
O comercio en España

As actividades comerciais articulan o intercambio entre a produción e o consumo de bens e servizos. O comercio
é un importante indicador para medir o grao de desenvolvemento dunha sociedade porque está intimamente
relacionado coas concentracións urbanas e o conxunto de actividades económicas.

O comercio 

O volume crecente da produción e do consumo implica un intercambio moi activo de mercadorías e de servizos.
Este intercambio, no que unhas persoas ofrecen produtos e outras os compran, crea un mercado. Actualmente se
distingue entre mercados concretos e mercados abstractos. 

Nos mercados concretos expóñense as mercadorías e estas comercialízanse mentres que nos mercados
abstractos, como a bolsá de valores, se negocian mercadorías ausentes que responden a unhas características
tipificadas. Un caso intermedio é o das feiras de mostras nas que se exhiben os modelos de produtos e se converten
en foros de encontro dos profesionais do sector, produtores e compradores. 

As características do comercio 

Actualmente, os intercambios comerciais son moi complexos. Salientan estas características: 

• A forte concentración da demanda nas zonas urbanas e industriais.

• O gran volume da demanda permite unha especialización crecente do comercio que se dedica á mercadoria
que en cada caso ofrece máis facilidades de venda e maiores beneficios. 

• O notable aumento do volume total dos intercambios debido a que se comercia con todo tipo de produtos
aínda que sexan de pouco prezo ou de moito volume. O transporte de grandes cantidades de produtos sería
impensable hai apenas dous séculos, non obstante, a facilidade, a capacidade, a especialización e o baixo
prezo do transporte permitiron un intercambio a gran distancia e o comercio converteuse nunha actividade
global.

• A importancia que ten o comercio para a economía propiciou a creación de estudos sobre o tema para ter un
maior coñecemento sobre as tendencias e mais as preferencias da demanda, co fin de desenvolver unha
loxística ou planificación da produción, do transporte, da almacenaxe e da distribución das mercadorías. 

• O longo proceso de intercambio do produto pasa por diferentes intermediarios (axentes comerciais,
comerciantes por xunto, transportistas...) e interveñen entidades financeiras ou aseguradoras. Este proceso
encarece o produto e asemade orixina beneficios. 

• A creación de grandes empresas comerciais, ás veces multinacionais, que dominan gran parte do proceso
de comercialización dun produto.

O crecemento do sector comercial 

O comercio interior dun país aumenta segundo vai medrando o seu desenvolvemento económico, pero no mundo
de hoxe a expansión dos intercambios internacionais foi extraordinaria debido basicamente a dous factores: 

• A liberalización do mercado. A progresiva eliminación de barreiras ao libre comercio foi impulsada primeiro
polo Acordo Xeral sobre Aranceis e Comercio (GATT) e logo pola Organización Mundial do Comercio
(OCM). A supresión de moitos aranceis permitiulles ás empresas capitalistas crear redes de intercambios
materiais (mercadorías e persoas) e inmateriais (capital, información e coñecemento) cada vez máis densas
e extensas. Malia a mundialización do comereio, este distribúese de xeito desigual dado que tanto o comercio
interior como o exterior é especialmente intenso nos países e bloques económicos que forman a UE, Estados
Unidos e Xapón-Corea do Sur.



• As novas tecnoloxías. Este intenso intercambio de mercadorías, dentro e fóra das fronteiras dos países, foi
posible grazas ás novas tecnoloxías da comunicación e da información que permitiron ter coñecemento dos
mercados e das súas peculiaridades, comprar e vender a tempo real e realizar cobramentos e pagamentos a
través da rede informática bancaria con altos niveis de fiabilidade. 

As características do comercio interior

O comercio interior de España presenta dúas características básicas: é un sector con numerosas empresas
pequenas e estas áchanse distribuídas de forma desigual. 

As canles de comercialización 

O comercio interior español caracterízase pola súa dualidade, de xeito que coexisten gran número de pequenas
empresas xunto con grandes empresas comerciais, xa sexan de capital nacional ou multinacional. En España, a
distribución comercial, mediante as canles de comercialización, xera ao redor do 10% do valor engadido total e
o 16% do emprego, o que representa uns tres millóns de ocupados, entre os cales hai moita participación feminina. 

As canles de distribución dos bens de equipo

Os bens de equipo non requiren intermediarios porque as instalacións industriais, maquinaria pesada,
máquinas-ferramenta, maquinaria eléctrica, vehículos de gran carga ou vehículos colectivos de pasaxeiros e fábricas
completas (chave en man) se fan por encarga. Na comercialización destes bens de gran prezo practicase con
frecuencia o leasing, que consiste en alugar a maquinaria e pagar unha renda con posibilidade de compra, e o
renting, que inclúe o mantemento e mais o seguro de posibles sinistros pero sen posibilidade de compra
especificada no contrato. Neste subsector son importantes as grandes feiras de maquinaria como as que se levan
a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla e Zaragoza. 

As canles de distribución dos bens de consumo 

Os alimentos frescos esixen unha comercialización rápida e, polo xeral, a reducida dimensión das explotacións
explica que haxa unha longa cadea de intermediarios que van cargando o prezo inicial, que ás veces chega ao
consumidor ata cinco veces máis caro que en orixe. Isto propiciou a creación de cooperativas e agrupacións de
produtores que se encargan da comercialización e, tamén, da venda directa ás grandes superficies ou aos mercados
centrais como Mercamadrid ou Mercabarna. 

