - 
impórtanse servizos cun valor catro veces superior ao das nosas exportacións.
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A análise input-output permite caracterizar as relacións entre sectores dunha economía a 
través dunha serie de indicadores. Nesta publicación utilizamos unha análise clásica que 
podemos resumir a través dos seguintes puntos:

Caracterizamos as ramas produtivas da economía galega en sectores económicos - 
clave, motores, básicos e independentes. Entre os primeiros, caracterizados por estar 
fortemente inseridos na economía galega como oferentes e demandantes de inputs, 
destacan a construción, a fabricación de automóbiles, as actividades inmobiliarias, o 
comercio (polo xunto e polo miúdo), a administración pública, a industria da madeira, a 
produción e distribución de electricidade, a metalurxia e os servizos de comidas.

Os sectores identificados como clave achegan o 49,7% do valor engadido bruto total da - 
economía galega e o 40,6% do emprego, isto é, son ramas cunha produtividade máis 
alta que a media da economía galega.

Producíronse poucos cambios entre 1998 e 2005. A partir da Táboa Input-Output de - 
1998 identificábanse 12 sectores clave na economía galega, fronte aos 10 identificados 
en 2005. Os principais cambios son a aparición do comercio polo xunto, a metalurxia ou 
a produción e distribución de enerxía eléctrica como sectores clave

Identificamos varios complexos produtivos na economía galega. Pola súa achega ao - 
valor engadido total, pero sobre todo polo seu carácter exportador, destaca o complexo 
do automóbil.

A comparativa coa economía española a través das táboas simétricas amosa dúas economías 
similares, pero con algúns aspectos que cómpre destacar:

A través dos coeficientes de especialización detectamos aqueles sectores nos que - 
Galicia ten unha especialización produtiva elevada en relación con España. A pesca e 
acuicultura, a silvicultura e explotación forestal, a industria da confección e a industria 
da madeira presentan os maiores coeficientes de especialización en Galicia.

A análise de sectores clave incide nas similitudes entre ambas economías. Tódolos - 
sectores que son clave na economía española tamén o son na galega, coa excepción 
da rama de actividades empresariais, clave en España, e caracterizado en Galicia 
como sector básico. Porén, na economía galega aparecen catro sectores clave que non 
aparecen na análise da economía española: a fabricación de automóbiles, a metalurxia, 
as outras industrias agroalimentarias (que inclúe a industria conserveira) e a produción 
e distribución de enerxía eléctrica.
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4. ANEXO DE TÁBOAS

Código ramas  de actividade
VEB s/ 

PIB
% 

Acumulado

Coefiente 
de valor 

engadido

R45 Construción 11,4 11,4 36,6

R70 Actividades inmobiliarias 7,8 19,2 71,5

R75 Administración Pública, Defensa e Seguridade Social Obrigatoria 5,6 24,8 70,9

R55B Servizos de comidas 4,6 29,4 47,6

R52
Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor; reparación de efectos 
persoais e utensilios domésticos

4,6 33,9 67,4

R51
Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de 
motor

3,9 37,9 51,1

R80NM Actividades de educación de non mercado 3,6 41,4 91,7

R85NM Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de non mercado 3,2 44,6 65,1

R01 Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados 2,7 47,3 57,3

R65 Intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións 2,5 49,8 73,5

R40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga quente 2,3 52,1 37,0

R34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 2,2 54,3 17,7

R60B Outro transporte terrestre 1,9 56,2 41,1

R64B Telecomunicacións 1,7 57,9 51,6

R85M Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de mercado 1,7 59,6 63,2

R92M Actividades recreativas, culturais e deportivas de mercado 1,7 61,3 56,8

R74A Actividades xurídicas, contables, consultoría de xestión 1,6 62,9 64,6

R50A Venda e reparación de vehículos de motor 1,3 64,2 45,9

R63A Actividades anexas aos transportes agás actividades de axencias de viaxes 1,2 65,4 46,9

R28 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 1,2 66,6 32,2

R18 Industria da confección e da peletería 1,1 67,7 31,5

R80M Actividades de educación de mercado 1,1 68,8 78,2

R05A Pesca 1,0 69,8 57,5

R26 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 1,0 70,7 32,2

R55A Aloxamento 0,9 71,7 59,0

R74B Actividades de arquitectura, enxeñaría, ensaios e análise técnica 0,9 72,6 59,6

R20 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartería 0,9 73,5 26,1

R27 Metalurxia 0,9 74,4 21,8

R74D Servizos de investigación e seguridade; actividades industriais de limpeza 0,8 75,1 59,1

R35 Fabricación doutro material de transporte 0,8 75,9 27,5

R74E Actividades de emprego e actividades empresariais diversas 0,8 76,7 51,7

R95 Fogares que empregan persoal doméstico 0,8 77,5 100,0

R02 Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacionados 0,7 78,2 79,6

R15B Elaboración e conserva de peixe e produtos a base de peixe 0,7 78,8 16,5

R23 Coquerías, refino de petróleo e tratamento de combustibles nucleares 0,6 79,5 15,4

R66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social Obrigatoria 0,6 80,1 39,6

R24 Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos 0,6 80,7 22,8

R15F Outras industrias alimentarias 0,5 81,2 31,0

Valor engadido bruto xerado por rama de actividade. Porcentaxe sobre o PIB

Táboa 1
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Código ramas  de actividade
VEB s/ 

PIB
% 

Acumulado

Coefiente 
de valor 

engadido

R93 Actividades diversas de servizos persoais 0,5 81,7 55,3

R36 Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras 0,5 82,2 27,5

R29 Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico 0,5 82,7 33,9

R13_14 Extracción de produtos non enerxéticos 0,5 83,2 45,9

R22 Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados 0,5 83,6 49,1

R92NM Actividades recreativas, culturais e deportivas de non mercado 0,4 84,0 39,3

R15E Elaboración de bebidas 0,4 84,4 28,3

R71
Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e 
utensilios domésticos

0,4 84,8 55,8

R25 Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas 0,4 85,1 25,2

R90M Saneamento público de mercado 0,3 85,4 46,1

R05B Acuicultura 0,3 85,8 53,4

R31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico 0,3 86,1 24,0

R15A Industria cárnica 0,3 86,3 17,3

R15C Industria láctea 0,2 86,5 11,1

R64A Actividades postais e de mensaxería 0,2 86,8 71,3

R50B Venda polo miúdo de combustible para vehículos de motor 0,2 87,0 61,6

R15D Fabricación de piensos 0,2 87,3 18,7

R91 Actividades asociativas 0,2 87,5 46,3

R72 Actividades informáticas 0,2 87,7 57,2

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 0,2 87,9 36,1

R10 Extracción e aglomeración de antracita, hulla, lignito e turba 0,2 88,1 70,2

R21 Industria do papel 0,2 88,3 23,7

R17 Industria téxtil 0,2 88,5 28,0

R41 Captación, depuración e distribución de auga 0,2 88,7 52,9

R63B Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ de reservas 0,2 88,9 31,2

R32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo e aparatos de 
radio, televisión e comunicacións 

0,1 89,0 29,0

R61 Transporte marítimo 0,1 89,0 49,2

R74C Publicidade 0,1 89,1 24,7

R90NM Saneamento público de non mercado 0,1 89,2 17,8

R62 Transporte aéreo 0,1 89,3 33,3

R60A Transporte por ferrocarril 0,1 89,3 42,9

R33 Fabricación de equipo médico e aparatos de precisión, óptica e reloxería 0,0 89,4 49,5

R73 Investigación e desenvolvemento 0,0 89,4 41,2

R19
Prep., curtido e acabado do coiro; fabric.de artig. de marroquinería e viaxe; 
artig. de albardaría, talabartería e zapatería

0,0 89,4 24,8

R37 Reciclaxe 0,0 89,4 18,5

R30 Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos 0,0 89,4 17,5

R11_12 Extracción de outros minerais 0,0 89,4 --

R16 Industria do tabaco 0,0 89,4 --

TOTAL rAMAS 89,4 89,4 44,5

NOTA: o coeficiente do valor engadido defínese como cociente entre valor engadido bruto (VEB) e produción a prezos básicos

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 1 continuación)
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Código ramas  de actividade
Distribución 
do emprego

% 
Acumulado

Taxa de 
salarización

R45 Construción 12,7 12,7 84,5

R52
Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor; reparación de 
efectos persoais e utensilios domésticos

8,7 21,4 71,9

R01 Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados 7,1 28,4 12,7

R75 Administración Pública, Defensa e Seguridade Social Obrigatoria 6,5 34,9 100,0

R55B Servizos de comidas 4,8 39,7 70,6

R95 Fogares que empregan persoal doméstico 4,3 43,9 100,0

R51
Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de 
vehículos de motor

4,1 48,0 86,9

R80NM Actividades de educación de non mercado 3,8 51,8 100,0

R85NM
Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de non 
mercado

3,3 55,1 100,0

R60B Outro transporte terrestre 2,9 58,0 70,3

R50A Venda e reparación de vehículos de motor 2,1 60,1 88,4

R85M
Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de 
mercado

2,1 62,2 87,2

R05A Pesca 1,8 64,1 53,1

R34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 1,8 65,8 99,7

R74A Actividades xurídicas, contables, consultoría de xestión 1,8 67,6 71,6

R28 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 1,8 69,4 97,5

R18 Industria da confección e da peletería 1,6 71,0 91,5

R74D
Servizos de investigación e seguridade; actividades industriais de 
limpeza

1,6 72,6 95,2

R93 Actividades diversas de servizos persoais 1,6 74,2 65,9

R65 Intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións 1,3 75,5 100,0

R92M Actividades recreativas, culturais e deportivas de mercado 1,3 76,8 86,2

R74E Actividades de emprego e actividades empresariais diversas 1,3 78,1 83,6

R20
Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e 
espartería

1,3 79,4 87,8

R26 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 1,3 80,6 99,1

R80M Actividades de educación de mercado 1,2 81,9 85,7

R36 Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras 1,0 82,9 94,9

R15B Elaboración e conserva de peixe e produtos a base de peixe 1,0 83,9 100,0

R63A
Actividades anexas aos transportes agás actividades de axencias 
de viaxes

1,0 84,8 99,1

R70 Actividades inmobiliarias 0,9 85,8 74,2

R15F Outras industrias alimentarias 0,9 86,7 84,2

R55A Aloxamento 0,9 87,5 90,2

R35 Fabricación doutro material de transporte 0,9 88,4 97,7

R74B Actividades de arquitectura, enxeñaría, ensaios e análise técnica 0,9 89,3 76,9

R05B Acuicultura 0,8 90,0 53,0

R29 Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico 0,7 90,7 94,3

R13_14 Extracción de produtos non enerxéticos 0,6 91,3 93,6

R22 Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados 0,6 91,9 91,7

R02
Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos 
relacionados

0,6 92,5 90,9

R92NM Actividades recreativas, culturais e deportivas de non mercado 0,5 93,0 100,0

R64A Actividades postais e de mensaxería 0,5 93,5 98,8

R90M Saneamento público de mercado 0,4 93,9 100,0

Distribución do emprego por rama de actividade. Datos en porcentaxes

Táboa 2
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Código ramas  de actividade
Distribución 
do emprego

% 
Acumulado

Taxa de 
salarización

R25 Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas 0,4 94,3 99,9

R27 Metalurxia 0,4 94,7 99,9

R24 Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos 0,4 95,0 96,2

R72 Actividades informáticas 0,3 95,4 92,6

R91 Actividades asociativas 0,3 95,7 100,0

R50B Venda polo miúdo de combustible para vehículos de motor 0,3 96,1 98,2

R71
Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos 
persoais e utensilios domésticos

0,3 96,4 88,1

R15A Industria cárnica 0,3 96,7 99,1

R66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social Obrigatoria 0,3 97,0 100,0

R17 Industria téxtil 0,3 97,3 98,4

R64B Telecomunicacións 0,3 97,5 100,0

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 0,3 97,8 72,3

R74C Publicidade 0,2 98,0 90,1

R40
Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga 
quente

0,2 98,3 100,0

R31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico 0,2 98,5 99,4

R15E Elaboración de bebidas 0,2 98,7 98,3

R15C Industria láctea 0,2 98,9 99,7

R63B Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ de reservas 0,1 99,0 96,5

R21 Industria do papel 0,1 99,2 96,8

R41 Captación, depuración e distribución de auga 0,1 99,3 97,9

R15D Fabricación de piensos 0,1 99,4 100,0

R32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo e 
aparatos de radio, televisión e comunicacións 

0,1 99,5 100,0

R33
Fabricación de equipo médico e aparatos de precisión, óptica e 
reloxería

0,1 99,6 92,4

R90NM Saneamento público de non mercado 0,1 99,6 100,0

R60A Transporte por ferrocarril 0,1 99,7 100,0

R23
Coquerías, refino de petróleo e tratamento de combustibles 
nucleares

0,1 99,8 100,0

R73 Investigación e desenvolvemento 0,1 99,8 71,0

R61 Transporte marítimo 0,1 99,9 99,7

R19
Prep., curtido e acabado do coiro; fabric.de artig. de marroquinería 
e viaxe; artig. de albardaría, talabartería e zapatería

0,0 99,9 87,0

R10 Extracción e aglomeración de antracita, hulla, lignito e turba 0,0 99,9 100,0

R62 Transporte aéreo 0,0 100,0 100,0

R37 Reciclaxe 0,0 100,0 100,0

R30 Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos 0,0 100,0 67,7

R11_12 Extracción de outros minerais 0,0 100,0 --

R16 Industria do tabaco 0,0 100,0 --

TOTAL rAMAS 100,0 81,6

NOTA: a taxa de salarización defínese como cociente entre os postos de traballo asalariados e os postos de traballo 
totais

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 2 continuación)
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Código ramas  de actividade Produtividade
% sobre a 

media

R23 Coquerías, refino de petróleo e tratamento de combustibles nucleares 476,2 1201,5

R40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga quente 440,9 1112,3

R70 Actividades inmobiliarias 379,4 957,2

R64B Telecomunicacións 275,3 694,6

R10 Extracción e aglomeración de antracita, hulla, lignito e turba 233,6 589,3

R27 Metalurxia 104,8 264,3

R15D Fabricación de piensos 103,7 261,5

R62 Transporte aéreo 102,6 259,0

R66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social Obrigatoria 96,3 243,0

R65 Intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións 83,2 210,0

R15E Elaboración de bebidas 79,9 201,6

R24 Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos 71,0 179,0

R61 Transporte marítimo 70,6 178,2

R21 Industria do papel 67,4 170,0

R41 Captación, depuración e distribución de auga 66,2 167,0

R31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico 59,6 150,4

R92M Actividades recreativas, culturais e deportivas de mercado 57,3 144,5

R63B Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ de reservas 56,1 141,5

R63A Actividades anexas aos transportes agás actividades de axencias de viaxes 54,8 138,3

