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1. Introdución. Unha cuestión estimulante; a súa relevancia na 

dinámica eurorrexional e conexións 

O obxecto do presente traballo é tentar poñer de manifesto 

as semellanzas e diferenzas existentes na estrutura financeira e 

rentabilidade da empresa industrial galega e nor-portuguesa 

mediante unha análise sintética das contas anuais procedentes 

dunha ampla mostra de empresas manufactureiras con sede en 

Galicia e no Norte de Portugal durante cinco anos consecutivos. 

A idea desencadeante deste traballo procede das discusións 

mantidas sobre o informe descriptivo do espazo económico 

eurorrexional1 publicado hai uns anos polo Centro de Investigación 

Económica e Financeira (CIEF) da Fundación Caixa Galicia. No 

curso da súa elaboración, manifestáronse certos trazos diferenciais 

das economías de aquén e alén Miño potencialmente significativos 

para a comprensión do proceso de converxencia e 

homoxeneización económica que ―hipoteticamente― están 

experimentando ambas áreas como consecuencia do proceso de 

permeabilización da fronteira eurorrexional aos fluxos económicos 

e do sometemento do conxunto da eurorrexión a un sistema 

monetario, regulatorio e promocional  semellante. 

O trazo que chamou a atención dunha maneira especial aos 

redactores do referido traballo do CIEF como tamén aos 

participantes nalgúns foros onde o traballo foi presentado foi o da 

manifesta disparidade observada nos estándares de remuneración 

e produtividade laboral per cápita a un e outro lado da fronteira 

                                                 
1 VV. AA. (2001): ―Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espacio económico europeo”, editado 

polo Centro de Investigación Económica e Financeira (CIEF) da Fundación Caixa Galicia e o Centro 

de Estudos e Gestão e Economia Aplicada (CEGEA) da Universidade Católica Portuguesa do Porto. 

Cfr. Especialmente páxs. 89-91 e 104-109. 
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galego-portuguesa. A magnitude e xeneralidade da diverxencia 

constatada en ambos índices ―con maior remuneración unitaria e 

produtividade na área galega― e a súa previsíbel evolución 

temporal e potenciais consecuencias no proceso de converxencia 

en curso, suscitaron algunhas discusións entre os autores do 

mencionado traballo e os partícipes nos foros de discusión 

organizados para presentalo, maiormente ligados ao mundo 

empresarial. 

A magnitude relativa das diferenzas comprobadas na 

remuneración e produtividade laboral transfronteiriza suscitou de 

inmediato a cuestión de se a previsíbel resposta empresarial de 

menores remuneracións ante produtividades inferiores operaba en 

forma «exacta», é dicir, se existía unha compensación plena entre 

ambos índices, ou se, polo contrario, o mecanismo de 

compensación remuneración/produtividade iría a favorecer a 

medio prazo aos traballadores ou á propiedade do capital. En 

termos máis precisos, a cuestión a dilucidar estriba na avaliación 

precisa dos custos laborais unitarios nos dous ámbitos xeográficos 

da eurorrexión. 

O custo laboral unitario, clu, como ratio que mede a 

participación dos custos laborais no valor acrecentado bruto 

xerado ―ben sexa nunha unidade produtiva, nun sector de 

actividade ou no conxunto da economía nacional― coincide coa 

relación existente entre a remuneración laboral unitaria, w, e a 

produtividade laboral unitaria, p: clu = W/VAB = (W/L)/(VAB/L) = 

w/p. Como consecuencia, índices clu semellantes a ambos lados 

da fronteira abonaría a hipótese da perfecta compensación entre 

remuneración e produtividade; en caso contrario, a compensación 
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remuneración/produtividade acabaría favorecendo ben ao 

traballo ben ao capital. En outras palabras, ás rendas salariais ou 

ao excedente brupo de explotación. 

No traballo aludido, “Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un 

espacio económico europeo”, a relación entre as ratios unitarias 

de remuneración por empregado e produción por empregado, é 

dicir, o custo laboral unitario clu = w/p, exhibia valores 

apreciábelmente similares a ambos lados da fronteira. Como 

queira que sexa, a existencia de «sobrecompensacións» non podía 

ser descartada, especialmente en sectores marcadamente 

intensivos en factor traballo ou en dotación de capital, fixo ou 

circulante, por unidade de produto; tanto máis canto que o estudo 

mencionado operaba con datos macroeconómicos dun alto nivel 

de agregación. 

As diferenzas sistemáticas que foran detectadas en Galicia e 

no Norte de Portugal en canto a remuneración e produtividade per 

cápita, ao nivel relativamente elevado de agregación das 

magnitudes económicas con que se operou (PIB sectorializado en 

Galicia e na Rexión Norte de Portugal), inclinaban a concluir que o 

atraso relativo da produtividade da industria manufactureira nor-

portuguesa se compensaba con notábel precisión coa menor 

remuneración orixinando como consecuencia un nivel de custos 

laborais unitarios semellante  en toda a eurorrexión. 

A conclusión da homoxeneidade na distribución do clu en 

toda a eurorrexión abonaba a hipótese da inexistencia dun 

atractivo de localización diferencial baseado nos custos laborais 

unitarios. A cuestión, máis alá do seu interese académico, podería 

comportar consecuencias prácticas se aceptamos que o nivel dos 
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custos laborais unitarios constitúe un indicador indiscutíbel do nivel 

de competitividade e atractivo de localización, polo menos a partir 

dun determinado umbral diferencial neste indicador. 

Os frecuentes movementos de apertura de centros produtivos 

transfronteirizos especialmente no sector da automoción con sede 

na área viguesa, constitúe un incentivo adicional para tratar de 

indagar o posíbel impacto da distribución eurorrexional do índice 

clu. 

Parece oportuno iniciar esta análise da heteroxeneidade 

econónica no espacio eurorrexional cunha breve referencia á 

dimensión e estrutura do tecido industrial neste ámbito tal como foi 

presentada no traballo que nos serve de antecedente. 

Cadro 1

Indicadores xerais da industria transformadora da eurorrexión. Ano 1995

VAB pm en millóns de ecus de 1995

Sectores
Número de 

empresas
Emprego VABpm

Número de 

empresas
Emprego VABpm

Número de 

empresas
Emprego VABpm

Alimentación, bebidas e tabaco
1.915 25.832 668 2.397 37.858 463 0,80 0,68 1,44

Textís,confección,coiro e calzado
1.148 12.361 167 10.617 276.230 2.422 0,11 0,04 0,07

Madeira e cortiza
1.234 10.845 235 7.469 51.172 398 0,17 0,21 0,59

Papel, artes gráficas e edición
466 5.014 218 1.108 15.431 204 0,42 0,32 1,07

Química, caucho e plástico 246 5.469 222 810 17.211 281 0,30 0,32 0,79

Produtos minerais non metálicos 909 12.475 284 1.100 12.904 167 0,83 0,97 1,70

Metal,maquinaria, equipo eléctrico e 

material de transporte 2.277 45.894 1.313 6.241 80.627 1.052 0,36 0,57 1,25

Outras industrias manufactureiras 830 4.998 62 1.279 9.687 94 0,65 0,52 0,66

Total
9.025 122.888 3.169 31.021 501.120 5.081 0,29 0,25 0,62

Fonte: Anuario Estatístico 1998. INE/DRN-IGE (Lisboa, 1999)

Galicia Norte de Portugal Relación G/NP

 

A especialización industrial nor-portuguesa e a marcada 

heteroxeneidade na distribución do emprego e do VAB suxerida 

polo anuario estatístico que serviu de base ao estudo son 

elementos que serviron de acicate ao presente traballo. 
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Sen intención de sistematicidade e como simple aproximación 

ao tema, digamos que sobre esta cuestión das relacións entre 

remuneración, produtividade e competividade relativa caben, 

como é natural, opinións variadas e mesmo contrapostas. 

Dúas serían en principio as posturas extremas que poden 

adoptarse perante o asunto do significado e importancia relativa 

da remuneración e a produtividade como factores de 

competitividade. A primeira, que poderíamos cualificar de 

intanxibilísta, argumentaría que a remuneración unitaria e a 

produtividade laboral ou, máis sinteticamente, a relación entre 

ambas coñecida coma custos laborais unitarios, non comporta 

vantaxes comparativas significativas. Un nivel inferior de custos 

laborais carecería de significado como indicador do nivel de 

competitividade debido a que os factores que determinan esta 

residen máis ben no ámbito dos activos intanxibeis como os de 

deseño de produto, diferenciación de marca, incidencia das 

campañas de promoción e xestión da demanda, servizo post-

venda, gama do catálogo ofertado e ritmo de actualización e 

factores semellantes. Sen negar o atractivo dos salarios baixos por 

unidade producida como factor de localización, este somente 

podería orientar as preferencias de localización en segmentos da 

produción industrial intensivos en traballo e con tecoloxía cedida 

pola sede matriz. O exemplo máis claro sería o das factorías de 

traballo a maquía situadas en países atrasados, receptoras das 

fases do proceso intensivas en traballo. A expansión da rede de 

factorías e montaxe da industria automovilística en países de baixo 

nivel salarial proporciona outro exemplo, e ainda neste caso, 

habería que ponderar as desvantaxes derivadas da migración a 

áreas carentes de infraestruturas e entorno empresarial adecuado. 
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A posición contraria, que poderíamos denominar 

economicista ―unha denominación como a anterior de índole 

meramente descriptiva, sen carga valorativa― insistiría en cambio 

no carácter decisivo dos custos de persoal por unidade de output 

como factor de competitividade e reclamo de localización 

industrial a partir dun determinado umbral diferencial. En todo 

caso, debemos admitir que os efectos estimulantes de custos 

laborais unitarios  moderados poden verse freados por factores 

contrarios que obstaculizan a súa virtualidade, podendo mesmo 

chegar a revertir o atractivo potencial da localización en áreas de 

baixa remuneración en favor daquelas con salarios máis elevados. 