A comercialización de bens de consumo duradeiro, como alimentos enlatados e conservas, confección,
electrodomésticos, mobles, etc., segue moi atomizada en pequenos comercios que ofrecen a vantaxe dun servizo
personalizado. Desde 1970 están gañando terreo as grandes superficies comerciais, os supermercados,
hipermercados e grandes almacéns que poden ofrecer prezos máis axustados porque contratan grandes pedidos
e ofrecen marcas brancas, expoñen amplas gamas de produtos diversos en calidade, marcas e prezos, e brindan
promocións e rebaixas. 

A miúdo a implantación dunha gran superficie significou o cerre de pequenos comercios que non podían
competir coa imaxe e os prezos axustados dos hipermercados, decaendo a función comercial de moitos centros
urbanos. Actualmente se limita a apertura de novos grandes centros comerciais ou se promove a súa instalación nas
cidades combinados con mercados e comercios tradicionais.

Distribución do comercio interior no territorio 

A distribución do comercio interior depende basicamente do grao de desenvolvemento económico, da existencia
dun amplo mercado con poder adquisitivo abondo e da dispoilibilidade dunha rede de transporte eficiente. 

Estes factores favorecen que o comercio se localice de xeito predominante nos barrios urbanos, nas localidades
ben conectadas e con  alta densidade de poboación e nas Comunidades Autónomas de  maior renda per cápita, como
é o caso de Madrid, Cataluña, Navarra  e o País Vasco. 



No caso de terse en conta o peso das empresas no conxunto nacional destacan Cataluña, Andalucía, Madrid e
Comunidade Valenciana. O conxunto destas catro Autonomías suman máis da metade  das empresas comerciais
españolas. 

As xerarquías urbanas e as áreas comerciais

A economía e mais a xeografía interésanse por coñecer as áreas comereiais; isto é, o espazo xeográfico cuxa
poboación se dirixe de maneira preferente a unha localidade importante para adquirir artigos que non son de
primeira necesidade, como electrodomésticos, mobles, libros, cosmética, artigos de regalo ou servizos
especializados, por exemplo, de notaría, estudos superiores ou servizos culturais. 

O feito de coñecer a onde se dirixe a poboación dun territorio para realizar as súas compras ou demandar
servizos permite establecer unha xerarquía urbana, delimitar unhas áreas de atracción e planificar o posible
comercio dun produto ou servizo. 

Na xerarquía máis alta atópanse as grandes cidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza ou
Bilbao, cunha área de atracción que supera o da Comunidade Autónoma correspondente. As capitais de provincia
e algúns centros comarcais moi activos son centros de atracción menor.

O comercio exterior español e a balanza de pagamentos

0 comercio organízase cada vez máis a escala mundial. España está integrada no bloque comercial da Unión
Europea coa que mantén a meirande porcentaxe do seu comercio. Na actualidade, tanto a balanza comercial
española como a balanza de pagamentos resultan deficitarias. 

O comercio internacional 

O comercio internacional representa o intercambio de bens e mercadorías de cada país con outros países. España
está integrada no bloque comercial da Unión Europea, que é o máis importante do mundo e reúne países altamente
industrializados cun activo comercio entre os seus membros e co exterior. España comercia dentro da UE ao redor
do 70% das súas exportacións e o 59%, das importacións. A relación comercial española é especialmente intensa
con Alemaña, Francia e Italia. 

O resto do comercio que España mantén con outros países representa porcentaxes moito menores, entre as que
destaca o comercio con América e as importacións de petróleo procedentes de países do Golfo Pérsico. 

É interesante comprobar que entre os países ricos se intercambian o mesmo tipo de produtos. Polo seu valor,
salientan tanto as importacións como as exportacións de vehículos, combustibles, reactores nucleares, caldeiras e
artefactos mecánicos e máquinas e material eléctrico. Malia o que se cre, as estatísticas amosan que España non
é unha grande exportadora de materias primas e produtos agrícolas.

A balanza de pagamentos

A balanza de pagamentos indica o conxunto das transaccións económicas que un Estado realiza co exterior.
Subdivídese en: 

• Balanza por conta corrente. Contabiliza ingresos e pagamentos por comercio, servizos, rendas e
transferencias.

• Balanza por conta de capital. Inclúe as transferencias de capitais públicos e privados coa Unión Europea.
Pódese presentar conxuntamente coa balanza por conta corrente.

• Balanza de conta financeira. Rexistra investimentos directos, investimentos financeiros e reservas dos
bancos nacionais, entre outros. 



A balanza por conta corrente en España

En España a balanza por conta corrente presenta saldos negativos. Neste grande apartado inchlense estas
balanzas parciais:

• Balanza comercial. Rexistra as importacións e as exportacións. En España adoita presentar déficit polo
elevado valor das importacións, en parte debido ao prezo do petróleo.

• Balanza de servizos. Inclue turismo, viaxes, seguros, servizos informáticos, patentes. Esta balanza adoita ter
superávit grazas ao peso do turismo.

• Balanza de rendas. Conta cos rendementos ou beneficios de capital, Con moita frecuencia é unha balanza
deficitaria en España.

• Balanza de transferencia. Contén as remesas de capital de inmigrantes, doazóns, axudas ao
desenvolvemento, fondos da UE. 

Ultimamente se dá un crecente endebedamento da economía española polo valor desmesurado das importacións,
en parte debidas ao prezo do petróleo e en parte á falta de competitividade da nosa economía. A crise financeira
mundial levou España a un endebedamento semellante ao doutros países europeos dos nosos arredores, pero que
en todo caso resulta preocupante.