R34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 54,7 137,9

R02 Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacionados 54,4 137,1

R15C Industria láctea 53,1 134,0

R90NM Saneamento público de non mercado 49,7 125,4

R71
Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e utensilios 
domésticos

48,8 123,2

R55A Aloxamento 47,5 119,8

R74B Actividades de arquitectura, enxeñaría, ensaios e análise técnica 46,9 118,2

R60A Transporte por ferrocarril 44,4 112,0

R32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

43,3 109,4

R51 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor 42,6 107,4

R85NM Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de non mercado 42,5 107,2

R55B Servizos de comidas 42,4 107,0

R80NM Actividades de educación de non mercado 41,9 105,7

R35 Fabricación doutro material de transporte 39,8 100,5

R45 Construción 39,7 100,2

TOTAL ECONOMÍA 39,6 100,0

R74A Actividades xurídicas, contables, consultoría de xestión 39,5 99,6

R80M Actividades de educación de mercado 39,4 99,4

R25 Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas 38,6 97,4

R37 Reciclaxe 38,6 97,3

R75 Administración Pública, Defensa e Seguridade Social Obrigatoria 38,4 96,9

R85M Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de mercado 36,5 92,1

R22 Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados 36,3 91,5

R15A Industria cárnica 36,0 90,8

R13_14 Extracción de produtos non enerxéticos 35,3 89,0

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 35,1 88,6

Produtividade por rama de actividade. Datos en miles de euros

Táboa 3
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Código ramas  de actividade Produtividade
% sobre a 

media

R90M Saneamento público de mercado 34,1 85,9

R92NM Actividades recreativas, culturais e deportivas de non mercado 33,8 85,2

R26 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 33,4 84,3

R20 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartería 31,7 80,0

R50B Venda polo miúdo de combustible para vehículos de motor 31,4 79,1

R29 Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico 30,7 77,6

R18 Industria da confección e da peletería 30,7 77,5

R15B Elaboración e conserva de peixe e produtos a base de peixe 30,5 77,0

R28 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 29,8 75,1

R91 Actividades asociativas 29,1 73,5

R60B Outro transporte terrestre 28,8 72,7

R17 Industria téxtil 28,7 72,5

R72 Actividades informáticas 28,3 71,5

R33 Fabricación de equipo médico e aparatos de precisión, óptica e reloxería 27,0 68,1

R74E Actividades de emprego e actividades empresariais diversas 26,7 67,4

R50A Venda e reparación de vehículos de motor 26,0 65,6

R15F Outras industrias alimentarias 25,4 64,1

R05A Pesca 23,8 60,1

R52
Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor; reparación de efectos 
persoais e utensilios domésticos

23,3 58,8

R74D Servizos de investigación e seguridade; actividades industriais de limpeza 22,4 56,6

R36 Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras 21,8 54,9

R64A Actividades postais e de mensaxería 21,2 53,5

R73 Investigación e desenvolvemento 20,7 52,2

R19
Prep., curtido e acabado do coiro; fabric.de artig. de marroquinería e viaxe; 
artig. de albardaría, talabartería e zapatería

19,0 48,0

R05B Acuicultura 18,3 46,1

R01 Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados 17,0 42,9

R74C Publicidade 14,9 37,6

R93 Actividades diversas de servizos persoais 14,4 36,4

R30 Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos 12,4 31,3

R95 Fogares que empregan persoal doméstico 7,9 19,9

R11_12 Extracción de outros minerais -- --

R16 Industria do tabaco -- --

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 3 continuación)
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Código ramas  de actividade
% Ganancia 

salarial respecto 
á media

remuneración 
asalariados (rA) 

/ VEB

% sobre 
a rA 
total

Excedente e 
rendas mixtas 

(EBE)/ VEB

% sobre 
o EBE 
total

R10 Extracción e aglomeración de antracita, hulla, 
lignito e turba 262,5 27,7 0,1 72,3 0,4

R65 Intermediación financeira, agás seguros e plans 
de pensións 235,6 69,8 3,9 29,1 1,7

R23 Coquerías, refino de petróleo e tratamento de 
combustibles nucleares 229,6 11,9 0,2 86,0 1,3

R40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, 
vapor e auga quente 194,4 10,9 0,5 85,4 4,5

R66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade 
Social Obrigatoria 185,9 47,6 0,6 51,7 0,7

R64B Telecomunicacións 185,1 16,6 0,6 82,1 3,3

R27 Metalurxia 181,2 42,6 0,8 56,0 1,1

R60A Transporte por ferrocarril 175,0 97,3 0,1 48,3 0,1

R74A Actividades xurídicas, contables, consultoría de 
xestión 169,3 75,1 2,6 24,9 0,9

R62 Transporte aéreo 163,3 39,2 0,1 61,3 0,1

R85NM Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos 
sociais de non mercado 162,0 94,1 6,5 5,9 0,4

R80NM Actividades de educación de non mercado 159,8 94,1 7,4 5,9 0,5

R41 Captación, depuración e distribución de auga 143,9 52,5 0,2 47,2 0,2

R24 Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos 137,0 45,8 0,6 53,7 0,7

R35 Fabricación doutro material de transporte 133,4 80,8 1,4 22,0 0,4

R32
Fabricación de material electrónico; fabricación 
de equipo e aparatos de radio, televisión e 
comunicacións 

132,0 75,1 0,2 25,6 0,1

R74B Actividades de arquitectura, enxeñaría, ensaios e 
análise técnica 130,3 54,8 1,1 45,1 0,9

R21 Industria do papel 129,5 45,9 0,2 54,2 0,2

R34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e 
semirremolques 126,8 57,1 2,8 43,0 2,2

R15E Elaboración de bebidas 124,4 37,7 0,3 62,9 0,5

R15C Industria láctea 123,5 57,2 0,3 44,0 0,2

R75 Administración Pública, Defensa e Seguridade 
Social Obrigatoria 117,7 75,7 9,3 24,2 3,1

R31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico 117,0 48,1 0,3 51,6 0,4

R29 Industria da construción de maquinaria e equipo 
mecánico 115,9 87,8 0,9 12,8 0,1

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 113,8 58,8 0,3 40,9 0,2

R37 Reciclaxe 113,5 72,6 0,0 46,1 0,0

R15D Fabricación de piensos 111,4 26,5 0,1 74,3 0,4

R63A Actividades anexas aos transportes agás 
actividades de axencias de viaxes 110,0 49,0 1,3 49,2 1,4

R70 Actividades inmobiliarias 109,7 5,3 0,9 88,7 16,0

R22 Edición, artes gráficas e reprodución de soportes 
gravados 109,1 68,9 0,7 32,0 0,3

R92NM Actividades recreativas, culturais e deportivas de 
non mercado 107,6 78,6 0,7 21,3 0,2

R25 Fabricación de produtos de caucho e materias 
plásticas 106,8 68,2 0,5 31,6 0,3

R80M Actividades de educación de mercado 106,8 58,9 1,4 41,1 1,0

R72 Actividades informáticas 105,7 85,4 0,4 16,0 0,1

R63B Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ 
de reservas 104,9 44,4 0,2 55,5 0,2

R73 Investigación e desenvolvemento 103,4 86,7 0,0 33,2 0,0

R91 Actividades asociativas 101,8 86,2 0,4 13,8 0,1

R71 Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de 
efectos persoais e utensilios domésticos 100,0 44,5 0,4 54,8 0,5

Distribución das rendas por rama de actividade

Táboa 4
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Código ramas  de actividade
% Ganancia 

salarial respecto 
á media

remuneración 
asalariados (rA) 

/ VEB

% sobre 
a rA 
total

Excedente e 
rendas mixtas 

(EBE)/ VEB

% sobre 
o EBE 
total

R55A Aloxamento 100,0 48,2 1,0 51,2 1,1

R92M Actividades recreativas, culturais e deportivas de 
mercado 99,7 37,2 1,4 67,5 2,6

R13_14 Extracción de produtos non enerxéticos 96,2 62,9 0,7 36,7 0,4

R51 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor 94,5 47,8 4,1 51,9 4,7

R26 Fabricación doutros produtos minerais non 
metálicos 93,9 68,7 1,4 30,9 0,7

R61 Transporte marítimo 93,4 32,5 0,1 67,8 0,1

R28 Fabricación de produtos metálicos, agás 
maquinaria e equipo 92,4 74,8 1,9 25,0 0,7

R15A Industria cárnica 92,4 62,8 0,3 36,7 0,2

R90M Saneamento público de mercado 91,2 66,1 0,5 33,8 0,3

R90NM Saneamento público de non mercado 90,7 45,0 0,1 55,0 0,1

R55B Servizos de comidas 89,5 36,4 3,7 63,7 6,7

R05A Pesca 88,3 53,6 1,2 49,6 1,1

R45 Construción 87,6 46,2 11,5 52,9 13,8

R60B Outro transporte terrestre 84,5 51,6 2,1 48,5 2,1

R20 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; 
cestería e espartería 83,8 57,8 1,1 42,2 0,9

R33 Fabricación de equipo médico e aparatos de 
precisión, óptica e reloxería 83,6 70,7 0,1 29,9 0,0

R64A Actividades postais e de mensaxería 83,4 96,0 0,5 3,8 0,0

R50A Venda e reparación de vehículos de motor 81,2 68,6 1,9 32,5 0,9

R01 Agricultura, gandería, caza e actividades dos 
servizos relacionados 80,8 15,7 0,9 92,1 5,7

R74D Servizos de investigación e seguridade; 
actividades industriais de limpeza 80,1 84,3 1,5 15,8 0,3

R50B Venda polo miúdo de combustible para vehículos 
de motor 80,0 61,9 0,3 36,7 0,2

R85M Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos 
sociais de mercado 79,4 47,4 1,8 52,5 2,1

R05B Acuicultura 78,6 53,3 0,4 47,8 0,3

R17 Industria téxtil 77,7 65,7 0,3 34,8 0,1

R15B Elaboración e conserva de peixe e produtos a 
base de peixe 77,6 62,7 0,9 40,9 0,6

R52
Comercio polo miúdo, agás de vehículos de 
motor; reparación de efectos persoais e utensilios 
domésticos

74,2 56,6 5,7 43,7 4,6

R74E Actividades de emprego e actividades 
empresariais diversas 73,9 56,9 1,0 42,9 0,8

R19
Prep., curtido e acabado do coiro; fabric.de artig. 
de marroquinería e viaxe; artig. de albardaría, 
talabartería e zapatería

71,3 81,2 0,0 19,2 0,0

R15F Outras industrias alimentarias 70,8 58,5 0,7 41,7 0,5

R36 Fabricación de mobles; outras industrias 
manufactureiras 66,8 71,9 0,8 28,1 0,3

R18 Industria da confección e da peletería 65,9 49,0 1,2 51,2 1,3

R30 Fabricación de máquinas de oficina e equipos 
informáticos 65,6 88,1 0,0 12,2 0,0

R93 Actividades diversas de servizos persoais 53,0 60,1 0,7 40,4 0,5

R74C Publicidade 52,2 77,9 0,1 21,9 0,0

R02 Silvicultura, explotación forestal e actividades dos 
servizos relacionados 51,9 21,6 0,3 81,4 1,3

R95 Fogares que empregan persoal doméstico 31,9 100,0 1,7 0,0 0,0

R11_12 Extracción de outros minerais -- -- -- -- --

R16 Industria do tabaco -- -- -- -- --

TOTAL 100,0 51,1 100,0 48,6 100,0

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 4 continuación)
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Código Produtos
Estrutura da 
produción 

Galicia

Estrutura da 
produción 

España

Índices (%) de 
especialización

35A
Construción naval. Reparación e mantemento 
naval

1,4 0,2 746,9

05
Peixe vivo e fresco ou refrixerado. Crustáceos 
non conxelados. Outros produtos

0,8 0,1 673,7

02 Produtos e servizos forestais 0,4 0,1 432,0

18 Prendas de vestir e prendas de pel 1,8 0,4 408,8

10 Antracita, hulla, lignito e turba 0,2 0,1 281,3

20 Madeira, cortiza e os seus produtos 1,6 0,6 272,5

85B Serv. Veterinarios 0,1 0,0 239,5

15C Produtos lácteos e xeados 1,0 0,5 217,1

01B Produtos gandeiros 1,4 0,7 202,0

34BC Carrozarías e pezas para vehículos de motor 1,9 1,0 199,6

34A Vehículos de motor 4,1 2,1 197,1

14 Minerais non metálicos nin enerxéticos 0,5 0,2 185,7

15BF Outros produtos alimenticios 2,9 1,6 179,2

40A Prod. e distribución de electricidade 3,1 1,8 174,7

15D Alimentos preparados para animais 0,6 0,4 165,1

36A Mobles 0,8 0,6 136,7

26CD Otros produtos minerais non metálicos 1,3 1,0 130,0

13 Minerais metálicos 0,0 0,0 129,9

21A Pasta de papel, papel e cartón 0,3 0,2 128,8

27 Produtos da metalurxia 2,0 1,6 120,5

28 Produtos metálicos 1,7 2,2 79,6

45B Inmobles non residenciais 2,9 3,6 79,5

74BDF
Serv. de consultaría.Actividades de emprego e 
servizos administrativos de oficina

1,7 2,1 77,6

80M Serv. de educación de mercado 0,6 0,8 76,6

73M Serv. de I+D de mercado 0,2 0,2 75,9

15E12 Bebidas alcohólicas 0,4 0,5 74,3

31 Maquinaria e material eléctrico 0,7 0,9 72,5

73NM Serv. de I+D de non mercado 0,1 0,1 72,5

55A Serv. de hospedaxe 0,7 0,9 72,2

25 Produtos de caucho e plástico 0,7 1,0 70,7

15E3 Augas minerais e bebidas sen alcohol 0,3 0,4 69,0

92AM
Activ cinematográficas, vídeo, radio e tv, 
artísticas e de axencias de noticias de mercado

0,5 0,7 67,6

67 Serv. auxiliares á intermediación financeira 0,5 0,7 66,0

85CNM Serv. sociais de non mercado 0,3 0,5 65,0

71B Serv. de alugueiro de maquinaria e equipo 0,2 0,4 64,5

41 Captación, depuración e distribución de auga 0,2 0,3 63,8

24B Produtos farmacéuticos 0,4 0,6 63,2

32 Material electrónico 0,2 0,3 59,5

17 Produtos téxtiles 0,3 0,5 55,8

24A1 Produtos químicos básicos; Pesticidas 0,5 0,8 55,4

61 Serv. de transporte marítimo 0,1 0,2 54,8

64A Serv. postais e de correos 0,2 0,3 54,1

Índices de especialización da economía galega por produtos

Táboa 5
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Código Produtos
Estrutura da 
produción 