A disposición dunha envolvente empresarial adecuada e unha 

oferta diversificada de servizos empresariais, facilidades de 

financiamento, eficiencia administrativa, disponibilidade de 

facilidades de transporte, etc; sen esquecer o peso decisivo dos 

custos loxísticos e de coordenación coa sede matriz son 

argumentos de peso a ponderar. 

O presente estudo céntrase na elaboración e interpretación 

das ratios descriptivos da estrutura financeira e o comportamento 

empresarial. Queremos insistir en que este enfoque, tributario da 

disponibiidade de datos significativos e homoxéneos a ambos 

lados da fronteira, susceptíbeis de seren sometidos a un tratamento 

sintético non prexulga un aliñamento con nengunha das dúas 

posicións antes descritas, e, máis especificamente, coa etiquetada 

como economicista. Máis ben poderíamos afirmar o contrario. A 

pesar da dificultade metodolóxica de documentar e argumentar a 

posición intanxibilista, inclinámonos a pensar que é nesta onde 

residen as claves da competitividade na época actual de 

globalización de mercados e manipulación simbólica da 
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mercadoría por parte da industria mercadotécnica. Somos 

tributarios todos dunha criterioloxía mercantil onde virtudes como a 

durabilidade e permanencia en catálogo do produto, a cualidade 

dos materiais, a excelencia na enxeñaría eran argumentos 

esenciais, sen negar a súa importancia como argumento comercial 

debemos recoñecer que están sendo substituídos hoxe en boa 

medida por argumentos ligados á novedade, á emulación e á 

mera satisfacción simbólica como sinala a análise sociolóxica. 

Un novo conxunto de factores de marketing como a 

cualificación e satisfacción do cadro laboral, o deseño do envase 

e do produto, a complementariede e ritmo de renovación do 

catálogo, a imaxe de marca, a eficacia rede comercial para 

captar a mudanza de modas e gustos, o ritmo de innovación e 

adaptación a estes, a percepción social sobre o respecto da 

xerencia polos dereitos laborais e polo medio ambiente, o 

compromiso social das empresas no progreso e promoción das 

súas áreas de localización; en definitiva, variábeis de índole 

cualitativa, relacionadas coas actividades I+D+i e a 

responsabilidade social, constituen na actualidade as verdadeiras 

variábeis ocultas da dinámica de crecemento e competitividade 

nos mercados. 

A importancia do coñecemento e a innovación na 

produtividade e o crecemento económico, é un tópico de 

actualidade dificilmente discutíbel. Así o recoñecen un número 

crecente de empresas, mesmo de pequena e mediana dimensión, 

por non falar da gran corporación, onde a área de actividades 

I+D+i é prioritaria. Afirmábao en forma moi plástica non hai moito 

tempo o enxeñeiro Claus Weyrich, directivo do xigante europeo 
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Siemens AG na apertura do Ano Mundial da Física celebrado en 

París a principios do 2005:2 ―La investigación transforma el dinero en 

conocimiento y la innovación transforma el conocimiento en 

dinero‖. O directivo alemán argumentaba que, no futuro, ningún 

novo produto ía depender dunha soa tecnoloxía e que para 

alcanzar o éxito, a difícil receita a aplicar tería que misturar unha 

longa lista de ingredientes: software en substitución progresiva do 

hardware, miniaturización, aumento da complexidade, 

descentralización dos centros de control, integración de 

actividades, virtualización, modularidade, estandarización e 

substentabilidade. Escusado ponderar a importancia destes 

factores no crecemento industrial nunha conxuntura como a 

actual marcada pola globalización e a migración de segmentos 

enteiros dos procesos produtivos en procura da súa optimización. 

Cremos oportuno evocar estes factores tanto polo seu carácter 

determinante no futuro industrial de eurorrexión como para matizar 

a eventual impresión de que só factores como a produtividade –a 

creación de valor en mercados competitivos- ou a remuneración 

salarial –a apropiación das rendas xeradas pola contribución 

laboral á creación do mesmo produto- podan reclamar en 

exclusiva un papel explicativo sen tomar en consideración outros 

factores de índole en gran medida cuantitativa. 

As variábeis cualificadas de intanxíbeis, presentan unha 

notábel dificultade de medición e avaliación. A disponibilidade 

estatística de magnitudes como o inmobilizado material e a 

traballo aplicado non debe confundirnos sobre a súa limitada 

capacidade explicativa como demostra a amplísimo marxe 

inexplicada na descomposición do valor do produto segundo o 

                                                 
2 El País (19/01/05). Un año entero para la física. Crónica da apertura oficial deste evento en París. 
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procedemento estándar da función de produción. A elevada 

proporción atribuída a factores inexplicados que acostumamos 

denominar produtividade total dos factores, PTF, así o demostra. 

Non podemos minusvalorar tampouco a importancia sobre a 

produtividade e a rentabilidade dos factores organizativos, tanto 

no plano produtivo como comercial, en particular os ligados ás 

tecnoloxías de tratamento da información e a comunicación. Unha 

consecuencia inmediata desta consideración é o papel crucial do 

inmobilizado material relativo ao tratamento informático na 

contabilidade e a xestión empresarial, de escaso peso valorativo 

no inmobilizado material contabilizado pero incomensurábel no 

desempeño ordinario e eficiencia empresarial. 

Estas reflexións pretenden limitar, en aras do realismo, as 

relacións de índole aparentemente causal que podan derivarse da 

presente investigación. O ámbito, necesariamente cuantitativo e 

contábel que serve de base a esta análise só pretende contribuir a 

explorar elementos pouco coñecidos da base industrial da 

eurorrexión baixo unha óptica microeconómica, fóra de calquera 

pretensión diagnóstica, e menos ainda normativa. 

Sen pretender negar a importancia central do factor laboral, 

indubidábel que non é infrecuente a súa magnificación por 

motivos de táctica negociadora, baixo unha óptica patronal, ou 

de disciplina de prezos e defensa da competitividade baixo a 

óptica da política económica. O papel decisivo da factura laboral 

en sectores intensivos en traballo como o conserveiro ou o da 

confección non é extrapolábel ao conxunto das actividades 

industriais, da mesma maneira que unhsa política de rendas 

equitativa debería atender tanto ao impacto da inflación de 
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índole salarial como a derivada da fixación de marxes do 

excedente bruto de explotación. 

Unha simple reflexión sobre as circunstancias en que 

desenvolven a súa actividade algúns grupos galegos de referencia 

pode servirnos para relativizar o valor explicativo dos factores de 

produción clásicos. Inditex (Arteixo) basea o seu éxito sobre 

factores que poderíamos asimilar á posición intanxibilista (deseño, 

promoción e imaxe de marca, loxística, vertixinosa rotación do 

catálogo de produtos, etc.) sen por iso descuidar os factores de 

índole economicista como mostra a extensa rede de suministro da 

firma concentrada en países con baixos custos laborais unitarios 

nunha fórmula que antes caracterizamos de rexime de maquía con 

tecnoloxía e organización centralizada. Unha variante deste 

esquema é aquela en que a factoría deslocalizada teña a súa 

razón de ser no aproveitamente in situ de recursos naturais, como 

no caso da industria da produción de pastas de celulosa ou 

conservas. 

O caso do grupo PSA Citroën (Vigo) introduce unha 

problemática claramente diferente. O seu carácter de industria de 

síntese con elevadas esixencias de cualidade, flexibilidade e 

puntualidade no aprovisionamento contribúe a dotar de maior 

estabilidade aos seus centros de produción centrais e a minimizar o 

risco de deslocalización masiva. Outro efecto, ben perceptíbel en 

Galicia, é o de estimular a proliferación de empresas auxiliares 

dependentes no contorno local máis próximo, contribuindo a xerar 

lazos e compromisos firmes co entorno institucional onde este tipo 

de empresas se implanta. 
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A preeminencia concedida ao factor prezo como argumento 

comercial na industria do automóvil, sen merma das 

consideracións relativas á cualidade nun contexto de dura 

competencia, obstaculiza calquera estratexia baseada no 

incremento de prezos na planta matriz e, como consecuencia, na 

industria auxiliar fornecedora de componentes. Este trazo non 

impede un nivel salarial elevado na industria europea da 

automoción. Esta tónica de remuneracións relativamente 

xenerosas con produtividades elevadas é o tipo de equilibrio en 

que se moven os sectores industriais maduros nos países máis 

desenvolvidos de Europa. A industria do automóbil constitúe un 

paradigma. 

A industria auxiliar do automóbil radicada en Galicia suscita 

materia de reflexión sobre o problema da difusión territorial da 

actividade económica e as súas posíbeis causas e consecuencias. 

