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En Galicia existe una carencia significativa de datos que limita a execución de políticas 
sectoriais efectivas. O fundamental desta cuestión  é que  non parece posible establecer 
unha política económica global operativa para Galicia sen considerar o que ocorre nas 
súas principais ramas productivas (canto máis desagregadas mellor); e non é posible 
establecer políticas sectoriais sen dispoñer da información estatística mínima para ó se 
deseño.  
 
¿Que facer en Galicia para mellorar as  estatísticas das súas ramas desagregadas de 
actividade económica?. O deseño do procedemento a seguir é simple. En primeiro lugar, 
efectuar unha revisión en profundidade da realidade productiva galega, coa finalidade 
de detectar posibles ramas de actividade non recollidas axeitadamente na Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas. En segundo lugar, reunir os distintos axentes 
económicos e sociais, que de algún modo estean vinculados a cada unha das ramas, para 
por de manifesto as deficiencias de datos. E por último, as necesidades ou melloras das 
estatísticas sectoriais é imprescindible plasmalas nun coherente Plan Galego de 
Estatística a executar nun período razoable. 
 
As estatísticas que se recollan nun Plan determinado, non só as sectoriais, deben dar 
resposta as necesidades de información da sociedade galega. Estas estatísticas, como un  
ben  público que son, deben poñerse a disposición dos axentes económicos e sociais 
dunha maneira directa, fácil, clara e transparente. As distintas administracións, que 
participan nos procesos de elaboración e difusión, deben de coordinarse axeitadamente 
coa finalidade de evitar duplicidades, carencias e diverxencias. 
 
 Por último, engadir  que as melloras da información estatística, coa finalidade de  
acadar un coñecemento máis preciso da realidade productiva dun determinado territorio, 
non só son un instrumento  imprescindible para levar a cabo políticas económicas; son 
tamén un elemento xustificativo dos procesos de descentralización política, os cales 
deben   favorecer precisamente a xeración deste tipo de  datos.  