Galicia

Estrutura da 
produción 

España

Índices (%) de 
especialización

24A2 Outros produtos químicos 0,4 0,8 53,8

63B Serv. de axencias de viaxes 0,3 0,5 52,2

29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

0,7 1,4 51,0

01A Produtos agrícolas 0,6 1,3 49,2

60A Serv. de transporte por ferrocarril 0,1 0,1 48,7

71A Serv. de alugueiro de automóbiles 0,1 0,2 44,2

15F2 Graxas e aceites vexetais ou animais 0,2 0,4 43,8

21B Artigos de papel e cartón 0,1 0,4 37,7

22 Produtos da edición e das artes gráficas 0,4 1,0 37,3

36B Outros artigos manufacturados 0,1 0,3 33,3

74C Serv. de publicidade 0,3 0,9 33,1

26A Vidro e cerámica 0,2 0,5 31,1

26B Cemento, cal e xeso 0,1 0,2 23,3

72 Serv. de informática 0,2 0,9 22,8

33 Equipo médico e de precisión 0,0 0,2 22,2

62 Serv. de transporte aéreo e espacial 0,1 0,4 20,2

19 Coiro, artigos de coiro; calzado 0,1 0,3 18,0

35B Material ferroviario 0,0 0,1 15,7

37 Reciclaxe 0,0 0,3 12,5

40B Prod. e dist. de gas, vapor a auga quente 0,0 0,4 6,9

30 Máquinas de oficina 0,0 0,1 5,5

35C Outro material de transporte 0,0 0,3 5,2

11_12
Crus de petróleo; gas natural. Minerais de uranio 
e torio

0,0 0,0 0,0

16 Tabaco manufacturado 0,0 0,1 0,0

NOTA: nesta táboa rexístranse os índices de especialización que superan o 120% ou ben que non alcanzan o 80%

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

(Táboa 5 continuación)
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Código Produtos
Estrutura 
(%) das 

importacións

% 
acumulado

Peso (%) das 
importacións 
sobre a oferta 

total

% 
importacións 
procedentes 
do resto de 

España

% 
importacións 
procedentes 

da Unión 
Europea

% 
importacións 
procedentes 
do resto do 

mundo

34C
Partes e pezas de vehículos 
de motor

7,1 7,1 55,0 3,1 94,9 2,0

27
Produtos básicos de ferro 
e ferroaliaxes;metais non 
férreos

5,7 12,8 47,8 43,9 44,3 11,8

29
Maquinaria, equipo mecánico 
e aparatos domésticos

5,6 18,4 70,4 43,1 43,7 13,2

35A
Construción, reparación e 
mantemento naval

5,0 23,3 53,5 2,1 1,5 96,4

11 Crus de petróleo; gas natural 5,0 28,3 100,0 0,0 1,6 98,4

28B
Os demais produtos 
metálicos

4,4 32,7 70,2 87,0 9,9 3,1

34A Vehículos de motor 4,4 37,2 25,1 22,9 64,8 12,3

23 Refino de petróleo 3,8 40,9 37,1 62,3 21,3 16,3

17A Produtos téxtiles 2,9 43,8 85,9 70,5 24,5 4,9

24B Produtos farmacéuticos 2,8 46,7 70,1 37,8 45,3 16,9

31
Maquinaria e material 
eléctrico

2,4 49,1 53,6 47,4 38,7 13,9

18
Prendas de vestir e prendas 
de pel

2,4 51,4 29,4 29,7 16,4 53,9

25
Produtos de caucho e 
plástico

2,1 53,5 47,9 78,1 18,3 3,6

15F4 Outros produtos alimenticios 1,9 55,4 56,8 94,3 4,0 1,8

24A1
Produtos químicos básicos; 
Pesticidas

1,8 57,2 55,0 49,4 38,0 12,6

24A2 Outros produtos químicos 1,8 59,0 57,6 79,2 19,4 1,4

01A Produtos agrícolas 1,5 60,5 42,8 63,8 17,3 18,9

33 Equipo médico e de precisión 1,5 62,0 91,1 28,6 42,0 29,4

63A Serv. anexos ó transporte 1,5 63,4 26,0 72,1 19,6 8,3

74C Serv. de publicidade 1,4 64,9 60,8 100,0 0,0 0,0

32 Material electrónico 1,4 66,3 73,9 1,8 49,0 49,2

65
Serv. de intermediación 
financeira

1,4 67,8 22,6 72,3 22,3 5,4

22
Produtos da edición, 
impresión e gravación

1,4 69,2 54,3 98,6 1,1 0,2

40B
Prod. e dist. de gas, vapor a 
auga quente

1,4 70,5 93,4 100,0 0,0 0,0

72 Serv. de informática 1,3 71,9 66,3 82,4 11,9 5,7

74B
Serv. de consultaría, ensaio 
e análise técnica

1,3 73,2 32,8 81,9 12,1 6,0

15B1
Pescado, filetes de pescado 
e outros tipos, conxelado

1,3 74,5 45,1 17,3 20,9 61,8

36A Mobles 1,2 75,7 31,6 84,7 8,9 6,4

30 Máquinas de oficina 1,2 76,9 98,2 27,3 47,1 25,6

26A Vidro e cerámica 1,2 78,0 68,2 88,1 6,5 5,4

36B
Outros artigos 
manufacturados

1,1 79,1 77,9 61,5 18,5 19,9

15F2
Graxas e aceites vexetais ou 
animais

1,0 80,1 63,2 80,7 3,6 15,7

Importacións por produto

Táboa 6
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Código Produtos
Estrutura 
(%) das 

importacións

% 
acumulado

Peso (%) das 
importacións 
sobre a oferta 

total

% 
importacións 
procedentes 
do resto de 

España

% 
importacións 
procedentes 

da Unión 
Europea

% 
importacións 
procedentes 
do resto do 

mundo

19
Coiro, artigos de coiro; 
calzado

1,0 81,1 84,5 66,3 15,6 18,0

21B Artigos de papel e cartón 0,9 82,0 66,0 86,5 13,2 0,4

15A2 Produtos cárnicos 0,8 82,8 65,5 99,6 0,4 0,0

20A Madeira serrada e cepillada 0,7 83,6 37,3 5,4 28,7 65,9

55A Serv. de hospedaxe 0,7 84,2 24,7 100,0 0,0 0,0

74A
Serv. xurídicos, de 
contabilidade, etc.

0,7 84,9 14,2 90,5 7,2 2,3

05A1
Peixes vivos e pescado 
fresco ou refrixerado

0,6 85,6 25,7 30,8 51,0 18,2

26D
Outros prod. minerais non 
metálicos

0,6 86,1 21,2 83,5 15,7 0,9

26B Cemento, cal e xeso 0,6 86,7 77,4 96,2 3,1 0,7

15C2 Derivados lácteos e xeados 0,6 87,3 36,9 78,7 21,3 0,0

15E1 Viño 0,6 87,8 56,4 99,7 0,2 0,0

35C Outro material de transporte 0,5 88,4 91,7 19,9 47,1 33,0

15E3
Augas minerais e bebidas 
sen alcohol

0,5 88,9 38,7 98,1 1,9 0,0

60B2
Serv. de transp. por estrada 
de mercadorías e outros 
transportes terrestres

0,5 89,5 9,1 87,6 10,7 1,7

20B Outros produtos de madeira 0,5 90,0 12,0 21,9 50,8 27,2

10
Antracita, hulla, lignito e 
turba

0,5 90,5 51,4  7,6 92,4

21A
Pasta de papel, papel e 
cartón

0,5 91,0 32,3 51,1 42,0 6,9

67
Serv. auxiliares á 
intermediación financeira

0,5 91,4 23,7 76,1 19,1 4,8

62
Serv. de transporte aéreo e 
espacial

0,5 91,9 62,0 56,2 33,1 10,7

63B Serv. de axencias de viaxes 0,5 92,3 34,4 100,0 0,0 0,0

15E2 Outras bebidas alcohólicas 0,4 92,8 37,3 91,3 6,1 2,6

16 Tabaco manufacturado 0,4 93,2 100,0 38,4 58,9 2,7

13 Minerais metálicos 0,4 93,6 92,6 5,8 1,1 93,1

28A
Elementos metálicos para a 
construción

0,4 94,1 10,2 81,4 9,7 8,9

51
Serv. de comercio por xunto 
e de intermediarios

0,4 94,5 2,9 65,4 27,4 7,2

71B
Serv. de alugueiro de 
maquinaria e equipo

0,4 94,9 33,5 76,1 15,2 8,7

15F3
Prod. do muíño, amidóns e 
amiláceos

0,4 95,2 75,3 93,7 6,1 0,2

15A1
Carne fresca, refrixerada ou 
conxelada

0,4 95,6 11,2 87,4 10,9 1,7

92AM

Activ cinematográficas, 
vídeo, radio e tv, artísticas e 
de axencias de noticias de 
mercado

0,3 95,9 18,6 40,5 38,1 21,3

15B3
Crustáceos e moluscos 
conxelados ou en conserva

0,3 96,3 15,1 4,7 41,1 54,1

66
Serv. de seguros e plans de 
pensións

0,3 96,6 12,4 63,5 24,7 11,9

64B Serv. de telecomunicacións 0,3 96,9 5,5 51,0 31,3 17,7

(Táboa 6 continuación)
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Código Produtos
Estrutura 
(%) das 

importacións

% 
acumulado

Peso (%) das 
importacións 
sobre a oferta 

total

% 
importacións 
procedentes 
do resto de 

España

% 
importacións 
procedentes 

da Unión 
Europea

% 
importacións 
procedentes 
do resto do 

mundo

14
Minerais non metálicos nin 
enerxéticos

0,3 97,2 16,1 14,6 24,6 60,8

17B Artigos de punto 0,3 97,4 37,8 36,6 36,0 27,5

05A2
Crustáceos non conxelados, 
ostras, outros invertebrados 
acuáticos

0,2 97,7 24,5 6,2 79,2 14,5

15F1
Froitas e hortalizas, prep. e 
en conserva

0,2 97,9 61,5 83,7 7,0 9,3

15C1 Leite de consumo 0,2 98,2 9,5 99,8 0,2 0,0

01B Produtos gandeiros 0,2 98,4 4,7 41,0 58,8 0,2

26C
Pedra tallada, labrada e 
acabada, manufacturas de 
pedra

0,2 98,6 10,1 85,3 5,0 9,7

02 Produtos e servizos forestais 0,2 98,8 11,7 3,5 85,7 10,8

64A Serv. postais e de correos 0,1 98,9 23,4 100,0 0,0 0,0

50A2
Reparación de vehículos de 
motor

0,1 99,1 4,8 87,5 12,5 0,0

71A
Serv. de alugueiro de 
automóbiles

0,1 99,2 33,6 97,4 2,4 0,1

15B2 Conservas de pescado 0,1 99,3 3,2 26,5 37,1 36,4

37 Reciclaxe 0,1 99,5 54,2 100,0 0,0 0,0

15D
Alimentos preparados para 
animais

0,1 99,6 6,0 39,0 12,0 49,1

60A2
Serv. de transporte por 
ferrocarril de mercadorías

0,1 99,7 60,7 100,0 0,0 0,0

61 Serv. de transporte marítimo 0,1 99,8 25,5 63,4 23,4 13,2

73M Serv. de I+D de mercado 0,1 99,9 14,0 57,0 35,2 7,7

34B Carrozarías 0,0 99,9 10,8 58,7 40,6 0,7

05A3
Outros produtos e servizos 
relacionados coa pesca

0,0 100,0 50,1 71,0 5,3 23,7

35B Material ferroviario 0,0 100,0 24,8 94,2 5,8 0,0

60A1
Serv. de transporte por 
ferrocarril de pasaxeiros

0,0 100,0 6,4 100,0 0,0 0,0

70 Serv. inmobiliarios 0,0 100,0 0,1 76,4 14,1 9,4

55B Serv. de comida e bebida 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 TOTAL 100,0  23,9 49,9 28,5 21,6

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 6 continuación)
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   Variación (%) do prezo básico debido a:  

Código Produtos

Estrutura 
(%) dos 
marxes 

comerciais

Estrutura 
(%) dos 

marxes de 
transporte

Estrutura 
(%) dos 

impostos 
netos sobre 
os produtos

Marxes 
comercias

Marxes de 
transporte

Impostos 
netos 

sobre os 
produtos

Variación 
(%) do 
prezo 
básico 

(PA/PB-1)

18
Prendas de vestir e 
prendas de pel

10,2 1,2 3,7 32,4 0,2 7,7 40,3

24B Produtos farmacéuticos 6,7 0,6 1,1 42,2 0,2 4,5 47,0

01A Produtos agrícolas 6,5 5,5 0,2 46,7 2,5 0,8 50,0

29
Maquinaria, equipo 
mecánico e aparatos 
domésticos

4,4 0,5 1,7 14,2 0,1 3,5 17,8

24A2
Outros produtos 
químicos

4,4 0,6 1,4 36,3 0,3 7,6 44,2

34A Vehículos de motor 3,7 0,7 4,9 5,3 0,1 4,7 10,1

15A1
Carne fresca, refrixerada 
ou conxelada

3,6 0,7 0,9 28,9 0,4 4,9 34,2

23 Refino de petróleo 3,2 8,3 16,8 7,8 1,3 27,5 36,7

05A1
Peixes vivos e pescado 
fresco ou refrixerado

3,1 1,2 0,4 31,5 0,8 2,5 34,8

15F4
Outros produtos 
alimenticios

3,1 0,7 1,1 23,2 0,3 5,6 29,1

36A Mobles 2,7 4,1 1,3 18,2 1,7 5,5 25,4

22
Produtos da edición, 
impresión e gravación

2,5 0,3 0,4 24,5 0,2 2,4 27,1

19
Coiro, artigos de coiro; 
calzado

2,3 0,1 1,4 49,7 0,1 19,4 69,2

34C
Partes e pezas de 
vehículos de motor

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

32 Material electrónico 2,1 0,2 1,2 27,9 0,2 9,9 38,0

21B
Artigos de papel e 
cartón

2,1 0,4 0,5 38,8 0,5 6,1 45,3

36B
Outros artigos 
manufacturados

2,0 0,1 1,1 36,0 0,2 13,2 49,3

31
Maquinaria e material 
eléctrico

1,9 1,1 0,2 10,6 0,4 0,8 11,8

28B
Os demais produtos 
metálicos

1,8 1,9 0,4 7,4 0,5 1,1 9,0

15C2
Derivados lácteos e 
xeados

1,8 0,2 0,3 29,8 0,2 3,4 33,3

17A Produtos téxtiles 1,7 0,3 0,7 12,8 0,2 3,3 16,2

15C1 Leite de consumo 1,6 0,6 0,2 16,5 0,4 1,4 18,2

33
Equipo médico e de 
precisión

1,6 0,2 0,7 25,2 0,2 7,4 32,7

15A2 Produtos cárnicos 1,6 0,2 0,5 32,8 0,3 6,5 39,6

26D
Outros prod. minerais 
non metálicos

1,5 0,1 0,0 13,5 0,1 0,1 13,7

15E3
Augas minerais e 
bebidas sen alcohol

1,4 0,7 0,2 25,7 0,8 2,5 29,0

15B2 Conservas de pescado 1,3 0,2 0,2 8,0 0,1 0,8 8,8

Diferenzas nas valoracións a prezos básicos e de adquisición por produtos

Táboa 7
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   Variación (%) do prezo básico debido a:  