É ben coñecida a marcada tendencia á expansión cara o Norte 

portugués de novos estabelecementos manufactureiros por parte 

da industria auxiliar viguesa da automoción. Dous parecen ser os 

factores esgrimidos por un empresariado que foxe da 

aglomeración viguesa: a disponiblidade de solo industrial e o 

favorábel nivel salarial, xunto co argumento implícito da 

proximidade xeográfica e a facilidade da extensión das tarefas 

loxísticas e de coordenación e xestión entre estabelecementos 

próximos ao estabelecemento matriz. O argumento ten un 

carácter claramente economicista: dotación infraestrutural (aforro 

en inmobilizado material) e nivel salarial (aforro en custos de 

fabricación, potenciado polas vantaxes de tipo xerencial 

propiciadas pola proximidade. 
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Galicia constitúe hoxe unha referencia de certa entidade na 

industria automobilística europea. A Citroën e o conxunto de 

empresas agrupadas no Cluster de Empresas de Automoción de 

Galicia (CEAGA), emprega a máis de 22.000 traballadores: 9000 en 

Citroën e máis de 13.000 no cluster, aos que habería que engadir 

aínda os 5000 dispersos en actividades industriais relacionadas.3 O 

cluster mantén ademais un Centro Tecnolóxico da Automación de 

Galicia (CTAG) como instalación avanzada de I+D, de uso 

conxunto por parte do sector. 

O segmento industrial galego da automoción ten importancia 

crucial na economía do país, tanto no saldo comercial galego 

como no seu impacto nas actividades de I+D+i. A industria viguesa 

da automoción constitúe un nexo imprescindíbel co tecido 

industrial e o mercado comunitario e unha panca decisiva de 

innovación produtiva. 

O CEAGA (1997), agrupa actualmente a máis de 77 empresas 

fornecedoras, na súa maior parte de capital e tecnoloxía foránea, 

cun nivel de facturación estimado de 8400 millóns de euros 

segundo datos actuais. Cun nivel de ocupación do vinte a 

vintecinco traballadores, sometidos nestes momentos ás tensións 

derivadas da caída da demanda, o cluster acolle ao 14% dos 

empregados industriais en Galicia e o 34% das exportacións. 

Baixo a perspectiva que guía este traballo, o interese do 

complexo auxiliar do automóbil vigués estriba na súa contribución 

á articulación do tecido industrial eurorrexional. Dalphimetal, 

Gestamp, Cablinal e o grupo Copo, nunha lista meramente 

                                                 
3 A Encuesta Nacional de Empresas do INE atribuía 27.027 traballadores ao sector industrial de 

material de transporte en 2003; no mesmo ano constaban 26.454 afiliados á Seguridade Social. 
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indicativa, son algunhas da sociedades que manteñen factorías a 

ambos lados da fronteira miñota. 

O Norte de Portugal é a «zona natural de expansión»4 da 

industria viguesa, nun proceso sen volta atrás mentres Citroën 

manteña o seu interese polo seu centro en Galicia, materializado 

na asignación dunha importante cota de actividade por parte da 

multinacional francesa, manifestada no lanzamento de novos 

modelos, auténtico elemento mobilizador nesta actividade 

industrial. Cada modelo constitúe un novo desafío para a industria 

auxiliar, suxeita, en todo caso, a un proceso de innovación 

permanente empuxado pola forte competencia do sector: 

materiais, sistemas (seguridade, control, confort...), deseño etc que 

reclaman unha permanente capacidade de adaptación e 

resposta. 

O fenómeno de expansión industrial galega en Portugal, 

especialmente significativo no ámbito empresarial do sur de Galicia 

non se limita á industria da automoción. Finsa (transformación da 

madeira), Megasa (aceiro para a construción), Rodman 

(construción naval), son empresas que decidiron localizar factorías 

na área sur da eurorrexión impulsadas por motivacións de carácter 

estratéxico, onde os factores de de cercanía, disponibilidade de 

                                                 
4 Esta era a expresión utilizada por José Ramón Sanz Pinedo, presidente do grupo Dalphimetal, así 

como da Cámara de Comercio de Madrid e da CEIM. En declaracións recentes (Faro de Vigo, 

8/05/06), o presidente de Dalphimetal, empresa fabricante de volantes e airbags (2000 empregados, 

371 millóns de euros de facturación, 21 centros produtivos en Europa con 3 en Vigo e no Porriño e 

varios no Norte de Portugal entre os que destaca o de Vilanova da Cerveira), propiedade da familia 

Gras-Sanz, nun 68,4%, co resto en mans das japonesas Takata Petri e Nihon Plast, declaraba que a 

franxa nor-portuguesa era ―el condado de Pedro Madruga, nuestra zona natural de expansión‖. 

Recentemente, o 68,4% do capital de Dalphimetal, de índole familiar, foi adquirida polo holding 

norteamericano TRW Automotive (12.000 millóns de dólares, 60.000 empregados espallados por 60 

países) no primeiro semestre de 2006 en 113 millóns de euros. 
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solo industrial e infraestruturas e custos laborais moderados 

estiveron moi presentes. Sen esquecer o factor de oportunidade 

potenciado pola proximidade xeográfica e cultural. 

As cuestións postas polo nivel relativo dos custos laborais 

unitarios, clu, a ambos os lados da fronteira galaico-duriense deben 

ser contempladas en perspectiva dinámica. É previsíbel un 

crecemento das remuneracións e a produtividade na industria nor-

portuguesa en relación coa da galega, como a desta respecto ás 

comunidades máis desenvolvidas en España, así como a previsíbel 

converxencia conxunta cos estándares de Unión Europea. O 

círculo virtuoso de melloras simultáneas en remuneración e 

produtividade non é máis, en definitiva, que a versión simplificada 

do progreso económico. A previsíbel homoxeneización dos 

estándares económicos entre os dous ámbitos xeográfico-políticos 

da eurorrexión é un simple acontecemento neste proceso global. 

A análise e caracterización do proceso de homoxeneización 

e converxencia no ámbito eurorrexional (Galicia-Norte de Portugal) 

constitúe unha importante cuestión en sí, non só desde un punto de 

vista teórico (características do proceso de difusión de actividades 

produtivas, patróns de mobilización laboral, adopción de 

esquemas cooperativos, especialización produtiva) senón nunha 

perspectiva eminentemente práctico. A importancia estratéxica 

deste proceso reside na necesidade imperativa de Galicia e da 

Rexión Norte de superar a súa excentricidade e atraso relativo no 

seu respectivo ámbito estatal (con respecto a Madrid, o Vale do 

Ebro e a fachada mediterránea no caso de Galicia; Lisboa e o 

Vale do Texo no caso da Rexión Norte). E, no conxunto da 

eurorrexión, da excentricidade conxunta en relación cos grandes 
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eixos de crecemento europeos. O empeño de alcanzar unha masa 

crítica adecuada que asegure unha magnitud mínima do 

mercado interno ou próximo capaz de facilitar o desenvolvemento 

de economías de escala, sen menoscabo do imperativo de 

internacionalización, é unha condición necesaria e tal vez 

suficiente, para o arranque e manutención dun proceso de 

desenvolvemento sustentábel. 

Estas consideracións en perspectiva dinámica, mostran a 

importancia dun enfoque diacrónico do comportamento 

eurorrexional a ambos lados da fronteira política que a sutura. 

Enfoque sincrónico na análise de remuneracións e produtividade; 

análise diacrónico complementario para tentar detectar calquera 

síntoma de converxencia, pese as diferencias conxunturais na 

evolución económica de España e Portugal son os dous eixos que 

orientan esta investigación. 

Nos parágrafos anteriores prestouse a importancia debida á 

cuestión da remuneración, produtividade e os custos laborais 

unitarios. Estas variábeis analíticas envolven outras correlativas. O 

salario e a produtividade non son máis que dúas das variábeis no 

cadro operativo de calquera empresa. A dotación de activos, 

tanto de inmobilizado material como de capital circulante, o 

esquema de financiamento adoptado (disxuntiva fondos propios-

fondos alleos), o nivel dos custos soportados, especialmente os de 

carácter financeiro que operan a partir da ratio de 

endebedamento adoptada, a ratio do VAB sobre a cifra de 

facturación, o nivel de resultados atinxido e a rentabilidade sobre 

fondos propios ou activos comprometidos, representan variábeis 

conexas coas de remuneración e produtividade que, en conxunto, 
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configuran o ámbito da función financeira da xestión empresarial 

na súa complexidade. 

A perspectiva elexida adopta a perspectiva da análise 

comparativa do secor manufactureiro, con exclusión explícita dos 

problemas correspondentes á agricultura e ao complexo 

económico dos servizos públicos ou de mercado. Dentro do ámbito 

industrial, a análise dos niveis relativos de remuneración, 

produtividade e custo laboral unitario, serán complementados con 

outros parámetros de comportamento a fin de tirar unha imaxe 

sintética das semellanzas e diferencias de comportamento do 

tecido industrial galego e nor-portugués.  A pretensión última é a 

de avanzar algunha hipótese que ilumine o proceso de 

intercambio e homoxeneización propiciado pola desaparición da 

fronteira económica que nos separou secularmente O material 

analítico e a ampla mostra ampla de empresas manufactureiras 

situadas a ambos lados da fronteira, nun enfoque plurianual. 

