
                             O COMERCIO EXTERIOR DE GALICIA EN 2010 

 

 

Parécenos que pode resultar  interesante traer ás páxinas do Observatorio algúns datos 

que fagan referencia ao desenvolvemento que tivo o comercio exterior da nosa 

Comunidade no ano pasado, por canto que esta faceta da actividade laboral pode 

constituirse nunha fonte importante de emprego para a nosa mocidade. De feito xa hai 

en marcha dende a Xunta  de Galicia programas que van nesa dirección. 

 

Para facer máis entendibles as magnitudes que se van citar, hay que ter en conta estes 

conceptos: 

-- SALDO COMERCIAL : ë o resultado da diferenza entre o valor das exportacións e o 

das importacións. 

-- TAXA DE COBERTURA (moi importante en todos os estudos sobre Comercio 

Exterior): é a porcentaxe do valor total das exportacións sobre as importacións). 

 

                            COMERCIO EXTERIOR DE GALICIA . 2007-2010 

En millons de euros 

                        Exportacións.      Importacións      Saldo com.             Taxa cobertura 

Ano 2007           16.670,0               16.152,0               518,0                           103,2 

Ano 2008           15.740,1               15.498,5               241,5                           101,6 

Ano 2009           13.759,7               12.929,8               829,9                           106,4 

Ano 2010           15.160,3               13.832,7            1.327,6                           109,6 

 

Desagregado por trimestres do 2010, temos, 

 

1º trimestre         3.712, 2                 3.076,8             635,4                            120,7 

2º    id                   3.675,2                  3.316,7             358,6                            110,8 

3º    id                   3.606.5                  3.365,7             240,8                            107,2 

4º    id                   4.166,3                  4.073,5               92,8                            102,3   

 

Estes datos permiten que saquemos algunhas conclusions: 

 

1ª.- A evidencia de que a taxa de cobertura é manifestamente favorable ás exportacións 

durante todo  o cuatrienio analizado. 



 

2ª.- O aumento considerable que as exportacións acadaron no ano pasado con respecto 

ao anterior (máis dun 10%), ainda  que lonxanas ás do 2007. 

 

3ª.- Tamén é notorio o aumento das importacións con respecto ao ano anterior, o que 

supón unha alteración na tendencia baixista que se viña operando. 

 

4ª.- Polo que se refire aos valores dos saldos trimestrais, resulta patente que foron os 

dous primeiros treimestres de 2010 os que acadaron os mellores saldos comerciais, 

cunha merma notoria no cuarto. 

 

Un complemento importante para ter unha visión máis certeira do acontencido coas 

nosas exportacións no ano pasado ven dado pola desagregación dos sectores industriais 

máis siñificativos. Vexamos o cadro seguinte seguindo as denominacións por capítulos 

arancelarios: 

 

Produtos exportados               Miles de euros         Tanto por cento sobre total  exp 

Autos, ciclos, outros vehíc.         4.940.843                                  32,6 

Prendas vestir,agás punto          1.566.889                                  10,3 

Peixes, moluscos                             985.604                                    6,5 

Prendas e compl de punto             916.828                                    6,0 

Combustibles e aceites minerais   805.754                                    5,3 

 

Sendo o total das exportacións galegas en 2010 de ……………  15.158.981 miles de 

euros, resulta que estes cinco capítulos, que suman en conxunto 9.215.918 miles de 

euros, supoñen o 60,7% do total. 

 

As conclusións son ben claras. 

 

1ª.-  O sector automobilístico (CITROEN), supera con moito aos  outros catro, cifrando 

case que unha terceira parte do total das exportacións.  

 

2ª.- Segue nun moi bo segundo lugar o sector textil, que se complementa  co que 

aparece en cuarto (prendas de punto). 



3ª.- Salientable o medro experimentado polos combustibles e aceites minerais con 

respecto a exportacións  feitas en  anos anteriores. 

 

4ª.- A observación obxectiva destes datos permite concluir que ao lado dos bos 

resultados hai que analizar o perigo  que supón que sexan so dous sectores tan concretos 

nos que se concentre unha porcentaxe tan importante do total das nosas exportacións, 

polas eventualidades ou fluctuacións dos mercados internacionais. O desexable sería 

que houbera unha maior diversificación  na nosa oferta exportadora. 

 

Por último, imos sinalar aqueles países que foron os principais receptores dos nosos 

produtos no ano: 

 

                                         Miles de euros                   Porcentaxe sobre total exportado 

--Francia, Mónaco               4.888.288                                          32,2 

--Portugal                             2.496.427                                          16,5 

--Italia                                   1.194.562                                            7,9 

--Alemaña                               533.674                                             3,5 

--Gran Bretaña                      493.520                                              3,3 

 

A observación deste datos permítenos apreciar que case que a metade das nosas 

exportacións foron para Francia e Portugal (48,7%). 

 

Aso fontes utilizadas neste traballo veñen extraídas da publicación 2010 INFORME 

SOBRE A SITUACION SOCIOLABORAL DE GALICIA, editada polo Consello 

Galego de Relacions Laborais da Xunta de Galicia. 

 

 

                                  Santiago, 3 de novembro de 2011 

                                          

                       OBSERVATORIO GALEGODE XUVENTUDE             

 

 