Código Produtos

Estrutura 
(%) dos 
marxes 

comerciais

Estrutura 
(%) dos 

marxes de 
transporte

Estrutura 
(%) dos 

impostos 
netos sobre 
os produtos

Marxes 
comercias

Marxes de 
transporte

Impostos 
netos 

sobre os 
produtos

Variación 
(%) do 
prezo 
básico 

(PA/PB-1)

05A2

Crustáceos non 
conxelados, ostras, 
outros invertebrados 
acuáticos

1,2 0,4 0,1 30,1 0,6 1,8 32,5

16 Tabaco manufacturado 1,1  7,5 67,0  288,7 355,7

17B Artigos de punto 1,1 0,1 0,4 39,6 0,1 8,6 48,4

25
Produtos de caucho e 
plástico

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

26C
Pedra tallada, labrada e 
acabada, manufacturas 
de pedra

1,1 0,0 0,0 13,2 0,0 0,2 13,4

15B1
Pescado, filetes de 
pescado e outros tipos, 
conxelado

1,0 0,8 0,4 8,6 0,5 2,2 11,3

30 Máquinas de oficina 0,9 0,1 0,5 19,7 0,2 7,3 27,2

24A1
Produtos químicos 
básicos; Pesticidas

0,9 0,0 0,1 7,0 0,0 0,3 7,4

26A Vidro e cerámica 0,9 7,8 0,2 13,4 7,4 2,0 22,9

15E1 Viño 0,9 0,2 0,8 22,5 0,4 14,0 37,0

15E2
Outras bebidas 
alcohólicas 

0,9 0,5 1,0 18,2 0,6 13,3 32,2

15B3
Crustáceos e moluscos 
conxelados ou en 
conserva

0,9 0,2 0,2 9,7 0,2 1,4 11,3

01B Produtos gandeiros 0,7 2,8 -1,1 3,9 1,0 -3,9 0,9

27

Produtos básicos 
de ferro e 
ferroaliaxes;metais non 
férreos

0,7 4,3 0,0 1,5 0,6 0,1 2,1

35C
Outro material de 
transporte

0,6 0,0 0,4 27,7 0,1 10,8 38,7

15F2
Graxas e aceites 
vexetais ou animais

0,6 0,5 0,3 10,2 0,5 2,7 13,4

28A
Elementos metálicos 
para a construción

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

35A
Construción, reparación 
e mantemento naval

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

20B
Outros produtos de 
madeira

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

13 Minerais metálicos 0,4 8,8  24,2 30,9  55,1

15F1
Froitas e hortalizas, 
prep. e en conserva

0,3 0,1 0,1 21,5 0,3 4,8 26,6

26B Cemento, cal e xeso 0,3 4,1 0,0 10,9 8,7 0,1 19,7

14
Minerais non metálicos 
nin enerxéticos

0,3 20,3 0,0 4,1 18,6 0,1 22,8

15D
Alimentos preparados 
para animais

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

(Táboa 7 continuación)
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   Variación (%) do prezo básico debido a:  

Código Produtos

Estrutura 
(%) dos 
marxes 

comerciais

Estrutura 
(%) dos 

marxes de 
transporte

Estrutura 
(%) dos 

impostos 
netos sobre 
os produtos

Marxes 
comercias

Marxes de 
transporte

Impostos 
netos 

sobre os 
produtos

Variación 
(%) do 
prezo 
básico 

(PA/PB-1)

15F3
Prod. do muíño, 
amidóns e amiláceos

0,2 0,2 0,1 12,6 0,6 2,4 15,5

20A
Madeira serrada e 
cepillada

0,1 2,9 0,0 1,9 2,4 0,1 4,5

21A
Pasta de papel, papel 
e cartón

0,1 0,1 0,0 1,9 0,1 0,1 2,1

02
Produtos e servizos 
forestais

0,1 3,1 -0,3 1,4 3,3 -3,1 1,6

34B Carrozarías 0,1 0,0 0,0 4,6 0,0 1,1 5,7

10
Antracita, hulla, lignito 
e turba

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

05A3
Outros produtos e 
servizos relacionados 
coa pesca

0,1 0,1 0,0 19,5 1,1 1,3 21,9

11
Crus de petróleo; gas 
natural

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

35B Material ferroviario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

37 Reciclaxe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Minerais de uranio e 
torio

-- -- -- -- -- -- --

 TOTAIS 100,0 100,0 13,0 0,8 4,5 18,4

Nota: a estrutura dos impostos netos sobre os produtos non suma cen xa que hai servizos afectados por impostos e subvencións

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 7 continuación)
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Código Produtos
Demanda intermedia (DI) a 
prezos de adquisición (PA)

% 
Acumulado

% DI sobre o total 
de empregos a PA

45A Inmobles residenciais 6,5 6,5 43,0

34C Partes e pezas de vehículos de motor 4,8 11,3 63,4

27
Produtos básicos de ferro e 
ferroaliaxes;metais non férreos

4,4 15,7 63,4

23 Refino de petróleo 3,5 19,2 44,8

40A Prod. e distribución de electricidade 3,5 22,7 59,1

70 Serv. inmobiliarios 3,3 26,0 30,0

45C Enxeñaría civil 3,0 29,1 39,9

28B Os demais produtos metálicos 3,0 32,0 76,5

11 Crus de petróleo; gas natural 2,8 34,8 97,9

65 Serv. de intermediación financeira 2,6 37,5 73,6

29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

2,5 39,9 47,2

74A Serv. xurídicos, de contabilidade, etc. 2,4 42,4 63,9

63A Serv. anexos ó transporte 2,4 44,7 73,2

45B Inmobles non residenciais 2,3 47,0 43,1

60B2
Serv. de transp. por estrada de 
mercadorías e outros transportes terrestres

2,2 49,2 87,5

64B Serv. de telecomunicacións 2,0 51,1 59,7

25 Produtos de caucho e plástico 1,8 53,0 67,8

01B Produtos gandeiros 1,7 54,6 60,1

17A Produtos téxtiles 1,6 56,2 72,0

31 Maquinaria e material eléctrico 1,5 57,7 53,8

74E
Serv. administrativos de oficina, actividades 
de emprego

1,4 59,1 94,6

26D Outros prod. minerais non metálicos 1,4 60,5 79,9

24A1 Produtos químicos básicos; Pesticidas 1,4 61,9 70,0

28A Elementos metálicos para a construción 1,3 63,2 55,2

74C Serv. de publicidade 1,3 64,5 94,5

74B
Serv. de consultaría, ensaio e análise 
técnica

1,3 65,8 54,6

24A2 Outros produtos químicos 1,3 67,1 50,8

74D
Serv. de investigación e seguridade, serv. a 
edificios e xardíns

1,2 68,4 95,9

01A Produtos agrícolas 1,2 69,6 40,0

22 Produtos da edición, impresión e gravación 1,1 70,7 60,5

20B Outros produtos de madeira 1,0 71,7 40,3

15D Alimentos preparados para animais 1,0 72,7 81,2

15B1
Pescado, filetes de pescado e outros tipos, 
conxelado

1,0 73,7 54,3

05A1
Peixes vivos e pescado fresco ou 
refrixerado

1,0 74,7 50,1

26A Vidro e cerámica 0,9 75,6 79,4

18 Prendas de vestir e prendas de pel 0,9 76,5 14,4

36A Mobles 0,9 77,4 32,5

67 Serv. auxiliares á intermediación financeira 0,8 78,2 69,8

21B Artigos de papel e cartón 0,8 78,9 68,3

Distribución da demanda intermedia a prezos de adquisición por produtos

Táboa 8
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Código Produtos
Demanda intermedia (DI) a 
prezos de adquisición (PA)

% 
Acumulado

% DI sobre o total 
de empregos a PA

20A Madeira serrada e cepillada 0,8 79,7 66,9

24B Produtos farmacéuticos 0,7 80,4 22,3

40B Prod. e dist. de gas, vapor a auga quente 0,7 81,2 86,3

14 Minerais non metálicos nin enerxéticos 0,7 81,9 58,7

50A2 Reparación de vehículos de motor 0,7 82,6 37,9

66 Serv. de seguros e plans de pensións 0,7 83,2 39,8

35A
Construción, reparación e mantemento 
naval

0,6 83,9 11,8

15E3 Augas minerais e bebidas sen alcohol 0,6 84,5 60,8

15F4 Outros produtos alimenticios 0,6 85,1 25,1

15F2 Graxas e aceites vexetais ou animais 0,6 85,7 55,6

10 Antracita, hulla, lignito e turba 0,6 86,2 94,1

71B Serv. de alugueiro de maquinaria e equipo 0,6 86,8 81,5

92AM
Activ cinematográficas, vídeo, radio e tv, 
artísticas e de axencias de noticias de 
mercado

0,5 87,3 51,1

55A Serv. de hospedaxe 0,5 87,8 31,1

26C
Pedra tallada, labrada e acabada, 
manufacturas de pedra

0,5 88,3 37,2

90M Serv. saneamento de mercado 0,5 88,8 73,4

51
Serv. de comercio por xunto e de 
intermediarios

0,5 89,3 66,6

15E2 Outras bebidas alcohólicas 0,5 89,8 54,0

26B Cemento, cal e xeso 0,5 90,3 94,6

resto produtos 9,7 100,0 17,8

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 8 continuación)
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Código Produtos
Gasto en consumo final 

interior dos fogares 
(GCF)

% 
Acumulado

% GCF sobre 
o total de 

empregos a PA

55B Serv. de comida e bebida 16,3 16,3 96,6

70 Serv. inmobiliarios 10,9 27,3 56,0

18 Prendas de vestir e prendas de pel 4,2 31,5 37,6

23 Refino de petróleo 3,7 35,2 26,4

34A Vehículos de motor 3,7 38,9 18,8

15F4 Outros produtos alimenticios 2,9 41,8 67,8

01A Produtos agrícolas 2,7 44,5 50,9

15A1 Carne fresca, refrixerada ou conxelada 2,6 47,1 60,5

64B Serv. de telecomunicacións 2,3 49,4 39,7

85AM Serv. sanitarios de mercado 2,3 51,7 64,5

55A Serv. de hospedaxe 2,0 53,7 68,9

16 Tabaco manufacturado 2,0 55,7 100,0

50A2 Reparación de vehículos de motor 2,0 57,7 62,1

66 Serv. de seguros e plans de pensións 1,8 59,5 60,2

92C Xogos de azar e outros serv. Recreativos 1,8 61,3 92,9

24A2 Outros produtos químicos 1,7 62,9 37,3

65 Serv. de intermediación financeira 1,6 64,5 24,8

19 Coiro, artigos de coiro; calzado 1,5 66,0 76,4

36A Mobles 1,5 67,5 31,0

93 Servizos persoais 1,4 69,0 90,7

36B Outros artigos manufacturados 1,4 70,4 67,6

40A Prod. e distribución de electricidade 1,4 71,8 13,2

15A2 Produtos cárnicos 1,3 73,1 77,6

92BM Serv. culturais e deportivos de mercado 1,3 74,3 77,4

95 Fogares que empregan persoal doméstico 1,2 75,5 100,0

15C2 Derivados lácteos e xeados 1,2 76,7 58,4

29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

1,2 77,9 12,8

22 Produtos da edición, impresión e gravación 1,2 79,1 35,4

80M Serv. de educación de mercado 1,1 80,2 53,6

60B1 Serv. de transp. por estrada de pasaxeiros 1,1 81,3 60,9

05A1 Peixes vivos e pescado fresco ou refrixerado 1,0 82,2 27,8

63B Serv. de axencias de viaxes 0,9 83,1 65,2

45A Inmobles residenciais 0,9 84,1 3,4

17A Produtos téxtiles 0,8 84,9 20,6

15C1 Leite de consumo 0,8 85,7 26,5

32 Material electrónico 0,8 86,4 28,7

92AM
Activ cinematográficas, vídeo, radio e tv, 
artísticas e de axencias de noticias de mercado

0,7 87,1 35,2

67 Serv. auxiliares á intermediación financeira 0,6 87,7 30,1

15E3 Augas minerais e bebidas sen alcohol 0,6 88,3 30,7

24B Produtos farmacéuticos 0,5 88,8 9,1

33 Equipo médico e de precisión 0,5 89,3 25,0

85CM Serv. sociais de mercado 0,5 89,9 64,7

15F2 Graxas e aceites vexetais ou animais 0,5 90,4 28,6

21B Artigos de papel e cartón 0,5 90,9 25,1

Distribución do gasto en consumo final dos fogares por produtos

Táboa 9
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ANEXO DE TÁBOAS

Código Produtos
Gasto en consumo final 

interior dos fogares 
(GCF)

% 
Acumulado

% GCF sobre 
o total de 

empregos a PA

74A Serv. xurídicos, de contabilidade, etc. 0,5 91,4 7,2

15B2 Conservas de pescado 0,5 91,9 10,1

17B Artigos de punto 0,5 92,3 42,1

15B1
Pescado, filetes de pescado e outros tipos, 
conxelado

0,4 92,7 12,2

62 Serv. de transporte aéreo e espacial 0,4 93,1 48,2

15E1 Viño 0,4 93,5 27,1

35C Outro material de transporte 0,4 93,8 44,5

28B Os demais produtos metálicos 0,3 94,2 5,0

15B3
Crustáceos e moluscos conxelados ou en 
conserva

0,3 94,5 13,7

15E2 Outras bebidas alcohólicas 0,3 94,9 21,3

resto de produtos 5,1 100,0 4,9

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 9 continuación)
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Código Produtos
Formación bruta de 
capital fixo (FBKF)

% 
Acumulado

% FBKF sobre o total 
de empregos a PA

45A Inmobles residenciais 30,33 30,3 53,6

45C Enxeñaría civil 17,15 47,5 60,1

45B Inmobles non residenciais 11,34 58,8 56,9

29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

5,83 64,7 29,5

70 Serv. inmobiliarios 5,74 70,4 13,9

35A Construción, reparación e mantemento naval 4,95 75,3 24,6

34A Vehículos de motor 4,91 80,2 11,9

74A Serv. xurídicos, de contabilidade, etc. 3,81 84,1 26,8

74B Serv. de consultaría, ensaio e análise técnica 3,46 87,5 39,2

72 Serv. de informática 2,26 89,8 51,7

30 Máquinas de oficina 1,71 91,5 52,4

36A Mobles 1,52 93,0 15,1

33 Equipo médico e de precisión 1,46 94,5 31,8

32 Material electrónico 1,41 95,9 24,7

31 Maquinaria e material eléctrico 1,40 97,3 13,1

28B Os demais produtos metálicos 1,25 98,5 8,6

35C Outro material de transporte 0,35 98,9 20,1

92AM
Activ cinematográficas, vídeo, radio e tv, 
artísticas e de axencias de noticias de 
mercado

0,35 99,2 8,7

01A Produtos agrícolas 0,23 99,4 2,0

01B Produtos gandeiros 0,13 99,6 1,3

28A Elementos metálicos para a construción 0,13 99,7 1,4

36B Outros artigos manufacturados 0,13 99,8 2,8

34B Carrozarías 0,11 99,9 10,8

35B Material ferroviario 0,05 100,0 32,2

25 Produtos de caucho e plástico 0,01 100,0 0,1

18 Prendas de vestir e prendas de pel 0,00 100,0 0,0

 TOTAIS 100,0  10,8

Distribución da formación bruta de capital fixo por produtos

Táboa 10

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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ANEXO DE TÁBOAS

   
DISTrIBUCIóN DAS EXPOrTACIóNS 

POr DESTINO

Código Produtos Exportacións
% 

Acumulado

% Exportacións 
sobre o total de 
empregos a PA

Exportacións 
ao resto de 

España

Exportacións 
ao resto da 

U.E.