2. Un enfoque microeconómico. A base documental ARDAN: 

delimitación do ámbito económico e temporal. Contido 

O problema da evolución da produtividade económica e os 

seus condicionantes, asi como o conxunto de cuestións 

relacionadas coa mesma, é obxecto de atención crecente, 

agudizada pola existencia de fortes disparidades nacionais dentro 

da Unión Europea. En España, en particular, preocupa a perda de 

competitividade da economía no contexto internacional, revelada 

no inquietante déficit experimentado pola balanza comercial. A 

dinámica da competitividade non é fácil de explicar en termos de 

factores de produción e mesmo de entorno tecnolóxico 

(infraestruturas, formación, tecnoloxías da información e a 
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comunicación). Á parte da constatada especialización española 

en produtos de baixo contido teconolóxico ou maduros, varias 

explicacións foron ensaiadas para explicar a perda de 

competitividade comercial e a insatisfactoria evolución da 

produtividade observadas. Máis adiante tentaremos ofrecer unha 

breve síntese dalgunhas destas análises. Para os nosos propósitos 

parécenos oportuno sinalar un trazo común aos traballos referidos 

a esta problemática: a súa raíz académica e o feito de estaren 

patrocinados habitualmente por entidades financeiras. A base 

destes descansa na análise comparativa das contas nacionais, 

complementada coa introdución de variábeis adicionais, como: 

formación, dotación de infraestruturas, nivel de actividades I+D e 

de difusión das TICs, regulación económica e orientación 

orzamentaria, entre outras, como logo veremos.7 A función de 

producción Cobb-Douglass e o enfoque neoclásico constitúen en 

todo caso a base teórica común dos traballos. Aludimos a este tipo 

de estudos pola súa concomitancia cos nosos obxectivos e 

orientación cuantitativa, non obstante as diferencias 

metodolóxicas existentes. Microeconómica no noso traballo, 

macroeconómica nos aludidos. 

A nosa proposta adopta unha perspectiva explicitamente 

microeconómica. Trataremos de indagar sobre o problema das 

disparidades de produtividade e remuneración no ámbito 

eurorrexional galaico-portugués, mediante a explotación da base 

de magnitudes contábeis dun amplo conxunto de empresas 

industriais galegas e nor-portuguesas, durante o período de un 

quinqueno, co obxectivo de delimitar estas discrepancias e 

inscribilas no ámbito que lle é propio: o da estrutura e 
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comportamento financeiro observábel das empresas sometidas a 

análise. 

A base empírica desta indagación sobre as diferencias en 

estrutura e comportamento da industria eurorrexional miñoto-

duriense é a proporcionada pola Central de Balances ARDAN, do 

Consorcio da Zona Franca de Vigo, relativo ás empresas non 

financeiras con sede social nos respectivos territorios da euro-

rexión. Trátase da base denominado CEBER (Central de Balances 

da Eurorrexión), que ven sendo publicada e actualizada por 

ARDAN a partir do ano 1998 que vía a luz no ano 2000 (Ceber 98. 

Edición do ano 2000). 

A Base ARDAN exclúe, como dicimos, ás empresas de índole 

financeira, unha limitación irrelevante para os nosos propósitos. 

Máis gravosa resulta a limitación da localización da sede social da 

compañía. Nengunha compañía con sede externa ao territorio 

eurorrexional estará presente na base, non obstante o seu papel 

decisivo no tecido industrial. Empresas tan importantes como 

Endesa, Iberdrola ou a Unión Fenosa no sector enerxético; Repsol 

no refinado de petróleo, Citroën na automoción, Ferroatlántica nas 

ferroaliaxes; Capsa ou Pascual na industria láctea e Altadis no 

tabaco, Ence na transformación da madeira, entre outras, están 

ausentes nos rexistros do CEBER. O mesmo acontece cos 

estabelecementos industriais da Rexión Norte con sede en Lisboa. 

O noso traballo parte da información actualizada 

correspondente aos cinco exercicios contábeis consecutivos 2000-

2004, circunscrita a seis sectores manufactureiros seleccionados a 

priori como máis prometedores a efectos de comparación dada a 

súa ampla presenza en ambos espazos euro-rexionais. Os sectores 
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manufactureiros seleccionados son os da transformación da 

madeira, confección, alimentación, edición e artes gráficas, 

produtos metálicos e finalmente maquinaria. 

Unha denominación sintética como esta pode resultar 

imprecisa. A descripción dos seis sectores elexidos en termos da 

CNAE a catro díxitos, CNAE-4, permite delimita con precisión o 

ámbito económico obxecto de análise. 

Xulgamos que a amplitude da selección de actividades 

propostas debería ser suficiente para facer aflorar as caracerísticas 

diferenciais máis sobresalientes dos dous ámbitos territoriais da 

euro-rexión. En canto ao lapso temporal de cinco anos, parece 

igualmente adecuado para comprobar a estabilidade temporal 

dos índices descriptivos propostos e tal vez para esbozar algunha 

tendencia referente á dinámica evolutiva. 

A relación completa das actividades manufactureiras 

codificadas a catro díxitos, CNAE 4, que interveñen na serie ARDAN 

obxecto de estudo pode consultarse no Apéndice I. 

Resumimos a continuación as actividades mencionados ao 

nivel de agrupación de tres díxitos no seguinte cadro. 
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Cadro 2

Actividades CNAE 3 que figuran no traballo

D - Industria manufactureira

DA - Industria da alimentación, bebidas e tabaco

151 - Industria cárnica

152 - Elaboración e conservación de peixes e produtos a base de peixe

159 - Elaboración de bebidas

DB - Industria textil e da confeción

171 - Preparación e fiado de fibras textís

172 - Fabricación de tecidos textís

173 - Acabado de textís

174 - Fabricación de outros artígos confecionados con textís, excepto prendas de 

vestir

175 - Outras industrias textís

176 - Fabricación de tecidos de punto

177 - Fabricación de artígos en tecidos de punto

181 - Confeción de prendas de coiro

182 - Confeción de prendas de vestir en textís e accesorios

183 - Preparación e tinguido de peles de peletería; fabricación de artígos de 

peletería

DC - Industria do coiro e do calzado

191 - Preparación, curtido e acabado do coiro

DD - Industria da madeira e do corcho

201 - Aserrado e cepillado da madeira; preparación industrial da madeira

202 - Fabricación de chapas, tableiros contrachapados, alistoados, de partículas 

aglomeradas, de fibras e outros tableiros e paneis

DN - Industrias manufactureiras diversas

361 - Fabricación de mobles

DE - Industria do papel; edición, artes gráficas e reproducción de soportes 

221 - Edición

222 - Artes gráficas e actividades dos servizos relacionados coas mesmas

DJ - Metalurxia e fabricación de produtos metálicos

281 - Fabricación de elementos metálicos para a construción

282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos e contenedores de metal; 

fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central

283 - Fabricación de xeradores de vapor

284 - Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de polvos

285 - Tratamento e revestimento de metais. Inxeniería mecánica xeral por conta 

de terceiros

286 - Fabricación de artígos de cuchillería e cubertería, ferramentas e ferretería

287 - Fabricación de produtos metálicos diversos, excepto mobles

DK - Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico

291 - Fabricación de máquinas, equipo e material mecánico

292 - Fabricación de outra maquinaria, equipo e material mecánico de uso xeral

293 - Fabricación de maquinaria agraria

294 - Fabricación de máquinas-ferramenta

295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos

297 - Fabricación de aparellos domésticos  
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Cumpre agora referirnos á dimensión das bases analizadas 

nos cinco anos que comprende o estudo. Unha relación completa, 

desagregada ao nivel CNAE 4, que figuran en cada celda do 

seguinte cadro acharase no Apéndice II. Limitarémonos aquí a un 

resumo sintético do contido e dimensión orixinal das referidas 

bases. 

Cadro 3

Rexistros empresariais consignados nas bases ARDAN orixinais

Base ARDAN orixinal 2004 2003 2002 2001 2000 Quinquenio

Madeira 324 315 317 333 193 1.482

Confección 306 317 347 349 184 1.503

Alimentación 291 290 214 272 181 1.248

Edición 246 253 218 228 88 1.033

Produtos metálicos 775 765 664 708 315 3.227

Maquinaria 231 218 183 188 104 924

Galicia 2.173 2.158 1.943 2.078 1.065 9.417

Madeira 28 28 25 44 40 165

Confección 258 288 303 506 493 1.848

Alimentación 31 38 30 46 51 196

Edición 18 17 14 26 25 100

Produtos metálicos 39 52 48 82 73 294

Maquinaria 44 46 39 65 68 262

Norte de Portugal 418 469 459 769 750 2.865

Relación [NP/GZ] 0,19 0,22 0,24 0,37 0,7 0,3
 

Cada celda do cadro 3 recolle o número de rexistros 

empresariais ofrecidos pola Base ARDAN que as variábeis contábeis 

máis significativas para cada dos anos consignados. Os rexistros 

empresarias de carácter individual agrupáronse a efectos 

analíticos nos respectivos CNAE 4, cuxos epígrafes, agregados ao 

nivel de tres díxitos, se reseñan no cadro 2. 

O volume de información manexado é extenso se 

consideramos que os case 12.000 rexistros conteñen 13 variábeis 

obxecto de análise cada un, incluída a do emprego. En definitiva, 

arredor de 160.000 cifras a clasificar e manipular a fin de obter os 
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índices característicos de cada sector e ano. Unha tarefa como 

esta require ferramentas que permitan manipular cadros, e 

introducir fórmulas de carácter matricial. A folla de cálculo Excel é 

un instrumento adecuado; o labor de extracción de matricial de 

indicadores ainda que tedioso non comporta especial dificultade. 

O cadro 3 suscita unha cuestión que merecerá a atención 

debida ao longo deste estudo. A marcada asimetría na dimensión 

numérica das bases galega e nor-portuguesa -con maior dimensión 

na referida a Galicia- introduce unha potencial distorsión no 

proceso de comparación equilibrada que se pretende. A 

mencionada asimetría podería agudizarse notabelmente no caso 

de que a composición sectorial por actividades da mostra sexa 

diferente na base galega e na nor-portuguesa. 

