
 

Comercio exterior e intracomunitario 
 

Comercio exterior 

Comprende as relacións comerciais da Comunidade Autónoma de Galicia con todos aqueles países que non 

pertencen á UE. As relacións comerciais de intercambio denomínanse "importacións" e "exportacións". Para a 

recollida de información estatística, mantense a obriga de presentar a correspondente declaración DUA ante 

Aduanas. 

 

Exportacións 

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido a países 

que non forman parte da UE. 

 

Importacións 

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercancía elaborada ou orixinal de países que non 

forman parte da UE é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia. 

 

Comercio intracomunitario 

Inclúe as operacións comerciais entre a Comunidade Autónoma de Galicia e os países membros da Unión 

Europea (excluíndo España). A recollida de información estatística réxese polo Sistema Intrastat. 

 

Expedicións 

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido aos 

países da UE, excluíndo España. 

 

Introducións 

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercancía elaborada ou orixinal dun país membro da 

UE (excluíndo España) é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia. 

 
 

Investimento estranxeiro 
 

Investimento bruto efectivo 

Correspóndese co concepto de investimentos novos ao ser o resultado de restar ao investimento rexistrado as 

transmisións entre non residentes de empresas nacionais con capital estranxeiro (no caso de investimentos 

estranxeiros) ou as transmisións entre residentes de empresas estranxeiras con capital nacional (no caso de 

investimentos no estranxeiro), así como as operacións realizadas con fins de mera reestruturación dentro dun 

mesmo grupo empresarial. 

 
 

Índices de valor unitario do comercio exterior 
 

Índice de valor unitario 

Son uns números índice que serven como indicadores dos prezos do comercio exterior. Non son os 

verdadeiros índices de prezos do comercio exterior de bens da Comunidade Autónoma de Galicia posto que 



os prezos aos que fan referencia non son bens singulares perfectamente diferenciados, senón conxuntos ou 

clases de bens máis ou menos homoxéneos. 

 

Bens de consumo 

Son bens que se consideran propios do consumo das familias. Poden ser alimentarios ou non alimentarios. 

 

Bens intermedios 

Son bens destinados a formar parte do consumo intermedio no proceso de produción de bens e servizos. 

Distínguese entre bens intermedios enerxéticos e non enerxéticos. 

 

Bens de capital 

Bens utilizados como medios de produción no proceso produtivo de bens e servizos. 

 
 

Prezos 
 

Índice de prezos de consumo 

É unha medida estatística da evolución do conxunto de prezos dos bens e servizos que consume a poboación 

residente en vivendas familiares. 

En 2001 introduciuse un cambio de base no IPC, o que supuxo importantes novidades metodolóxicas entre as 

que cabe destacar:  

- Utilización da "Encuesta Continua de Presupuestos Familiares" para o cálculo de ponderacións e a 

elección dos artigos contidos na cesta da compra. Na anterior base utilizouse a "Encuesta de 

Presupuestos Familiares" que se realizou por última vez no período comprendido entre abril de 1990 e 

marzo de 1991.  

- Utilización dun índice de Laspeyres encadeado na fórmula de agregación. Na anterior base (1992) o 

índice usado era de tipo Laspeyres con base fixa.  

- Utilización de medias xeométricas, dado que as medias aritméticas (empregadas na anterior base) 

son moi sensibles a valores extremos.  

- Inclusión dos prezos rebaixados e das ofertas, o que supón unha ruptura coa base anterior. 

En xaneiro de 2007 empezouse a publicar o IPC coa nova base 2006 co que se pretende conseguir unha 

maior representatividade na súa cobertura e unha maior precisión na medición da evolución dos prezos. Para 

acadar estes fins realizáronse os seguintes cambios: 

- Ampliouse a mostra de municipios.  

- Incrementouse o número de prezos recollidos.  

- Cambiouse a composición da cesta da compra.  

- Utilízanse ponderacións máis actualizadas. 