Exportacións 
ao resto do 

mundo

34A Vehículos de motor 16,69 16,7 67,6 21,4 72,6 5,9

35A
Construción, reparación e 
mantemento naval

7,51 24,2 62,1 29,0 2,0 69,0

18
Prendas de vestir e prendas 
de pel

6,86 31,0 47,9 49,8 38,9 11,3

34C
Partes e pezas de vehículos 
de motor

6,23 37,3 36,4 30,6 49,9 19,5

27
Produtos básicos de ferro 
e ferroaliaxes;metais non 
férreos

5,67 42,9 36,4 68,8 28,7 2,5

23 Refino de petróleo 4,96 47,9 27,9 59,1 18,1 22,8

15B2 Conservas de pescado 4,83 52,7 83,4 74,9 22,9 2,2

40A
Prod. e distribución de 
electricidade

3,69 56,4 27,7 99,9 0,1 0,1

20B Outros produtos de madeira 3,21 59,6 56,4 66,1 25,0 8,9

28A
Elementos metálicos para a 
construción

2,31 61,9 42,7 93,6 5,1 1,3

15B3
Crustáceos e moluscos 
conxelados ou en conserva

2,24 64,2 71,4 50,9 41,0 8,2

01B Produtos gandeiros 2,08 66,3 33,7 88,1 11,7 0,2

15C1 Leite de consumo 2,06 68,3 53,8 99,8 0,2 0,0

26C
Pedra tallada, labrada e 
acabada, manufacturas de 
pedra

1,86 70,2 61,4 32,9 59,8 7,3

31
Maquinaria e material 
eléctrico

1,81 72,0 28,2 36,1 26,3 37,7

63A Serv. anexos ó transporte 1,60 73,6 22,2 56,4 30,9 12,6

25
Produtos de caucho e 
plástico

1,57 75,2 25,9 65,9 28,9 5,2

15B1
Pescado, filetes de pescado 
e outros tipos, conxelado

1,38 76,5 33,3 50,8 27,6 21,7

24B Produtos farmacéuticos 1,31 77,8 17,2 74,9 14,5 10,6

36A Mobles 1,28 79,1 21,1 75,0 17,6 7,5

24A1
Produtos químicos básicos; 
Pesticidas

1,23 80,4 27,6 47,2 49,7 3,1

02 Produtos e servizos forestais 1,22 81,6 62,6 99,3 0,7 0,0

29
Maquinaria, equipo mecánico 
e aparatos domésticos

1,21 82,8 10,2 31,1 47,4 21,5

15A1
Carne fresca, refrixerada ou 
conxelada

1,13 83,9 20,9 64,0 35,1 0,9

21A
Pasta de papel, papel e 
cartón

1,08 85,0 56,3 23,5 75,5 1,0

14
Minerais non metálicos nin 
enerxéticos

1,08 86,1 39,4 76,6 14,7 8,8

05A1
Peixes vivos e pescado 
fresco ou refrixerado

0,96 87,0 22,2 51,5 48,1 0,3

15C2 Derivados lácteos e xeados 0,88 87,9 33,8 75,6 21,0 3,4

28B
Os demais produtos 
metálicos

0,84 88,8 9,6 43,0 45,2 11,8

Distribución das exportacións por produtos e destino

Táboa 11
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ANEXO DE TÁBOAS

   
DISTrIBUCIóN DAS EXPOrTACIóNS 

POr DESTINO

Código Produtos Exportacións
% 

Acumulado

% Exportacións 
sobre o total de 
empregos a PA

Exportacións 
ao resto de 

España

Exportacións 
ao resto da 

U.E.

Exportacións 
ao resto do 

mundo

20A Madeira serrada e cepillada 0,83 89,6 32,5 78,9 17,6 3,4

26D
Outros prod. minerais non 
metálicos

0,77 90,4 19,6 89,4 10,1 0,5

24A2 Outros produtos químicos 0,67 91,0 11,9 46,7 47,0 6,3

60B2
Serv. de transp. por estrada 
de mercadorías

0,67 91,7 12,0 80,5 16,0 3,6

17B Artigos de punto 0,65 92,3 47,5 43,2 34,4 22,4

05A2
Crustáceos non conxelados, 
ostras…

0,64 93,0 37,9 84,2 15,6 0,2

32 Material electrónico 0,57 93,6 16,8 49,2 40,0 10,9

51
Serv. de comercio por xunto e 
de intermediarios

0,55 94,1 33,4 94,0 5,7 0,3

15E2 Outras bebidas alcohólicas 0,49 94,6 24,3 82,3 17,2 0,5

01A Produtos agrícolas 0,49 95,1 7,2 74,8 25,1 0,1

15D
Alimentos preparados para 
animais

0,41 95,5 14,8 87,7 12,2 0,1

34B Carrozarías 0,38 95,9 62,8 88,1 11,4 0,5

17A Produtos téxtiles 0,36 96,2 7,3 44,4 34,7 20,9

15F2
Graxas e aceites vexetais ou 
animais

0,35 96,6 15,3 73,1 21,7 5,2

15F4 Outros produtos alimenticios 0,34 96,9 6,3 46,7 43,3 10,0

26A Vidro e cerámica 0,28 97,2 10,7 52,3 42,7 5,0

74B
Serv. de consultaría, ensaio e 
análise técnica

0,24 97,5 4,5 81,1 10,0 8,9

15E1 Viño 0,21 97,7 12,4 54,1 9,6 36,2

19
Coiro, artigos de coiro; 
calzado

0,21 97,9 8,3 49,8 37,4 12,8

15E3
Augas minerais e bebidas 
sen alcohol

0,19 98,1 8,2 84,6 14,0 1,4

74A
Serv. xurídicos, de 
contabilidade, etc.

0,18 98,2 2,1 77,6 16,8 5,6

72 Serv. de informática 0,17 98,4 6,3 86,6 11,8 1,6

15A2 Produtos cárnicos 0,16 98,6 7,4 75,5 23,4 1,1

74C Serv. de publicidade 0,16 98,7 5,1 100,0 -- --

21B Artigos de papel e cartón 0,15 98,9 6,0 21,2 71,4 7,4

36B
Outros artigos 
manufacturados

0,15 99,0 5,7 6,6 66,2 27,2

65
Serv. de intermediación 
financeira

0,13 99,2 1,6 61,8 31,6 6,6

92AM

Activ cinematográficas, 
vídeo, radio e tv, artísticas e 
de axencias de noticias de 
mercado

0,12 99,3 5,0 92,6 7,1 0,4

22
Produtos da edición, 
impresión e gravación

0,10 99,4 2,4 77,6 13,8 8,6

71B
Serv. de alugueiro de 
maquinaria e equipo

0,09 99,5 5,5 93,0 7,0 --

33 Equipo médico e de precisión 0,08 99,6 3,0 54,4 37,0 8,6

73M Serv. de I+D de mercado 0,06 99,6 8,1 90,3 3,0 6,7

35C Outro material de transporte 0,05 99,7 5,2 66,1 33,9 --

(Táboa 11 continuación)
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ANEXO DE TÁBOAS

   
DISTrIBUCIóN DAS EXPOrTACIóNS 

POr DESTINO

Código Produtos Exportacións
% 

Acumulado

% Exportacións 
sobre o total de 
empregos a PA

Exportacións 
ao resto de 

España

Exportacións 
ao resto da 

U.E.

Exportacións 
ao resto do 

mundo

26B Cemento, cal e xeso 0,05 99,7 4,6 27,2 72,7 0,1

15F3
Prod. do muíño, amidóns e 
amiláceos

0,05 99,8 7,0 78,5 20,6 0,8

64B Serv. de telecomunicacións 0,04 99,8 0,6 20,7 61,6 17,6

15F1
Froitas e hortalizas, prep. e 
en conserva

0,04 99,9 7,0 29,4 62,9 7,6

13 Minerais metálicos 0,04 99,9 4,8 -- 100,0 --

64A Serv. postais e de correos 0,03 99,9 3,5 100,0 -- --

61 Serv. de transporte marítimo 0,02 100,0 5,0 68,7 31,3 --

60A2
Serv. de transporte por 
ferrocarril de mercadorías

0,01 100,0 8,2 100,0 -- --

05A3
Outros produtos e servizos 
relacionados coa pesca

0,01 100,0 9,7 98,0 0,4 1,6

30 Máquinas de oficina 0,01 100,0 0,5 9,6 56,9 33,4

37 Reciclaxe 0,01 100,0 2,5 100,0 -- --

67
Serv. auxiliares á 
intermediación financeira

0,00 100,0 0,1 100,0 -- --

66
Serv. de seguros e plans de 
pensións

0,00 100,0 0,0 35,7 19,3 45,0

40B
Prod. e dist. de gas, vapor a 
auga quente

0,00 100,0 0,0 -- 100,0 --

 TOTAIS 100,0  18,0 53,7 33,4 12,9

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 11 continuación)
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Cód Produtos IVC >0  Cód Produtos IVC <0

40A Prod. e distribución de electricidade 3,144  73M Serv. de I+D de mercado -0,004

15B2 Conservas de pescado 3,043  55B Serv. de comida e bebida -0,004

18 Prendas de vestir e prendas de pel 2,155  70 Serv. inmobiliarios -0,008

34A Vehículos de motor 1,954  60A1
Serv. de transporte por ferrocarril de 
pasaxeiros

-0,011

35A
Construción, reparación e mantemento 
naval

1,741  35B Material ferroviario -0,018

20B Outros produtos de madeira 1,686  05A3
Outros produtos e servizos relacionados 
coa pesca

-0,021

15C1 Leite de consumo 1,488  13 Minerais metálicos -0,027

28A Elementos metálicos para a construción 1,476  21A Pasta de papel, papel e cartón -0,048

01B Produtos gandeiros 1,464  60B2
Serv. de transp. por estrada de 
mercadorías

-0,049

34C Partes e pezas de vehículos de motor 1,383  61 Serv. de transporte marítimo -0,053

02 Produtos e servizos forestais 1,030  92AM
Activ cinematográficas, vídeo, radio e tv, 
artísticas e de axencias de noticias de 
mercado

-0,055

15B3
Crustáceos e moluscos conxelados ou en 
conserva

0,955  23 Refino de petróleo -0,060

14 Minerais non metálicos nin enerxéticos 0,658  35C Outro material de transporte -0,087

27
Produtos básicos de ferro e 
ferroaliaxes;metais non férreos

0,592  60A2
Serv. de transporte por ferrocarril de 
mercadorías

-0,096

20A Madeira serrada e cepillada 0,517  15E2 Outras bebidas alcohólicas -0,100

05A2 Crustáceos non conxelados, ostras… 0,441  50A2 Reparación de vehículos de motor -0,133

15B1
Pescado, filetes de pescado e outros 
tipos, conxelado

0,349  64A Serv. postais e de correos -0,135

26C
Pedra tallada, labrada e acabada, 
manufacturas de pedra

0,328  37 Reciclaxe -0,136

15A1 Carne fresca, refrixerada ou conxelada 0,280  71A Serv. de alugueiro de automóbiles -0,144

34B Carrozarías 0,256  64B Serv. de telecomunicacións -0,159

15D Alimentos preparados para animais 0,255  16 Tabaco manufacturado -0,181

32 Material electrónico 0,212  15F1 Froitas e hortalizas, prep. e en conserva -0,209

05A1
Peixes vivos e pescado fresco ou 
refrixerado

0,205  66 Serv. de seguros e plans de pensións -0,227

51
Serv. de comercio por xunto e de 
intermediarios

0,153  71B
Serv. de alugueiro de maquinaria e 
equipo

-0,262

17B Artigos de punto 0,131  62 Serv. de transporte aéreo e espacial -0,283

15C2 Derivados lácteos e xeados 0,083  36A Mobles -0,285

26D Outros prod. minerais non metálicos 0,065  24B Produtos farmacéuticos -0,331

 15F3 Prod. do muíño, amidóns e amiláceos -0,347

 30 Máquinas de oficina -0,350

 63A Serv. anexos ó transporte -0,375

 67
Serv. auxiliares á intermediación 
financeira

-0,383

 33 Equipo médico e de precisión -0,423

 15E3 Augas minerais e bebidas sen alcohol -0,441

 24A1 Produtos químicos básicos; Pesticidas -0,467

 63B Serv. de axencias de viaxes -0,491

Índices de vantaxe comparativa revelada por produtos (IVC) nos 
intercambios co resto de España

Táboa 12
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ANEXO DE TÁBOAS

 Cód Produtos IVC <0

 15E1 Viño -0,506

 74A Serv. xurídicos, de contabilidade, etc. -0,544

 26B Cemento, cal e xeso -0,589

 19 Coiro, artigos de coiro; calzado -0,624

 15F2 Graxas e aceites vexetais ou animais -0,668

 31 Maquinaria e material eléctrico -0,684

 36B Outros artigos manufacturados -0,720

 01A Produtos agrícolas -0,740

 55A Serv. de hospedaxe -0,749

 15A2 Produtos cárnicos -0,763

 21B Artigos de papel e cartón -0,825

 25 Produtos de caucho e plástico -0,907

 26A Vidro e cerámica -0,979

 74B
Serv. de consultaría, ensaio e análise 
técnica

-1,010

 65 Serv. de intermediación financeira -1,058

 72 Serv. de informática -1,064

 24A2 Outros produtos químicos -1,261

 74C Serv. de publicidade -1,439

 22
Produtos da edición, impresión e 
gravación

-1,441

 40B Prod. e dist. de gas, vapor a auga quente -1,493

 15F4 Outros produtos alimenticios -1,805

 17A Produtos téxtiles -2,072

 29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

-2,278

 28B Os demais produtos metálicos -3,882

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 12 continuación)
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Cód Produtos IVC >0  Cód Produtos IVC <0