A fin de minimizar este inconveniente procedimos a elaborar e 

aplicar un filtro dos rexistros empresariais orixinais que permitiu 

descartar os valores singulares, sen correspondencia ―ben por 

magnitude ben por singularidade no tipo de actividade― no outro 

ámbito xeográfico alén da fronteira. 

Postos a formular o procedemento de comparación e 

deixando momentaneamente de lado a cuestión da formulación e 

contido do panel de parámetros descriptivos adecuados para 

caracterizar e discriminar o comportamento de cada sector e ano 

que tratamos máis adiante, cremos oportuno formular unha 

reflexión sobre o enfoque adoptado para a obtención índices 

comparativos da estrutura e comportamento sectorial a ambos 

lados da fronteira; obxectivo deste traballo. 

Optamos decididamente polo cálculo e posterior 

comparación de indicadores procedentes das medias mostrais das 
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variábeis ou ratios contabilísticos pertinentes, renunciando a 

análises máis minuciosas en termos de percentís como acostuma a 

facer ARDAN nos seus informes CEBER. Á parte da maior concisión 

e claridade na exposición dos resultados, unha análise por tramos 

empresariais referentes a unha determinada magnitud podería ser 

especialmente obxectábel vista a marcada desemellanza entre o 

tamaño e composición por actividades das bases galega e nor-

portuguesa e a falta de garantía de que unha recopilación 

arbitraria dos datos empresariais extraídos por ARDAN dos 

respectivos rexistros mercantís permita extraer conclusións sobre a 

distribución efectiva da actividade empresarial sector por sector. 

Xulgamos que o cálculo de medias representativas das 

magnitudes económicas que nos permitirán elaborar os índices 

sintéticos a comparar é o mellor procedemento para os nosos 

propósitos. Ao obxecto de minimizar os riscos de simplificación 

inherentes á reducción da información da mostra a un simple 

parámetro descriptivo representado pola media aritmética, 

acompañaremos este valor de outros estatísticos como os do 

recorrido entre os valores máximo e mínimo da magnitude en 

cuestión, a súa desviación estándar e coeficiente de variación 

(relación entre esta e a media) que nos axuden a contextualizar 

adecuadamente a dispersión da mostra sometida a exame en 

torno ao seu valor medio. 

É oportuna unha breve descripción do procedemento de 

filtrado adoptado para minimizar os riscos derivados da 

desemellanza das bases galego e nor-portuguesa en termos de  

número de rexistros empresariais consignados e diferencias na 

composición sectorial reflexada nos códigos CNAE 4 incluídos. O 
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obxectivo pretendido coa operación de filtrado conxunto do 

sector galego e nor-portugués en comparación —sector da 

madeira no ano 2002, por exemplo— é o de delimitar un núcleo 

sectorial aceptábel en dimensión e composición en ambos 

ámbitos xeográficos a fin de tirar deles índices representativos de 

carácter mútuo. 

En todo caso queremos sinalar que a análise por ratios de 

comportamento adoptado se aplicará ás bases ARDAN tanto 

orixinais como filtradas e os resultados respectivos recolleranse nos 

apéndices correspondentes. Con esta precaución do dobre 

cálculo pretendemos evitar a perda de información derivada do 

rexeitamento de parte dos rexistros orixinais ARDAN subministrados 

e recoñecer que a configuración orixinal das bases ARDAN se 

aproxima máis probabelmente ao perfil real do sector en cada un 

dos dous espazos da eurorrexión sen por iso esquecer as 

desvantaxes dunha comparación entre bases de diferente tamaño 

e composición. 

A maneira de preámbulo á exposición sintética do 

procedemento seguido para filtrar as mostras e delimitar os núcleos 

sectoriais sometidos a comparación e posterior evaluación, 

presentamos o cadro de rexistros empresariais que superaron a 

proba de filtración e, en consecuencia, configuran ese núcleo 

sectorial apto para unha comparación máis equlibrada. 
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Cadro 4

Rexistros empresariais resultantes do filtrado das bases ARDAN orixinais

Base ARDAN filtrada 2004 2003 2002 2001 2000 Quinquenio

Madeira 40 38 38 75 38 229

Confección 170 40 172 220 130 732

Alimentación 11 31 8 27 43 120

Edición 10 16 17 26 11 80

Produtos metálicos 23 110 108 169 63 473

Maquinaria 31 25 28 55 29 168

Galicia 285 260 371 572 314 1.802

Madeira 16 18 10 31 24 99

Confección 156 73 145 235 224 833

Alimentación 9 15 11 20 23 78

Edición 10 10 8 22 18 68

Produtos metálicos 29 37 32 59 31 188

Maquinaria 21 15 20 30 20 106

Norte de Portugal 241 168 226 397 340 1.372

Relación [NP/GZ] 0,9 0,7 0,6 0,7 1,1 0,8  

A comparación do cadro 4 co 3 é permite poñer de 

manifesto as virtudes do proceso de filtrado. A totalidade dos 

rexistros validados no quinquenio baixa de 9417 a 1802 en Galicia 

(eliminación do 81% dos rexistros orixinais) e de 2865 a 1372 no 

Norte de Portugal (eliminación do 52% dos rexistros). Como 

consecuencia desta operación, a proporción de rexistros nor-

portugueses sobre os galegos que se movía entre o 19% e o 70% 

cun valor para o conxunto do quinquenio do 30% pasa a moverse 

entre o 61% e o 108% cun valor para o conxunto do quinquenio do 

76%. A aproximación da dimensión dos sectores sometidos a 

comparación é manifesta. Tamén o é a aproximación en termos 

de composición sectorial (actividades incluídas en cada sector), 

como se comprobará máis adiante. Resulta satisfactorio constatar, 

finalmente, que as conclusións derivadas da análise en termos 

orixinais e filtrados son plenamente congruentes e manifestan unha 

notábel concordancia. 
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Vistos os resultados da operación de filtraxe, abordaremos 

agora a exposición sintética do procedemento utilizado. Unha 

exposición máis precisa acharase no Apéndice III. 

Sinteticamente, o procedemento de filtrado pode resumirse 

nos seguintes pasos: 

1. Selección das variábeis contábeis obxecto da filtraxe. 

Seleccionamos como representativas da dimensión 

empresarial obxecto de control as dúas que consideramos máis 

significativas, a magnitude dos ingresos de explotación (cifra de 

facturación, nivel de vendas), V, e o volume de activos medios en 

balance, AN. Representativas respectivamente da magnitude da 

de actividade e equipamento disponíbel. 

Confrontados agora, par a par e ano por ano, os seis sectores 

en análise, procederemos a: 

2. Rexeitar, en cada par de sectores en consideración, 

aquelas actividades CNAE 4 que aparezan somente nun dos dous 

sectores, o galego ou o nor-portugués. 

Esta operación ten por obxecto homoxeneizar a composición 

sectorial. 

3. Rexeitar, no par de sectores en consideración, aquelas 

actividades CNAE 4 que manifesten unha forte disparidade en 

dimensión, ponderada sobre a cifra de facturación e o volume de 

activos medios. 

Denominaremos este criterio eliminación de conxuntos vacíos; 

ten por obxecto a eliminación daquelas actividades CNAE 4 que 

mostren unha forte discrepancia en magnitude das vendas ou dos 

activos empeñados. O procedemento utilizado pasa por obter os 

valores máximo e mínimo das dúas variábeis testemuña (vendas e 
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activos) na totalidade dos rexistros empresariais contidos en cada 

actividade CNAE 4 e rexeitar aquelas actividades CNAE 4 que 

mostren valores máximos dunha das variábeis descriptivas nun dos 

dous ámbitos rexionais inferiores aos mínimos no outro ámbito 

rexional. O rexeitamento se produce por aparición dun conxunto 

vacío (falta de interseción dos segmentos mini-max extraídos nun e 

outro ámbito territorial da eurorrexión). O exame do criterio de 

aceptación de actividades a incluir no sector filtrado que imos 

expor a continuación permitirá insistir e aclarar no funcionamento 

deste criterio. 

4. Validación definitiva das actividades CNAE 4 a incluir 

nos sectores filtrados. 

A composición do sector filtrado configurarase coas 

actividades CNAE 4 capaces de superar o filtro mini-max aplicado 

a cada unha das dúas variábeis testemuña en cada actividade 

CNAE 4 presente no sector orixinal. O filtro elaborase como 

indicamos mediante a obtención dos valores máximo e mínimo, 

tanto da cifra de ingresos de explotación como dos activos medios 

de cada un dos rexistro empresariais contidos na actividade CNAE 

4 examinados. Obtemos desta maneira dous pares de valores (o 

mínimo e o máximo tanto da cifra de vendas como da cifra de 

activos) para cada segmento de actividade CNAE 4 mediante o 

exame da totalidade de rexistros empresariais contidos na CNAE 4 

en tratamento. Unha vez obtidos estes valores extremos 

(gzV2010min, gzV2010max, gzA2010min, gzA2010m; npV2010min, 

npV2010max, npA2010min, npA2010m, (no caso de estarmos 

examinando a CNAE 4 2010 —aserrado e cepillado da madeira— 

no ano 2010). A operación de filtrado consiste en aceptar 
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unicamente os rexistros empresariais que manteñan os valores das 

súas vendas e activos no recinto mini-max máis estrito que constitúe 

o nucleo eurorrexional representativo. Ilustremos o procedemento. 

