
               REFERENCIAS SOBRE OS DATOS DO PIB GALEGO EN 2010 

 

                         

Algúns dos datos que se ofrecen de contado  están sacados dunha publicación recente  

emitida dende o Consello Galego de Relacions Laborais (2010 INFORME. Sobre a 

situación sociolaboral de Galicia). 

 

Na mesma, cítanse como fontes o INE; a FUNCAS (Fundación das Caixas de Aforro), e 

mesmo o IGE.    

 

1 - O PIB DE GALICIA EN 2010: Foi de   0,1%, o mesmo que Cataluña, como dato 

significativo, e por riba de outras 12 Comunidades Autónomas, entre elas Madrid, con 

0,0%. 

 

As que acadaron cifras máis elevadas foron: Navarra (1,2%). E País Vasco). Castela-

Leon e Asturias, as tres con 0,8%  cada unha delas.  

 

Aínda que a suba de so  un 0,1% é moi baixa, hai que ter en conta que foi mellor que no 

promedio de todo  o Estado (-0,1%). 

 

Para ter unha idea máis exacta de cómo se desenvolve o crecemento económico dun 

territorio é fundamental ver a evolución nun período máis longo. Recórrese por elo ao 

dato da, 

 

2 -  PORCENTAXE MEDIA DO CRECEMENTO ANUAL DO PIB DAS CCAA 

NO PERIODO 2000-2010:  En GALICIA: 2,13. 

 

 Xa que logo, só 0,07 por riba da media estatal (2,06). Sen embargo, por riba de País 

Vasco (2,04), Cataluña (1,85),  ou C. Valenciana (1,92), e outras 5 máis. 

 

3 -  PIB POR HABITANTE: GALICIA: 19.800 euros. Esta cifra sitúa a nosa 

Comunidade no 88,2% do promedio español (23.063), e no 83,1% da Unión Europea 

(24.486). 

 



So  5 CCAA  tiveron  no ano 2010 un PIB per cápita inferior ao de Galicia: Murcia, 

Andalucía,. Castela-A Mancha, Extremadura e Canarias.  

 

O dato inverso, o das  que tuveron os mellores  resultados por riba de media estatal 

foron: País Vasco (31.314), Navarra (29.982), Madrid (29.963), e Cataluña (27.053), 

seguidas de 4 máis. 

 

Resulta sobradamente expresivo o enorme diferencial que presenta a nosa Comunidade 

fronte as CCAA que obtiveron mellores resultados, que no caso do País Vasco supón un 

diferencial de 11.514 euros, caso un 60% menos. 

 

A fonte utilizada para a información anterior está extraida do INE. Outra é a saída do 

FUNCAS, segundo a cal, a diminución media do PIB español foi  no ano pasado dun 

0,11%. 

 

4 - CIFRA TOTAL DO PIB EN GALICIA EN MILLONS DE EUROS NO ANO 

2010:  55.631 (5,2% do total estatal). 

 

Atendendo aos datos que proporciona o IGE en “Contas  Económicas Trimestrais” se 

facemos a comparativa co ano anterior, a cifra do 0,1% do 2010 aínda que notoriamente 

curta, resulta ser moito mellor que do 2009, que foi de -3,1%.  

 

Con todo, e continuando coas comparativas, se recordamos a cifra do 4,00% do ano 

2007, resulta obvio que o resultado do 2010  é ínfimo. 

 

Diferenciamos agora os  dous conceptos, demanda e oferta, como constituintes básicos 

para a obtención dos resultados finais. 

 

Cuanto á demanda, vemos que foron a demanda interna (-1,8%) e a formación bruta de 

capital (-6,2%), os máis  expresivas en canto a resultados negativos.  

 

Pola contra, a demanda exterior, isto é, o resultado da diferenza entre a  exportación e a 

importación de bens e servizos, (7,1% e 2,4%,respectivamente), ofrece un diferencial 

positivo de 4,7%. 



 

Polo que atinxe á oferta e tomando en conta os diferentes sectores de produción, 

atopámonos con que foron o enerxético (3,5%), e o sector primario (3,1%) os que 

experimentaron  as maiores subas na actividade económica galega no ano 2010. 

 

De xeito contario, a construcción acadou o peor resultado (-5,8%),seguida dos produtos 

industriais (0,5%,). 

 

Se comparamos os dous últimos anos por ramas de actividade económica, segundo 

aparece na Contabilidade Regional de España que publica o INE,  temos: 

 

                                          ANO  2.009                               ANO 2.010 

-- Agricultara e pesca             -0,7                                              -0,4 

-- Enerxía                               -3,4                                                4,9 

-- Industria                            -15,4                                               0,4 

-- Construción                         -3,3                                              -4,7 

--Servizos                                 0,0                                                0,5 

 

 

                           Santiago, 27 de outubro de 2.011 

 

                     OBSERVATORIO GALEGO DE XUVENTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