34A Vehículos de motor 12,156  35B Material ferroviario -0,002

18 Prendas de vestir e prendas de pel 3,116  70 Serv. inmobiliarios -0,003

26C
Pedra tallada, labrada e acabada, 
manufacturas de pedra

1,578  05A3
Outros produtos e servizos relacionados 
coa pesca

-0,004

15B2 Conservas de pescado 1,496  71A Serv. de alugueiro de automóbiles -0,006

15B3
Crustáceos e moluscos conxelados ou 
en conserva

1,065  22 Produtos da edición, impresión e gravación -0,010

21A Pasta de papel, papel e cartón 0,803  15F3 Prod. do muíño, amidóns e amiláceos -0,027

20B Outros produtos de madeira 0,673  61 Serv. de transporte marítimo -0,031

15A1 Carne fresca, refrixerada ou conxelada 0,495  50A2 Reparación de vehículos de motor -0,032

63A Serv. anexos ó transporte 0,186  74A Serv. xurídicos, de contabilidade, etc. -0,045

17B Artigos de punto 0,142  73M Serv. de I+D de mercado -0,051

36A Mobles 0,128  26D Outros prod. minerais non metálicos -0,053

01B Produtos gandeiros 0,106  25 Produtos de caucho e plástico -0,054

14 Minerais non metálicos nin enerxéticos 0,100  21B Artigos de papel e cartón -0,061

28A
Elementos metálicos para a 
construción

0,096  10 Antracita, hulla, lignito e turba -0,071

35A
Construción, reparación e mantemento 
naval

0,081  71B Serv. de alugueiro de maquinaria e equipo -0,102

15F4 Outros produtos alimenticios 0,077  64B Serv. de telecomunicacións -0,133

15E2 Outras bebidas alcohólicas 0,071  11 Crus de petróleo; gas natural -0,142

05A1
Peixes vivos e pescado fresco ou 
refrixerado

0,058  66 Serv. de seguros e plans de pensións -0,148

13 Minerais metálicos 0,054  51
Serv. de comercio por xunto e de 
intermediarios

-0,156

60B2
Serv. de transp. por estrada de 
mercadorías

0,049  67 Serv. auxiliares á intermediación financeira -0,162

15A2 Produtos cárnicos 0,048  20A Madeira serrada e cepillada -0,165

15C2 Derivados lácteos e xeados 0,045  19 Coiro, artigos de coiro; calzado -0,170

15D Alimentos preparados para animais 0,045  24A2 Outros produtos químicos -0,178

15F2 Graxas e aceites vexetais ou animais 0,044  23 Refino de petróleo -0,185

15B1
Pescado, filetes de pescado e outros 
tipos, conxelado

0,042  05A2 Crustáceos non conxelados, ostras… -0,210

26A Vidro e cerámica 0,038  92AM
Activ cinematográficas, vídeo, radio e tv, 
artísticas e de axencias de noticias de 
mercado

-0,225

15E1 Viño 0,027  36B Outros artigos manufacturados -0,225

34B Carrozarías 0,026  74B
Serv. de consultaría, ensaio e análise 
técnica

-0,258

26B Cemento, cal e xeso 0,022  72 Serv. de informática -0,260

15E3 Augas minerais e bebidas sen alcohol 0,019  28B Os demais produtos metálicos -0,261

15F1
Froitas e hortalizas, prep. e en 
conserva

0,009  02 Produtos e servizos forestais -0,265

15C1 Leite de consumo 0,006  62 Serv. de transporte aéreo e espacial -0,280

40A Prod. e distribución de electricidade 0,003  01A Produtos agrícolas -0,305

40B
Prod. e dist. de gas, vapor a auga 
quente

0,000  24A1 Produtos químicos básicos; Pesticidas -0,367

Índices de vantaxe comparativa revelada por produtos (IVC) nos 
intercambios coa Unión Europea

Táboa 13
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Cód Produtos IVC <0

 35C Outro material de transporte -0,442

 16 Tabaco manufacturado -0,466

 65 Serv. de intermediación financeira -0,525

 32 Material electrónico -0,958

 30 Máquinas de oficina -1,011

 31 Maquinaria e material eléctrico -1,024

 33 Equipo médico e de precisión -1,097

 17A Produtos téxtiles -1,112

 24B Produtos farmacéuticos -2,077

 27
Produtos básicos de ferro e 
ferroaliaxes;metais non férreos

-2,308

 29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

-3,614

 34C Partes e pezas de vehículos de motor -7,800

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 13 continuación)
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Cód Produtos
IVC 

>0
 Cód Produtos

IVC 

<0

34C Partes e pezas de vehículos de motor 2,6  35B Material ferroviario 0,0

23 Refino de petróleo 0,9  71A Serv. de alugueiro de automóbiles 0,0

34A Vehículos de motor 0,7  15F3 Prod. do muíño, amidóns e amiláceos 0,0

31 Maquinaria e material eléctrico 0,6  70 Serv. inmobiliarios 0,0

26C
Pedra tallada, labrada e acabada, 
manufacturas de pedra

0,3  26D Outros prod. minerais non metálicos 0,0

20B Outros produtos de madeira 0,3  36A Mobles 0,0

15E1 Viño 0,2  73M Serv. de I+D de mercado 0,0

17B Artigos de punto 0,1  26B Cemento, cal e xeso 0,0

63A Serv. anexos ó transporte 0,1  15F4 Outros produtos alimenticios 0,0

15B2 Conservas de pescado 0,1  74A Serv. xurídicos, de contabilidade, etc. 0,0

15C2 Derivados lácteos e xeados 0,1  05A3
Outros produtos e servizos relacionados 
coa pesca

0,0

60B2
Serv. de transp. por estrada de 
mercadorías

0,0  15E2 Outras bebidas alcohólicas 0,0

24A2 Outros produtos químicos 0,0  16 Tabaco manufacturado 0,0

21B Artigos de papel e cartón 0,0  25 Produtos de caucho e plástico 0,0

22
Produtos da edición, impresión e 
gravación

0,0  61 Serv. de transporte marítimo 0,0

01B Produtos gandeiros 0,0  28A Elementos metálicos para a construción 0,0

15E3 Augas minerais e bebidas sen alcohol 0,0  02 Produtos e servizos forestais -0,1

15A1 Carne fresca, refrixerada ou conxelada 0,0  15F1 Froitas e hortalizas, prep. e en conserva -0,1

40A Prod. e distribución de electricidade 0,0  67 Serv. auxiliares á intermediación financeira -0,1

15A2 Produtos cárnicos 0,0  21A Pasta de papel, papel e cartón -0,1

34B Carrozarías 0,0  51
Serv. de comercio por xunto e de 
intermediarios

-0,1

15C1 Leite de consumo 0,0  05A2
Crustáceos non conxelados, ostras, outros 
invertebrados acuáticos

-0,1

 71B Serv. de alugueiro de maquinaria e equipo -0,1

 15B3
Crustáceos e moluscos conxelados ou en 
conserva

-0,1

 66 Serv. de seguros e plans de pensións -0,1

 64B Serv. de telecomunicacións -0,1

 62 Serv. de transporte aéreo e espacial -0,2

 26A Vidro e cerámica -0,2

 28B Os demais produtos metálicos -0,2

 15D Alimentos preparados para animais -0,2

 74B
Serv. de consultaría, ensaio e análise 
técnica

-0,2

 65 Serv. de intermediación financeira -0,2

 92AM
Activ cinematográficas, vídeo, radio e tv, 
artísticas e de axencias de noticias de 
mercado

-0,2

 72 Serv. de informática -0,2

 17A Produtos téxtiles -0,3

 14 Minerais non metálicos nin enerxéticos -0,3

Índices de vantaxe comparativa revelada por produtos (IVC) nos 
intercambios con países non pertencentes á Unión Europea

Táboa 14
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Cód Produtos
IVC 

<0

 05A1
Peixes vivos e pescado fresco ou 
refrixerado

-0,4

 15F2 Graxas e aceites vexetais ou animais -0,5

 19 Coiro, artigos de coiro; calzado -0,5

 35C Outro material de transporte -0,6

 36B Outros artigos manufacturados -0,6

 24A1 Produtos químicos básicos; Pesticidas -0,6

 01A Produtos agrícolas -0,9

 30 Máquinas de oficina -0,9

 24B Produtos farmacéuticos -1,2

 13 Minerais metálicos -1,2

 33 Equipo médico e de precisión -1,4

 20A Madeira serrada e cepillada -1,4

 10 Antracita, hulla, lignito e turba -1,5

 29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

-1,7

 27
Produtos básicos de ferro e 
ferroaliaxes;metais non férreos

-1,8

 15B1
Pescado, filetes de pescado e outros tipos, 
conxelado

-1,8

 32 Material electrónico -2,1

 18 Prendas de vestir e prendas de pel -2,1

 35A
Construción, reparación e mantemento 
naval

-2,3

 11 Crus de petróleo; gas natural -15,4

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 14 continuación)
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Código Produto
IVC resto de 

España
IVC UE

IVC resto do 
mundo

IVC total

01A Produtos agrícolas -0,7 -0,3 -0,9 -0,6

01B Produtos gandeiros 1,5 0,1 0,0 0,8

02 Produtos e servizos forestais 1,0 -0,3 -0,1 0,4

05A1 Peixes vivos e pescado fresco ou refrixerado 0,2 0,1 -0,4 0,1

05A2 Crustáceos non conxelados, ostras,… 0,4 -0,2 -0,1 0,1

05A3
Outros produtos e servizos relacionados coa 
pesca

0,0 0,0 0,0 0,0

10 Antracita, hulla, lignito e turba -- -0,1 -1,5 -0,3

11 Crus de petróleo; gas natural -- -0,1 -15,4 -2,8

13 Minerais metálicos 0,0 0,1 -1,2 -0,2

14 Minerais non metálicos nin enerxéticos 0,7 0,1 -0,3 0,3

15A1 Carne fresca, refrixerada ou conxelada 0,3 0,5 0,0 0,3

15A2 Produtos cárnicos -0,8 0,0 0,0 -0,4

15B1
Pescado, filetes de pescado e outros tipos, 
conxelado

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

15B2 Conservas de pescado 3,0 1,5 0,1 2,0

15B3
Crustáceos e moluscos conxelados ou en 
conserva

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

15C1 Leite de consumo 1,5 0,0 0,0 0,8

15C2 Derivados lácteos e xeados 0,1 0,0 0,1 0,1

15D Alimentos preparados para animais 0,3 0,0 -0,2 0,1

15E1 Viño -0,5 0,0 0,2 -0,2

15E2 Outras bebidas alcohólicas -0,1 0,1 0,0 0,0

15E3 Augas minerais e bebidas sen alcohol -0,4 0,0 0,0 -0,2

15F1 Froitas e hortalizas, prep. e en conserva -0,2 0,0 -0,1 -0,1

15F2 Graxas e aceites vexetais ou animais -0,7 0,0 -0,5 -0,4

15F3 Prod. do muíño, amidóns e amiláceos -0,3 0,0 0,0 -0,2

15F4 Outros produtos alimenticios -1,8 0,1 0,0 -0,9

16 Tabaco manufacturado -0,2 -0,5 0,0 -0,2

17A Produtos téxtiles -2,1 -1,1 -0,3 -1,5

17B Artigos de punto 0,1 0,1 0,1 0,1

18 Prendas de vestir e prendas de pel 2,2 3,1 -2,1 1,7

19 Coiro, artigos de coiro; calzado -0,6 -0,2 -0,5 -0,5

20A Madeira serrada e cepillada 0,5 -0,2 -1,4 0,0

20B Outros produtos de madeira 1,7 0,7 0,3 1,1

21A Pasta de papel, papel e cartón 0,0 0,8 -0,1 0,2

21B Artigos de papel e cartón -0,8 -0,1 0,0 -0,4

22 Produtos da edición, impresión e gravación -1,4 0,0 0,0 -0,7

23 Refino de petróleo -0,1 -0,2 0,9 0,1

24A1 Produtos químicos básicos; Pesticidas -0,5 -0,4 -0,6 -0,5

24A2 Outros produtos químicos -1,3 -0,2 0,0 -0,7

24B Produtos farmacéuticos -0,3 -2,1 -1,2 -1,0

25 Produtos de caucho e plástico -0,9 -0,1 0,0 -0,5

26A Vidro e cerámica -1,0 0,0 -0,2 -0,5

26B Cemento, cal e xeso -0,6 0,0 0,0 -0,3

26C
Pedra tallada, labrada e acabada, 
manufacturas de pedra

0,3 1,6 0,3 0,7

26D Outros prod. minerais non metálicos 0,1 -0,1 0,0 0,0

Índices de vantaxe comparativa revelada por produtos (IVC) 

Táboa 15
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Código Produto
IVC resto de 

España
IVC UE

IVC resto do 
mundo

IVC total

27 Produtos básicos de ferro;metais non férreos 0,6 -2,3 -1,8 -0,7

28A Elementos metálicos para a construción 1,5 0,1 0,0 0,8

28B Os demais produtos metálicos -3,9 -0,3 -0,2 -2,1

29
Maquinaria, equipo mecánico e aparatos 
domésticos

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

30 Máquinas de oficina -0,4 -1,0 -0,9 -0,7

31 Maquinaria e material eléctrico -0,7 -1,0 0,6 -0,6

32 Material electrónico 0,2 -1,0 -2,1 -0,6

33 Equipo médico e de precisión -0,4 -1,1 -1,4 -0,8

34A Vehículos de motor 2,0 12,2 0,7 4,9

34B Carrozarías 0,3 0,0 0,0 0,1

34C Partes e pezas de vehículos de motor 1,4 -7,8 2,6 -1,2

35A Construción, reparación e mantemento naval 1,7 0,1 -2,3 0,5

35B Material ferroviario 0,0 0,0 0,0 0,0

35C Outro material de transporte -0,1 -0,4 -0,6 -0,3

36A Mobles -0,3 0,1 0,0 -0,1

36B Outros artigos manufacturados -0,7 -0,2 -0,6 -0,5

37 Reciclaxe -0,1 -- -- -0,1

40A Prod. e distribución de electricidade 3,1 0,0 0,0 1,6

40B Prod. e dist. de gas, vapor a auga quente -1,5 0,0 -- -0,8

50A2 Reparación de vehículos de motor -0,1 0,0 -- -0,1

51 Serv. de comercio por xunto e de intermediarios 0,2 -0,2 -0,1 0,0

55A Serv. de hospedaxe -0,7 -- -- -0,4

55B Serv. de comida e bebida 0,0 -- -- 0,0

60A1 Serv. de transporte por ferrocarril de pasaxeiros 0,0 -- -- 0,0

60A2
Serv. de transporte por ferrocarril de 
mercadorías

-0,1 -- -- 0,0

60B2 Serv. de transp. por estrada de mercadorías… 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Serv. de transporte marítimo -0,1 0,0 0,0 0,0