 

Gráfico 1 

Activos totais medios

npA2010max

gzA2010max

gzA2010min

npA2010min

Ingresos de explotación

gzV2010min gzV2010max

npV2010min npV2010max

 

 

Unha descripción dos valores máximo e mínimo dos ingresos 

de explotación e os activos medios comprometidos na actividade 

empresarial para cada un dos seis sectores e cinco anos que cobre 

o estudo pode examinarse no Apéndice V. O interese desta 

información reside na caracterización por dimensión económica 

do conxunto de empresas (arredor de 2000 galegas e en torno ás 

500 nor-portuguesas cada ano, como pode observarse no cadro 3) 

que conforman o universo empresarial analizado. 

 

3. O esquema analítico. Balances, contas de resultados e ratios 

descriptivas da estrutura e do comportamento empresarial 

A metodoloxía que inspira a presente análise das contas 

empresariais correspondentes ás empresas consignadas nas bases 
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ARDAN procede dos sucesivos informes ―Resultados anuales de las 

empresas no financieras”, elaborados pola Central de Balances do 

Banco de España con periodicidade anual e avances trimestrais. 

Como é natural, os obxectivos perseguidos son diferentes. O noso 

está presidido pola intención de someter a comparación dous 

subespacios económicos con comportamento empresarial 

presumibelmente heteroxéneo, o que nos obriga a extremar as 

cautelas para evitar a incorporación de rexistros empresariais 

singulares ou distorsionantes. O criterio fundamental que guía a 

nosa indagación é a de comparar empresas semellantes en 

actividade produtiva e dimensión, ao obxecto de intentar detectar 

as peculiaridades en financiamento, remuneración e rentabilidade 

atribuíbeis en principio á súa pertenza a un dos dous ámbitos 

territoriais da eurorrexión. 

Digamos en breve que as similitudes cos mencionados 

informes do Banco de España limítase á adopción de ratios e 

indicadores de estrutura e comportamento empresarial 

semellantes. As principais diferencias derivan da orientación dos 

informes do Banco de España e do presente traballo. No noso caso 

foi preciso desenvolver un procedemento de filtrado que garantise 

unha base común de comparación. O Banco de España, en 

cambio, presta especial atención á conexión entre 

comportamentos empresariais e conxuntura económica, 

segmentación dos comportamentos empresariais por tipo de 

empresa e outras cuestións relacionadas coa indagación da 

relación existente entre actividade produtiva e conxuntura. De 

feito, as análises da Central de Balances do Banco de España 

forma parte importante do instrumental interpretativo da 

conxuntura. 
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Consideramos pertinente sinalar dous trazos de carácter 

técnico que singularizan os informes do Banco de España ausentes 

na presente investigación. Refírense á delimitación das variábeis 

contabeis en que se basean os respectivos informes. O Banco de 

España traballa con balances onde o pasivo alleo complementario 

dos recursos propios se netea do circulante pasivo de carácter 

comercial (recursos financeiros sen custo financeiro explícito) ao 

obxecto de que figure como pasivo alleo estrictamente aquel que 

comporte custos financeiros explícitos, é dicir, o de carácter 

bancario. Na metodoloxía do Banco de España, o pasivo de 

carácter comercial sen custos financeiros explícitos (contas de 

fornecedores, principalmente) dedúcese pura e simplemente –

netéase- do circulante comercial activo, (contas de clientes e 

debedores). Cobran así todo o seu sentido as denominacións 

empregadas polo Banco de España de Activo Neto (AN) para o 

activo corrixido e de Recursos Alleos con Custo (RAC) para o 

pasivo alleo corrixido igualmente do circulante comercial que 

figura no pasivo. No noso traballo conservaremos estas 

denominacións codificadas, AN e RAC, non obstante o feito de 

non podermos proceder ao neteo practicado polo Banco de 

España, tan plausíbel desde o punto de vista metodolóxico.  

Expresaremos pois a identidade contábel que resume o 

balance como: Activo = Pasivo, AN = RP + RAC; por máis que AN 

represente o activo total contabilizado e RAC o pasivo alleo 

contabilizado, sen que unha e outra magnitude sexan sometidas á 

correccción que o grao de agregación contábel practicado por 

ARDAN imposibilita. 
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Esta deficiencia metodolóxica comporta unha 

minusvaloración do indicador da taxa media de interese dos 

recursos alleos empregados: i =Gastos financeiros/Recursos alleos 

no noso traballo dado que os recursos alleos utilizados no cálculo 

conteñen partidas exentas de custo financeiro explícito. 

Outra deficiencia menor da que debemos dar conta é a 

referente á actualización da valoración das magnitudes 

contabilizadas no balance por causa da evolución dos prezos. Un 

problema que no afecta, pola contra, ás magnitudes de xestión 

corrente recollidas na conta de resultados. Tamén neste caso o 

Banco de España practica unha correción das magnitudes 

contabilizadas en balance, mediante a aplicación dun índice de 

prezos apropiado, que non foi posíbel no noso traballo. A 

consecuencia evidente é o sesgo introducido nos indicadores que 

mesturan magnitudes patrimoniais (rexistradas a prezos históricos) 

con magnitudes de xestión (contabilizadas a prezos actuais). É un 

sesgo que non debe esquecerse ainda que, como no caso 

anterior, resulta irrelevante para as comparacións diacrónica 

 

s. 

Remitimos ao lector interesado ao Apéndice IV para un 

tratamento máis pormenorizado das variábeis contábeis 

manexadas e das ratios descriptivas delas deducidas, así como a 

relación existente entre os indicadores. Limitarémonos aquí a un 

breve recordatorio do esquema conceptual adoptado. 

Unha presentación sintética das principais magnitudes 

utilizados no cálculo de ratios descriptivas pode ser a seguinte: 
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Emprego

AN=RP+RAC RAC V VAB GP GF REN=VAB–(GP+GF+AP) E

Activo total 

medio

Recursos 

alleos medios

Cifra de 

negocios

Valor Agregado 

Bruto ao custo 

dos factores

Gastos de 

persoal

Gastos 

financeiros
Resultado ordinario neto Emprego

Balance Conta de resultados

 

AP representa a partida anual destinada a dotacións para 

amortizacións e provisións 

Contamos ademais coa identidade: Resultado Ordinario 

Nneto = Resultado Neto de Explotación + Resultados Financeiros 

RON = REN + RF = REN + (IF – GF) 

En canto ás ratios básicas, o seu listado é o seguinte: 

Ámbito analítico Ratios Concepto

Referentes á rentabilidade f = RON/RP = RON/(1-RAC) Rentabilidade dos fondos propios

e = REN/AN Rentabilidade primaria dos activos

i = GF/RAC Carga financeira unitaria

Referentes á comercialización m = REN/V Marxe das vendas

q = AN/V Activos comprometidos por unidade vendida

Referentes ao emprego w = GP/E Remuneración unitaria do traballo

p = VAB/E Produtividade laboral

k = AN/E Activos por empregado

Referente á estrutura financeira d = RAC/AN Ratio de endebedamento

Ratios descriptivas básicas

 

As ratios derivadas máis significativas son: 

Ámbito analítico Ratios Concepto

Referentes á rentabilidade a = (e – i) Diferencial de rentabilidade

Apancamento operativo ( leverage )

Referentes ao emprego clu = w/p = GP/VAB Custo laboral unitario

Ratios derivadas

 

Algunhas identidades fundamentais se resumen a 

continuación: 

VAB, Valor Acrecentado Bruto ao custo dos factores, obtense 

a partir dos ingresos de explotación, V, por dedución dos consumos 

de explotación (insumos materiais, fundamentalmente) e outros 

gastos de explotación, excluídos os financeiros e de persoal: VAB = 

V – CN – OC. 
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O resultado neto de explotación (REN) obtense por 

deducción do VAB dos gastos de persoal e das dotacións a 

amortización e provisións: REN = VAB – GP – AP 

Finalmente, o resultado ordinario neto (RON), resulta de 

adicionar os resultados financeiros: RON = REN + RF = REN + (IF – GF) 

A magnitude emprego, E, é a única que ten carácter 

extracontábel, razón pola cal falta nun determinado número de 

rexistros empresariais na base orixinal ARDAN. 

Uns breves comentarios sobre as ratios adoptadas 

permitiranos insistir na súa pertinencia análitica. 

A ratio e, que podemos denominar rentabilidade económica, 

trata de medir o rendemento dos activos comprometidos na 

explotación sen tomar en consideración a forma de financiarse a 

firma. 

A ratio f, que identificamos coa rentabilidade financeira ou 

rentabilidade para o accionista, relaciona os resultados ordinarios 

alcanzados pola empresa cos recursos propios comprometidos 

polos accionistas na mesma. 

A taxa de financiamento i, é de inmediata comprensión, 

aínda que sexa conveniente non esquecer os comentarios 

anteriores sobre a inevitábel distorsión incorporada debido a 

termos que operar con recursos alleos totais, sen dedución do 

circulante comercial sen custo recollido no pasivo. 

Ten un certo interese lembrar a relación entre os indicadores 

derivados (f-e) e (e-i), así como a dependencia funcional da ratio 

f, (ratio obxectivo do accionista) das ratios básicas e, i (ratios 

previas ou fundamentais). Son todos eles indicadores de 
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comportamento que desempeñan un papel na análise gráfica 

posterior. 