62 Serv. de transporte aéreo e espacial -0,3 -0,3 -0,2 -0,3

63A Serv. anexos ó transporte -0,4 0,2 0,1 -0,1

63B Serv. de axencias de viaxes -0,5 -- -- -0,3

64A Serv. postais e de correos -0,1 -- -- -0,1

64B Serv. de telecomunicacións -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

65 Serv. de intermediación financeira -1,1 -0,5 -0,2 -0,7

66 Serv. de seguros e plans de pensións -0,2 -0,1 -0,1 -0,2

67 Serv. auxiliares á intermediación financeira -0,4 -0,2 -0,1 -0,3

70 Serv. inmobiliarios 0,0 0,0 0,0 0,0

71A Serv. de alugueiro de automóbiles -0,1 0,0 0,0 -0,1

71B Serv. de alugueiro de maquinaria e equipo -0,3 -0,1 -0,1 -0,2

72 Serv. de informática -1,1 -0,3 -0,2 -0,7

73M Serv. de I+D de mercado 0,0 -0,1 0,0 0,0

74A Serv. xurídicos, de contabilidade, etc. -0,5 0,0 0,0 -0,3

74B Serv. de consultaría, ensaio e análise técnica -1,0 -0,3 -0,2 -0,6

74C Serv. de publicidade -1,4 -- -- -0,7

92AM
Activ cinematográficas, radio e tv, axencias de 
mercado

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

 TOTAL -8,5 -4,2 -36,1 -12,1

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 15 continuación)
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Correspondencias entre as ramas homoxéneas, as ramas das TOD e a 
clasificación de produtos CPA-2002

Táboa 16

Código Descrición rama homoxénea Código TOD CPA-2002

R01 Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados R01 01

R02 Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacionados R02 02

R05 Pesca e acuicultura R05A e R05B 05

R10_12 Extracción de produtos enerxéticos
R10 e 

R11_12
10-12

R13_14 Extracción de produtos non enerxéticos R13_14 13-14

R15A Industria cárnica R15A 15.1

R15B Elaboración e conserva de peixe e produtos a base de peixe R15B 15.2

R15C Industria láctea R15C 15.5

R15D Fabricación de piensos R15D 15.7

R15E Elaboración de bebidas R15E 15.9

R15F_16 Outras industrias alimentarias e do tabaco R15F e R16
15.3 , 15.4 , 
15.6 , 15.8 

e 16

R17 Industria téxtil R17 17

R18 Industria da confección e da peletería R18 18

R19
Preparación, curtido e acabado do coiro; fabricación de artigos de 
marroquinería e viaxe; artigos de albardaría, talabartería e zapatería

R19 19

R20 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartería R20 20

R21 Industria do papel R21 21

R22 Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados R22 22

R23 Coquerías, refino de petróleo e tratamento de combustibles nucleares R23 23

R24 Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos R24 24

R25 Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas R25 25

R26 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos R26 26

R27 Metalurxia R27 27

R28 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo R28 28

R29 Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico R29 29

R30 Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos R30 30

R31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico R31 31

R32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo e aparatos de 
radio, televisión e comunicacións 

R32 32

R33 Fabricación de equipo médico e aparatos de precisión, óptica e reloxería R33 33

R34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques R34 34

R35 Fabricación doutro material de transporte R35 35

R36 Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras R36 36

R37 Reciclaxe R37 37

R40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga quente R40 40

R41 Captación, depuración e distribución de auga R41 41

R45 Construción R45 45

R50A Venda e reparación de vehículos de motor R50A 50 exc 50.5

R50B Venda polo miúdo de combustible para vehículos de motor R50B 50.5

R51
Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de 
motor

R51 51

R52
Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor; reparación de efectos 
persoais e utensilios domésticos

R52 52

R55A Aloxamento R55A 55.1-55.2

R55B Servizos de comidas R55B 55.3-55.5
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Código Descrición rama homoxénea Código TOD CPA-2002

R60A Transporte por ferrocarril R60A 60.1

R60B Outro transporte terrestre R60B 60.2-60.3

R61 Transporte marítimo R61 61

R62 Transporte aéreo R62 62

R63A
Actividades anexas aos transportes agás actividades de axencias de 
viaxes

R63A 63 exc 63.3

R63B Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ de reservas R63B 63.3

R64A Actividades postais e de mensaxería R64A 64.1

R64B Telecomunicacións R64B 64.2

R65 Intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións R65 65

R66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social Obrigatoria R66 66

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira R67 67

R70 Actividades inmobiliarias R70 70

R71
Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e 
utensilios domésticos

R71 71

R72 Actividades informáticas R72 72

R73 Investigación e desenvolvemento R73 73

R74A Actividades xurídicas, contables, consultoría de xestión R74A 74.1

R74B Actividades de arquitectura, enxeñaría, ensaios e análise técnica R74B 74.2-74.3

R74C Publicidade R74C 74.4

R74D Servizos de investigación e seguridade e actividades industriais de limpeza R74D 74.6-74.7

R74E Actividades de emprego e actividades empresariais diversas R74E 74.5 , 74.8

R75 Administración Pública, Defensa e Seguridade Social Obrigatoria R75 75

R80M Actividades de educación de mercado R80M 80 (m)

R80NM Actividades de educación de non mercado R80NM 80 (nm)

R85M Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de mercado R85M 85 (m)

R85NM Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de non mercado R85NM 85 (nm)

R90M Saneamento público de mercado R90M 90 (m)

R90NM Saneamento público de non mercado R90NM 90 (nm)

R91 Actividades asociativas R91 91

R92M Actividades recreativas, culturais e deportivas de mercado R92M 92 (m)

R92NM Actividades recreativas, culturais e deportivas de non mercado R92NM 92 (nm)

R93 Actividades diversas de servizos persoais R93 93

R95 Fogares que empregan persoal doméstico R95 95

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:

(Táboa 16 continuación)
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Sectores clave  Sectores motores

R20.Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; 
cestería e espartería

 R15A.Industria cárnica

R27.Metalurxia  
R15B.Elaboración e conserva de peixe e produtos a base 
de peixe

R34.Fabricación de vehículos de motor, remolques e 
semirremolques

 R15C.Industria láctea

R40.Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, 
vapor e auga quente

 R18.Industria da confección e da peletería 

R45.Construción  R35.Fabricación doutro material de transporte

R51.Comercio por xunto e intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor

 R80NM.Actividades de educación de non mercado

R52.Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor; 
reparación de efectos persoais e utensilios domésticos

 
R85M.Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos 
sociais de mercado

R55B.Servizos de comidas  
R85NM.Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos 
sociais de non mercado

R70.Actividades inmobiliarias  R90NM.Saneamento público de non mercado

R75.Administración Pública, Defensa e Seguridade Social 
Obrigatoria

 
R92M.Actividades recreativas, culturais e deportivas de 
mercado

Sectores básicos  Sectores independentes

R10_12.Extracción de produtos enerxéticos  
R01.Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos 
relacionados

R13_14.Extracción de produtos non enerxéticos  
R02.Silvicultura, explotación forestal e actividades dos 
servizos relacionados

R25.Fabricación de produtos de caucho e materias 
plásticas

 
R05.Pesca, acuicultura e actividades dos servizos 
relacionados con elas

R26.Fabricación doutros produtos minerais non metálicos  R15D.Fabricación de piensos

R28.Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria 
e equipo

 R15E.Elaboración de bebidas

R29.Industria da construción de maquinaria e equipo 
mecánico

 R15F_16.Outras industrias alimentarias e do tabaco

R31.Fabricación de maquinaria e material eléctrico  R17.Industria téxtil 

R36.Fabricación de mobles; outras industrias 
manufactureiras

 
R19.Prep., curtido e acabado do coiro; fabric.de artig. de 
marroquinería e viaxe; artig. de albardaría, talabartería e 
zapatería

R37.Reciclaxe  R21.Industria do papel

R50A.Venda e reparación de vehículos de motor  
R22.Edición, artes gráficas e reprodución de soportes 
gravados

R60B.Outro transporte terrestre  
R23.Coquerías, refino de petróleo e tratamento de 
combustibles nucleares

R61.Transporte marítimo  R24.Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos

R63A.Actividades anexas aos transportes agás 
actividades de axencias de viaxes

 
R30.Fabricación de máquinas de oficina e equipos 
informáticos

R64A.Actividades postais e de mensaxería  
R32.Fabricación de material electrónico; fabricación de 
equipo e aparatos de radio, televisión e comunicacións 

R64B.Telecomunicacións  
R33.Fabricación de equipo médico e aparatos de precisión, 
óptica e reloxería

R65.Intermediación financeira, agás seguros e plans de 
pensións

 R41.Captación, depuración e distribución de auga

Clasificación das ramas homoxéneas galegas segundo a intensidade dos 
encadeamentos totais ponderados

Táboa 17
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Sectores básicos  Sectores independentes

R71.Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de 
efectos persoais e utensilios domésticos

 
R50B.Venda polo miúdo de combustible para vehículos de 
motor

R74A.Actividades xurídicas, contables, consultoría de 
xestión

 R55A.Aloxamento

R74C.Publicidade  R60A.Transporte por ferrocarril 

R74D.Servizos de investigación e seguridade; actividades 
industriais de limpeza

 R62.Transporte aéreo

R74E.Actividades de emprego e actividades empresariais 
diversas

 
R63B.Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ de 
reservas

  
R66.Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social 
Obrigatoria

  R67.Actividades auxiliares á intermediación financeira

  R72.Actividades informáticas

  R73.Investigación e desenvolvemento

  
R74B.Actividades de arquitectura, enxeñaría, ensaios e 
análise técnica

  R80M.Actividades de educación de mercado

  R90M.Saneamento público de mercado 

  R91.Actividades asociativas 

  
R92NM.Actividades recreativas, culturais e deportivas de 
non mercado 

  R93.Actividades diversas de servizos persoais

  R95.Fogares que empregan persoal doméstico

IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005

Fonte:
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ANEXO DE TÁBOAS

rAMAS COMPArABLES. Correspondencias coa CPA-2002

Código Descrición rama CPA-2002

R01 Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados 01

R02 Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacionados 02

R05 Pesca, acuicultura e actividades dos servizos relacionados con elas 05

R10_12 Extracción de produtos enerxéticos 10-12

R13_14 Extracción de produtos non enerxéticos 13-14

R15A Industria cárnica 15.1

R15BDF_16
Elaboración e conserva de peixe e produtos a base de peixe; fabricación de 
piensos;outras industrias alimentarias e tabaco

152-154,156-
158,16

R15C Industria láctea 15.5

R15E Elaboración  de bebidas 15.9

R17 Industria téxtil 17

R18 Industria da confección e da peletería 18

R19
Prep., curtido e acabado do coiro; fabric.de artig. de marroquinería e viaxe; artig. de 
albardaría, talabartería e zapatería

19

R20 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartería 20

R21 Industria do papel 21

R22 Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados 22

R23 Coquerías, refino de petróleo e tratamento de combustibles nucleares 23

R24 Fabricación de produtos químicos e farmacéuticos 24

R25 Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas 25

R26 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 26

R27 Metalurxia 27

R28 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 28

R29 Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico 29

R30 Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos 30

R31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico 31

R32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

32

R33 Fabricación de equipo médico e aparatos de precisión, óptica e reloxería 33

R34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 34

R35 Fabricación doutro material de transporte 35

R36 Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras 36

R37 Reciclaxe 37

R40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga quente 40

R41 Captación, depuración e distribución de auga 41

R45 Construción 45

R50
Venda e reparación de vehículos de motor;venda polo múdo de combustible para 
vehículos de motor

50

R51 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor 51

R52
Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor; reparación de efectos persoais e 
utensilios domésticos

52

R55A Aloxamento 55.1-55.2

R55B Servizos de comidas 55.3-55.5

R60A Transporte por ferrocarril 60.1

R60B Outro transporte terrestre 60.2-60.3

ramas homoxéneas comparables IGE-INE
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ANEXO DE TÁBOAS

rAMAS COMPArABLES. Correspondencias coa CPA-2002

Código Descrición rama CPA-2002

R61 Transporte marítimo 61

R62 Transporte aéreo 62

R63A Actividades anexas aos transportes agás actividades de axencias de viaxes 63 exc 63.3

R63B Axencias de viaxes, tour-operadores e outras activ de reservas 63.3

R64 Actividades postais e de mensaxería e telecomunicacións 64

R65 Intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións 65

R66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social Obrigatoria 66

R67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 67

R70 Actividades inmobiliarias 70

R71
Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e utensilios 
domésticos

71

R72 Actividades informáticas 72

R73 Investigación e desenvolvemento 73

R74 Actividades empresariais 74

R75 Administración Pública, Defensa e Seguridade Social Obrigatoria 75

R80M Actividades de educación de mercado 80 (m)

R80NM Actividades de educación de non mercado 80 (nm)

R85M Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de mercado 85 (m)

R85NM Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais de non mercado 85 (nm)

R90M Saneamento público de mercado 90 (m)

R90NM Saneamento público de non mercado 90 (nm)

R91 Actividades asociativas 91

R92 Actividades recreativas, culturais e deportivas 92

R93 Actividades diversas de servizos persoais 93

R95 Fogares que empregan persoal doméstico 95

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:
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ANEXO DE TÁBOAS

Porcentaxes de produción, VEB e Emprego das ramas homoxéneas 
comparables IGE-INE en Galicia e España

GALICIA  ESPAÑA  

CEP                     ramas homoxéneas 
                    comparables IGE-INE

Produción 
(%)

VEB 
(%)

Emprego 
(%)

 Produción 
(%)

VEB 
(%)

Emprego 
(%)

 

 

R01
Agricultura, gandería, caza 
e actividades dos servizos 
relacionados

 2,1      2,8      6,8      2,1      2,6      4,5     1,03

R02
Silvicultura, explotación forestal 
e actividades dos servizos 
relacionados

 0,4      0,7      0,5       0,1      0,2      0,1     4,32

R05
Pesca, acuicultura e actividades 
dos servizos relacionados con 
elas

 0,8      1,0      2,0      0,1      0,2      0,3     6,74

R10_12
Extracción de produtos 
enerxéticos

 0,2      0,2      0,0       0,1      0,1      0,1     2,43

R13_14
Extracción de produtos non 
enerxéticos

 0,5      0,5      0,5      0,3      0,2      0,2     1,84

R15A Industria cárnica  1,0      0,5      0,5       1,2      0,5      0,6     0,86