(f-e) = RON/RP – REN/AN = (REN + RF)/RP + REN/AN = REN*(1/RP – 

1/AN) + IF/RP - (GF/RAC)*(RAC/RP) = (REN*RAC)/(RP*AN) + IF/RP – 

i*(RAC/RP) = e*[d/(1-d)] – i*[d/(1-d)] + IF/RP = (e-i)*[d/(1-d)] + RF/RF 

En resumo, se desprezamos o impacto residual dos ingresos 

financeiros (simplificación razoábel en empresas manufactureiras), 

podemos establecer: 

(f-e)  (e-i)*[d/(1-d)] = (e-i)*β 

Tamén é inmediata a relación: 

f = e*[1/(1-d)] – i*[d/(1-d)] + IF/RP 

E, simplificando igualmente o impacto residual dos ingresos 

financeiros, (IF/RP): 

f  e*[1/(1-d)] + i*[d/(1-d)] = e*α +i*β. 

A rentabilidade financeira dunha empresa é unha 

combinación lineal da súa rentabilidade económica e do tipo de 

xuro soportado, relación mediada polo seu grao de 

endebedamento. 

Estas relacións son especialmente úteis para interpretar as 

relacións entre rendemento, custo de financiamento e 

endebedamento. 

 

4. A perspectiva diacrónica, ratios e tendencias: Converxencia 

ou diverxencia? 

A explotación máis inmediata das ratios calculadas para os 6 

por 5 pares sectoriais correpondentes aos dous ámbitos da 
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eurorrexión durante os cinco anos de observación consecutivos 

consiste na simple inspección comparativa das mesmas, a fin de 

xulgar o seu valor relativo a un e outro lado da fronteira e a súa 

tendencia evolutiva. 

No Apéndice VII consignamos a totalidade das ratios 

calculadas a partir dos valores medios das magnitudes contábeis 

pertinentes; tanto para as bases orixinais como para as filtradas. 

Naturalmente, concederemos maior solidez ás conclusións 

derivadas das bases filtradas; carentes en teoría de sesgos por 

rexistros singulares ou diverxencias na composición sectorial. A 

explotación gráfica do conxunto das ratios resúmese no Apéndice 

VIII. 

A efectos da ordenación dos gráficos resultantes, resumidos 

no Apéndice VIII, procederemos a separar en dous grupos as ratios 

descriptivas de cada sector; dunha parte aquelas que teñen un 

carácter adimensional (euros/euro): f, e, i, d, m, q e de outra as 

ratios expresadas en euros/empregado: w, p, k. 

A razón da discriminación é meramente práctica; as ratios 

adimensionais toman valores no intervalo [-1,+1] mentres os 

segundos poden alcanzar valores elevados que entorpecerían a 

representación gráfica. Prescindiremos da diferencial de 

apancamento, (e-i), polo seu carácter derivado e das ratios 

q=AN/V por situarse normalmente fóra do intervalo [-1,+1]. O 

motivo é o de simplificar os gráficos e facilitar a súa interpretación. 

Finalmente, polo mesmo motivo de simplificación, prescindiremos 

da ratio q=AN/V, presentando a secuencia temporal das outras seis 

ratios en dúas relacións: f, e, clu por unha parte e d, i, m por outra. 

Son estas seis ratios as que xulgamos máis signficativas a efectos 
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analíticos aínda que se poden consultar a totalidade das ratios, 

tanto as correspondentes á base orixinal como á filtrada, no 

Apéndice VII. Tamén serán obxecto de análise no enfoque que 

realizaremos por escenarios de comportamento que abordaremos 

a continuación. 

A profusión de cadros representativos das series temporais de 

ratios seleccionadas (f, e, clu, por unha parte; d, i, m, por outra) 

para describir o comportamento sectorial, na versión orixinal e na 

versión filtrada das bases; vintecatro en total non aconsella entrar a 

comentar as peculiaridades específicas sectoriais encontradas. 

Limitarémonos a resumir algúns trazos xenéricos. 

Ante todo diremos que o paso da análise efectuado sobre a 

base orixinal ao correpondente á base filtrada comporta cambios 

na magnitud relativa das ratios descriptivas. Para ilustrar esta 

circunstancia basta con observar a disposición das ratios nun 

sector e ano calquera. O da Madeira no ano 2004, por exemplo. 

Unha observación das gráficas radiais comparativas do valor 

das ratios seleccionadas pon de manifesto como o custo laboral 

unitario e a ratio de endebedamenrto pasa a tomar a dianteira no 

ámbito galego despois de ter sometido a filtrado a base orixinal. 

Tamén a ratio de rentabilidade para o accionista, f, superior en 

Galicia na base orixinal, conflúe coa ratio portuguesa na versión 

filtrada. 
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Gráfico 2 

Base orixinal do sector da madeira. Ano 2004 
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Gráfico 3 

Base filtrada do sector da madeira. Ano 2004 
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Unha inspección xeral das secuencias temporais das ratios, 

obtidas a partir das bases filtradas, pon de manifesto tres trazos ben 

marcados: 

1. Os clu = GP/VABV, tenden a adoptar valores superiores 

en Galicia que na Rexión Norte portuguesa. Os sectores de 

Produtos metálicos e Maquinaria exhiben en xeral valores máis 

próximos en Galicia e Portugal. Sorprenden as oscilacións 

observadas nos clu da alimentación galega na base filtrada, 

fenómeno que non se rexistra na base orixinal. Non son evidentes 

signos de confluencia temporal dos clu das empresas a ambos 

lados da fronteira. 

2. A taxa de endebedamento, d = RAC/AN, é 

decididamente superior na empresa galega, tanto na versión 

orixinal como na filtrada. Exceptúase o sector Madeira que exhibe 

unha taxa de endebedamento máis elevado na empresa 

portuguesa, en ambas as dúas versións da base. Tampouco se 

observan signos de aproximación neste indice, e no caso da 

Madeira rexistramos mesmo unha ampliación da brecha. O menor 

uso de fondos de financiamento de procedencia allea na empresa 

nor-portuguesa podería estar correlacionada con un custo de 

financiamento, i, manifestamentamente superior.  

3. A ratio de rentabilidade dos recursos propios, f = 

RON/RP, é superior na empresa galega que na nor-portuguesa. Este 

trazo é congruente co maior apancamento financeiro con recursos 

alleos praticado pola empresa galega. É reseñábel a forte 

oscilación experimentada neste indicador na industria da 

alimentación —con valores negativos nos anos 2003 e 2001— así 

como o bon rexistro portugués do ano 2000 no sector da edición. 
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4. A rentabilidade primaria dos activos, medida por e = 

REN/AN, resulta máis equilibrada aínda que tamén mostra unha 

tendencia favorábel á empresa galega. 

Ilustramos estas conclusións cun par de secuencias, 

correspondentes aos sectores de edición e produtos metálicos. 

Gráfico 4 

Base filtrada do sector da edición. Evolución da rendibilidade (e,f) 

e dos custos laborais unitarios (clu) 
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Gráfico 5 

Base filtrada do sector da produtos metálicos. Evolución do 

endebedamento (d), tipo de interese (i) e marxe de vendas (m) 

Edición, filtrada: evolución do endebedamento (d) e da marxe 

de vendas (m)
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5. A perspectiva sincrónica, escenarios e comportamentos 

A efectos expositivos, procederemos a presentar catro 

escenarios complementarios a fin de examinar as diferencias en 

estrutura e comportamento financeiro en perspectiva sincrónica. 

Os catro escenarios permiten examinar os seguintes aspectos: 

 Escenario I: estrutura financeira, indicadores de rentabilidade 

e custo financeiro. 

 Escenario II: produtividade, remuneración laboral e custos 

laborais unitarios correspondentes. 

 Escenario III: equipamento por traballador e produtividade 

laboral. 

 Escenario IV: equipamento por unidade vendida e marxe 

comercial sobre vendas. 

Estes catro escenarios visualizaranse en outros tantos gráficos 

que pretenden ilustrar as diferencias de estrutura e comportamento 

empresarial subxacentes nas mostras examinadas. As abscisas ou 

variábeis independentes, x, poden interpretarse como a variábel 

explicativa e as ordenadas, y, como variábel explicada, función de 

aquelas. 

 Escenario I: x = (e–i); y = (f-e); pendente, (y/x) = d/(1-d) + 

(IF/RP)/(e-i) 

Se prescindimos dos ingresos financeiros, IF, de pouca 

relevancia nas empresas manufactureiras, a expresión da 

pendente pode simplificarse a (y/x) ~ d/(1-d) = (RAC/RP)5. 

                                                 
5
 O termo desprezado é (IF/RP)/(e-i) = (IF/RP)/[(REN/RAC)*(RAC/AN) – (GF/RAC)] = 

(IF/RP)/[(REN/RAC)*d – (GF/RAC)] = IF*d/(REN*d – GF) = IF/(REN – GF/d). Que só tería 
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Escenario II: x = p = (VAB/E); y = w = (GP/E); pendente, (y/x) = clu = 

(GP/VAB). 

  Escenario III: x = k = (AN/E); y = p = (VAB/E); pendente, (y/x) 

= (VAB/AN). 

  Escenario IV: x = q= (AN/V); y = m = (RON/V); pendente, 

(y/x) = (RON/AN). 

En definitiva, pendentes máis fortes equivalen a maior 

endebedamento (Escenario I), custos laborais unitarios superiores 

(Escenario II), relación produto-capital superior (Escenario III) e 

maior rendemento dos activos (Escenario IV). 