R15BDF_16

Elaboración e conserva de peixe 
e produtos a base de peixe; 
fabricación de piensos;outras 
industrias alimentarias e tabaco

 3,7      1,9      2,5      2,5      1,1      1,3     1,49

R15C Industria láctea  1,0      0,2      0,2       0,5      0,2      0,2     2,17

R15E Elaboración  de bebidas  0,6      0,4      0,2      0,9      0,4      0,3     0,72

R17 Industria téxtil  0,3      0,2      0,2       0,5      0,3      0,5     0,56

R18
Industria da confección e da 
peletería 

 1,8      1,2      1,5      0,4      0,3      0,6     4,09

R19

Prep., curtido e acabado 
do coiro; fabric.de artig. de 
marroquinería e viaxe; artig. 
de albardaría, talabartería e 
zapatería

 0,1      0,0      0,1       0,3      0,2      0,4     0,18

R20
Industria da madeira e da 
cortiza, agás mobles; cestería e 
espartería

 1,6      0,8      1,0      0,6      0,3      0,6     2,72

R21 Industria do papel  0,5      0,3      0,2       0,6      0,4      0,3     0,73

R22
Edición, artes gráficas e 
reprodución de soportes 
gravados

 0,4      0,4      0,4      1,0      0,9      0,8     0,37

R23
Coquerías, refino de petróleo 
e tratamento de combustibles 
nucleares

 2,0      0,6      0,0       1,7      0,5      0,0     1,18

R24
Fabricación de produtos 
químicos e farmacéuticos

 1,3      0,6      0,3      2,2      1,3      0,8     0,57

R25
Fabricación de produtos de 
caucho e materias plásticas

 0,7      0,4      0,4       1,0      0,6      0,6     0,71

R26
Fabricación doutros produtos 
minerais non metálicos

 1,5      1,1      1,2      1,7      1,2      1,1     0,85

R27 Metalurxia  2,0      1,0      0,4       1,6      0,9      0,6     1,21

Estrutura da produción, valor engadido bruto e emprego en Galicia e 
España. Coeficientes de especialización

Táboa 19
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ANEXO DE TÁBOAS

Porcentaxes de produción, VEB e Emprego das ramas homoxéneas 
comparables IGE-INE en Galicia e España

GALICIA  ESPAÑA  

CEP                     ramas homoxéneas 
                    comparables IGE-INE

Produción 
(%)

VEB 
(%)

Emprego 
(%)

 Produción 
(%)

VEB 
(%)

Emprego 
(%)

 

 

R28
Fabricación de produtos 
metálicos, agás maquinaria e 
equipo

 1,7      1,2      1,5      2,2      1,6      1,8     0,80

R29
Industria da construción de 
maquinaria e equipo mecánico

 0,7      0,5      0,7       1,4      1,1      1,1     0,51

R30
Fabricación de máquinas de 
oficina e equipos informáticos

 0,0      0,0      0,0      0,1      0,1      0,1     0,05

R31
Fabricación de maquinaria e 
material eléctrico

 0,7      0,4      0,2       0,9      0,4      0,4     0,73

R32

Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

 0,2      0,1      0,1      0,3      0,1      0,2     0,59

R33
Fabricación de equipo médico e 
aparatos de precisión, óptica e 
reloxería

 0,0      0,1      0,1       0,2      0,2      0,2     0,22

R34
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques e 
semirremolques

 6,1      2,4      1,5      3,1      1,2      1,1     1,98

R35
Fabricación doutro material de 
transporte

 1,4      0,9      0,8       0,6      0,3      0,4     2,37

R36
Fabricación de mobles; outras 
industrias manufactureiras

 0,9      0,6      1,0      0,9      0,7      1,2     1,03

R37 Reciclaxe  0,0      0,0      0,0       0,3      0,0      0,1     0,12

R40
Produción e distribución de 
enerxía eléctrica, gas, vapor e 
auga quente

 3,2      2,6      0,3      2,2      1,7      0,2     1,42

R41
Captación, depuración e 
distribución de auga

 0,2      0,2      0,1       0,3      0,2      0,2     0,64

R45 Construción  15,0     12,0      11,8      15,5      11,2      12,1     0,97

R50

Venda e reparación de 
vehículos de motor;venda polo 
múdo de combustible para 
vehículos de motor

 1,6      1,7      2,4       1,7      1,5      1,9     0,92

R51
Comercio por xunto e 
intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor

 4,3      5,0      4,5      4,0      5,0      3,9     1,06

R52

Comercio polo miúdo, agás de 
vehículos de motor; reparación 
de efectos persoais e utensilios 
domésticos

 3,4      5,1      8,9       3,3      4,7      9,3     1,01

R55A Aloxamento  0,7      0,9      0,7      0,9      1,3      1,3     0,72

R55B Servizos de comidas  4,9      5,3      5,4       4,8      6,0      5,2     1,03

R60A Transporte por ferrocarril  0,1      0,1      0,1      0,1      0,2      0,1     0,49

R60B Outro transporte terrestre  2,3      2,1      2,7       2,3      2,2      3,0     0,96

R61 Transporte marítimo  0,1      0,1      0,0      0,2      0,1      0,1     0,55

R62 Transporte aéreo  0,1      0,1      0,0       0,4      0,3      0,2     0,20

R63A
Actividades anexas aos 
transportes agás actividades de 
axencias de viaxes

 1,3      1,4      0,9      1,6      1,3      1,0     0,81

(Táboa 19 continuación)
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ANEXO DE TÁBOAS

Porcentaxes de produción, VEB e Emprego das ramas homoxéneas 
comparables IGE-INE en Galicia e España

GALICIA  ESPAÑA  

CEP                     ramas homoxéneas 
                    comparables IGE-INE

Produción 
(%)

VEB 
(%)

Emprego 
(%)

 Produción 
(%)

VEB 
(%)

Emprego 
(%)

 

 

R63B
Axencias de viaxes, tour-
operadores e outras activ de 
reservas

 0,3      0,2      0,1       0,5      0,3      0,3     0,52

R64 
Actividades postais e de 
mensaxería e telecomunicacións

 1,8      2,1      0,6      2,2      2,2      1,0     0,81

R65
Intermediación financeira, agás 
seguros e plans de pensións

 1,5      2,6      1,1       1,9      3,1      1,2     0,81

R66
Seguros e plans de pensións, 
agás Seguridade Social 
Obrigatoria

 0,7      0,7      0,2      0,7      0,6      0,3     1,00

R67
Actividades auxiliares á 
intermediación financeira

 0,5      0,4      0,4       0,7      0,8      0,5     0,66

R70 Actividades inmobiliarias  6,0      9,6      1,0      6,4      10,3      1,1     0,93

R71
Alugueiro de maquinaria e 
equipo sen operario, de efectos 
persoais e utensilios domésticos

 0,3      0,4      0,3       0,6      0,6      0,4     0,58

R72 Actividades informáticas  0,2      0,3      0,4      0,9      1,3      0,8     0,23

R73
Investigación e 
desenvolvemento

 0,2      0,3      0,4       0,3      0,4      0,4     0,75

R74 Actividades empresariais  3,9      5,1      6,5      5,2      6,4      7,2     0,76

R75
Administración Pública, Defensa 
e Seguridade Social Obrigatoria

 3,6      5,8      5,8       3,5      5,3      6,0     1,04

R80M
Actividades de educación de 
mercado

 0,6      1,1      1,3      0,8      1,4      1,7     0,77

R80NM
Actividades de educación de 
non mercado

 2,0      4,0      3,7       1,7      3,4      3,3     1,13

R85M
Actividades sanitarias, 
veterinarias e de servizos 
sociais de mercado

 1,4      2,0      2,2      1,6      2,1      2,8     0,88

R85NM
Actividades sanitarias, 
veterinarias e de servizos 
sociais de non mercado

 2,4      3,4      3,0       2,3      3,3      3,3     1,01

R90M
Saneamento público de 
mercado 

 0,4      0,4      0,4      0,3      0,4      0,3     1,08

R90NM
Saneamento público de non 
mercado

 0,2      0,1      0,0       0,2      0,1      0,0     1,02

R91 Actividades asociativas  0,2      0,2      0,3      0,2      0,2      0,3     1,04

R92 
Actividades recreativas, 
culturais e deportivas

 1,9      2,2      1,8       2,1      2,6      2,4     0,87

R93
Actividades diversas de servizos 
persoais

 0,4      0,5      1,5      0,5      0,6      1,5     0,98

R95
Fogares que empregan persoal 
doméstico

 0,4      0,8      6,0       0,4      0,9      6,6     0,94

 100,0     100,0      100 ,0     100,0     100,0      100,0      

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:
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Clasificación das ramas homoxéneas comparables IGE-INE segundo a intensidade 
dos encadeamentos totais ponderados

                   ramas homoxéneas  
                   comparables IGE-INE

GALICIA  ESPAÑA

Sectores 
claves

Sectores 
motores

Sectores 
básicos

Sectores 
independentes

Sectores 
claves

Sectores 
motores

Sectores 
básicos

Sectores 
independentes

R01
Agricultura, gandería, caza 
e actividades dos servizos 
relacionados

 x       x

R02
Silvicultura, explotación 
forestal e actividades dos 
servizos relacionados

   x     x

R05
Pesca, acuicultura e 
actividades dos servizos 
relacionados con elas

   x     x

R10_12
Extracción de produtos 
enerxéticos

  x     x  

R13_14
Extracción de produtos non 
enerxéticos

  x     x  

R15A Industria cárnica  x     x   

R15BDF_16

Elaboración e conserva de 
peixe e produtos a base de 
peixe; fabricación de piensos; 
outras industrias alimentarias 
e tabaco

x      x   

R15C Industria láctea  x     x   

R15E Elaboración  de bebidas    x    x  

R17 Industria téxtil    x     x

R18
Industria da confección e da 
peletería 

 x       x

R19

Prep., curtido e acabado 
do coiro; fabric.de artig. de 
marroquinería e viaxe; artig. 
de albardaría, talabartería e 
zapatería

   x     x

R20
Industria da madeira e 
da cortiza, agás mobles; 
cestería e espartería

  x     x  

R21 Industria do papel    x     x

R22
Edición, artes gráficas e 
reprodución de soportes 
gravados

   x    x  

R23
Coquerías, refino de petróleo 
e tratamento de combustibles 
nucleares

   x     x

R24
Fabricación de produtos 
químicos e farmacéuticos

   x   x   

R25
Fabricación de produtos de 
caucho e materias plásticas

   x    x  

R26
Fabricación doutros produtos 
minerais non metálicos

  x     x  

R27 Metalurxia x       x  

R28
Fabricación de produtos 
metálicos, agás maquinaria 
e equipo

x x

Clasificación comparativa dos sectores produtivos en Galicia e España

Táboa 20
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ANEXO DE TÁBOAS

Clasificación das ramas homoxéneas comparables IGE-INE segundo a intensidade 
dos encadeamentos totais ponderados

                   ramas homoxéneas  
                   comparables IGE-INE

GALICIA  ESPAÑA

Sectores 
claves

Sectores 
motores

Sectores 
básicos

Sectores 
independentes

Sectores 
claves

Sectores 
motores

Sectores 
básicos

Sectores 
independentes

R29
Industria da construción 
de maquinaria e equipo 
mecánico

x x

R30
Fabricación de máquinas de 
oficina e equipos informáticos

   x     x

R31
Fabricación de maquinaria e 
material eléctrico

   x    x  

R32

Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo e aparatos de radio, 
televisión e comunicacións 

   x     x

R33
Fabricación de equipo 
médico e aparatos de 
precisión, óptica e reloxería

   x     x

R34
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques e 
semirremolques

x      x   

R35
Fabricación doutro material 
de transporte

   x     x

R36
Fabricación de mobles; 
outras industrias 
manufactureiras

  x     x  

R37 Reciclaxe   x     x  

R40
Produción e distribución de 
enerxía eléctrica, gas, vapor 
e auga quente

x       x  

R41
Captación, depuración e 
distribución de auga

   x     x

R45 Construción x     x    

R50

Venda e reparación de 
vehículos de motor;venda 
polo múdo de combustible 
para vehículos de motor

  x    x   

R51
Comercio por xunto e 
intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor

x     x    

R52

Comercio polo miúdo, agás 
de vehículos de motor; 
reparación de efectos 
persoais e utensilios 
domésticos

x     x    

R55A Aloxamento    x   x   

R55B Servizos de comidas x     x    

R60A Transporte por ferrocarril    x     x

R60B Outro transporte terrestre   x     x  

R61 Transporte marítimo   x      x

R62 Transporte aéreo    x     x

R63A
Actividades anexas aos 
transportes agás actividades 
de axencias de viaxes

  x     x  

R63B
Axencias de viaxes, tour-
operadores e outras activ de 
reservas

x x

(Táboa 20 continuación)
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Clasificación das ramas homoxéneas comparables IGE-INE segundo a intensidade 
dos encadeamentos totais ponderados

                   ramas homoxéneas  
                   comparables IGE-INE

GALICIA  ESPAÑA

Sectores 
claves

Sectores 
motores

Sectores 
básicos

Sectores 
independentes

Sectores 
claves

Sectores 
motores

Sectores 
básicos

Sectores 
independentes

R64 
Actividades postais 
e de mensaxería e 
telecomunicacións

x x

R65
Intermediación financeira, 
agás seguros e plans de 
pensións

  x     x  

R66
Seguros e plans de pensións, 
agás Seguridade Social 
Obrigatoria

   x     x

R67
Actividades auxiliares á 
intermediación financeira

   x     x

R70 Actividades inmobiliarias x     x    

R71

Alugueiro de maquinaria 
e equipo sen operario, de 
efectos persoais e utensilios 
domésticos

  x     x  

R72 Actividades informáticas    x     x

R73
Investigación e 
desenvolvemento

   x     x

R74 Actividades empresariais   x   x    

R75
Administración Pública, 
Defensa e Seguridade Social 
Obrigatoria

x     x    

R80M
Actividades de educación de 
mercado

   x     x

R80NM
Actividades de educación de 
non mercado

 x     x   

R85M
Actividades sanitarias, 
veterinarias e de servizos 
sociais de mercado

 x     x   

R85NM
Actividades sanitarias, 
veterinarias e de servizos 
sociais de non mercado

 x     x   

R90M
Saneamento público de 
mercado 

   x     x

R90NM
Saneamento público de non 
mercado

 x     x   

R91 Actividades asociativas    x     x

R92 
Actividades recreativas, 
culturais e deportivas

 x     x   

R93
Actividades diversas de 
servizos persoais

   x     x

R95
Fogares que empregan 
persoal doméstico

   x     x

Elaboración propia a partir de: IGE: Marco Input-Output de Galicia 2005; INE: Contabilidad Nacional de España. 
Base 2000. Marco input-output

Fonte:

(Táboa 20 continuación)
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