Na análise por escenarios podemos, igualmente delimitar as 

zonas do gráfico máis satisfactorias dende o punto de vista da 

eficiencia e rentabilidade empresarial. 

  Escenario I: esquina superior dereita da gráfica. 

Representativa de diferenciais (e-i), (f-e) elevadas. 

  Escenario II: esquina inferior dereita. Representantiva de 

elevados excedentes de explotación sobre o valor acrecentado 

xerado pola empresa. 

  Escenario III: esquina superior esquerda. Representantiva de 

niveis elevados de VAB xerado por unidade de AN. 

  Escenario IV: esquina superior esquerda. Representantiva de 

beneficios elevados por unidade de AN. 

En consideración á simplicidade, limitarémonos a ilustrar os 

catro escenarios propostos para os dous anos extremos da 

secuencia temporal analizada: 2000 e 2004. A semellanza no 

                                                                                                                                      
importancia no caso de IF elevados en comparación cos REN e/ou no caso de gastos financeiros 

elevados con endebedamento moderado (tipos de xuro elevados) 
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comportamento sectorial no ámbito galego en contraste co nor-

portugués nestes dous anos extremos dispénsanos da inspección 

dos tres anos intermedios que só  serviría para captar diferenzas 

interterritoriais secundarias de menor importancia. 

A interpretación dos catro escenarios non ofrece maior 

dificultade; con todo, parécenos oportuno chamar a atención 

sobre algúns dos trazos máis significativos. 

Escenario I 

A concentración de valores galegos na zona superior dereita 

do gráfico, e a de varios sectores portugueses na área de valores 

negativos dos eixos de comportamento financeiro, mostra con 

claridade a brecha transfronteiriza baixo a perspectiva das 

diferenciais de rentabilidade que se examinan neste primeiro 

escenario da análise. 



Estrutura e comportamento financeiro da empresa industrial galega e nor-portuguesa no 

período 2000-2005 

 47 

Gráfico 6 

Escenario I. Retabilidade e endebedamento. Ano 2004 
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Gráfico 7 

Escenario I. Retabilidade (e-i) e endebedamento (d). Ano 2000 
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Escenario II 

No escenario I que estamos visualizando, marcamos unha 

recta discriminante que nos permite observar a relación entre 

fondos propios, RP, e financiamento externo, RAC. Como antes 

tivemos ocasión de comprobar, (f-e)  ≈ (e-i)*[d/(1-d)], é dicir, 

pendente = (f-e)/(e-i) ) ≈ [d/(1-d)]= d/c = RAC/AN. A recta 

discriminante marca unha relación RAC/RP > 2. Os sectores 

situados por riba desta recta, como é o caso dos de edición a 

ambos lados da fronteira manifestan un endebedamento forte, 

cunha ratio de recursos alleos sobre activos totais superior ao 66%. 

Casos singulares son os dos sectores nor-portugueses situados na 

zona negativa do gráfico, é dicir cunha rentabilidade tan modesta 

que f<e e tamén e< i 

Xa no escenario II que analiza produtividades e 

remuneracións, observamos como no 2004 a zona de 

produtividades e remuneracións elevadas é ocupada por sectores 

galegos, así como polo sector nor-portugués da edición. Unha 

imaxe semellante pode extraerse no ano 2000. En ambos casos, a 

recta discriminante, representativa dos clu = GP/VAB = 2/3 permite 

establecer unha fronteira superior dos custos laborais sobre renda 

xerada, apenas superada en nengún caso. 
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Gráfico 8 

Escenario II. Produtividade (VAB/E) e remuneración (GP/E). Ano 

2004 
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Gráfico 9 

Escenario II. Produtividade e remuneración. Ano 2000 
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Gráfico 10 

Escenario III. Equipamento e produtividade. Ano 2004 
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Gráfico 11 

Escenario III. Equipamento e produtividade. Ano 2000 
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Escenario IV 

Finalmente, no escenario IV examinamos a cuestión da marxe 

de vendas en relación cos activos comprometidos por unidade 

vendida. Os sectores galegos parecen exhibir tamén un mellor 

comportamento, no sentido de alcanzar marxes superiores cunha 

menor dotación de activos por empregado. Os estándares do 

sector da edición, galego en 2004 e nor-portugués en 2000, 

destacan polo seu bon comportamento relativo baixo a 

perspectiva analizada. 
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Gráfico 12 

Escenario IV. Equipamento e marxe de vendas. Ano 2004 
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Gráfico 13 

Escenario IV. Equipamento e marxe de vendas. Ano 2000 
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Como resumo sintético do comportamento empresarial  

Ao obxecto de proporcionar unha visión sintética do 

desempeño da función empresarial en Galicia e na Rexión Norte, 

elaboramos o cadro seguinte, onde pode observarse a relación 

Galicia/Norte de Portugal para as diversas ratios e diferenciais -(f-

e), (e-i)- utilizadas. 

Operamos con valores filtrados. Convén reparar nas cifras con 

signo negativo (representativas de que é nesta zona de valores 

onde se sitúa o indicador examinado) e aquelas que superan á 

unidade, representativas de valores superiores na Rexión Norte de 

Portugal. 
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Cadro 5

Proporcións dos valores nor-portugueses sobre os galegos para os diferentes indicadores

Datos sobre bases filtradas

(e-i) (f-e) p w k p q m

2004 3,393 -2,201 0,844 0,735 0,804 0,844 1,388 1,86

2003 0,508 0,066 0,701 0,507 0,593 0,701 1,396 -2,849

2002 -2,468 -0,209 0,492 0,471 0,495 0,492 1,312 0,793

2001 -5,909 -2,406 0,384 0,432 0,599 0,384 1,899 -0,103

2000 -0,412 -0,150 0,447 0,507 0,626 0,447 1,815 0,779

2004 -0,093 0,151 0,818 0,778 0,989 0,818 1,281 0,847

2003 -1,747 -0,125 0,546 0,527 0,663 0,546 0,884 0,482

2002 -0,268 0,199 0,588 0,571 0,556 0,588 1,235 1,054

2001 -0,875 -0,293 0,549 0,508 0,880 0,549 2,486 0,192

2000 -0,284 -0,040 0,491 0,569 0,522 0,491 1,307 0,481

2004 -0,473 -0,098 0,371 0,470 0,214 0,371 0,631 0,339

2003 0,578 0,225 0,81 0,601 0,773 0,81 1,201 -2,758

2002 -1,138 -0,426 0,357 0,487 0,261 0,357 0,472 0,159

2001 1,699 0,250 0,754 0,565 1,331 0,754 1,700 0,276

2000 -1,256 -0,183 0,697 0,582 0,942 0,697 1,199 0,332

2004 0,060 0,106 0,975 0,763 1,284 0,975 1,679 0,594

2003 -0,642 -0,284 0,528 0,576 0,528 0,528 1,296 0,313

2002 -0,463 -0,325 0,866 0,821 1,001 0,866 1,826 0,952

2001 -0,766 0,137 0,760 0,732 0,730 0,760 1,027 0,679

2000 2,100 1,163 1,048 0,887 1,015 1,048 1,102 1,693

2004 0,385 0,364 0,769 0,736 0,933 0,769 1,321 1,069

2003 0,169 0,365 0,529 0,518 0,714 0,529 1,304 0,847

2002 0,106 0,248 0,566 0,524 0,719 0,566 1,276 0,877

2001 -0,198 0,022 0,536 0,505 0,723 0,536 1,329 0,695

2000 0,226 0,303 0,788 0,79 0,924 0,788 1,221 0,799

2004 0,364 0,478 0,577 0,600 0,512 0,577 0,857 0,678

2003 -0,23 0,075 0,351 0,384 0,38 0,351 1,053 0,429

2002 0,411 0,324 0,457 0,462 0,396 0,457 0,874 0,774

2001 -0,481 -0,13 0,443 0,504 0,539 0,443 1,182 0,113

2000 0,982 0,822 0,568 0,565 0,375 0,568 0,724 0,959

Produtos metálicos

Maquinaria

Madeira

Confección

Alimentación

Edición
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Podemos destacar os seguintes trazos: 

 A proliferación de proporcións con signo invertido nos 

indicadores de diferencial de rentabilidade, demostrativos de 

diferenciais negativas nun dos dous espazos eurorrexionais. A 

frecuencia de signos negativos na empresa nor-portuguesa 

durante o período analizado permite atribuir a esta rexión a 

concentración de empresas con diferenciais de rentabilidade 

insatisfactorios. O Apéndice VII subministra os valores orixinais que 

permiten profundizar nesta hipótese. 

 O baixo nivel relativo de produtividades e 

remuneracións laborais na rexión nor-portuguesa, no rango do 40% 

até a unidade no caso da produtividade e proporcións 

lixeiramente inferiores aínda no das remuneracións per cápita. 

 A dotación de capital por empregado mantén 

proporcións igualmente menores á unidade na parte portuguesa, 

con excepcións na industria editorial. 

 O capital comprometido por unidade vendida é 

significativamente maior na empresa nor-portuguesa mentres que 

a marxe de beneficios sobre vendas exhibe proporcións inferiores á 

unidade. A perspectiva apunta a maiores dificultades de 

comercialización do produto na industria manufactureira nor-

portuguesa. 

A conclusión xenérica do exame efectuado no lapso 

temporal sometido a análise podía resumirse da seguinte maneira: 

A empresa nor-portuguesa opera a un nivel de remuneración e 

produtividade deficientes que, en todo caso, comportan custos 

laborais similares ou tal vez lixeiramente inferiores aos exhibidos 

pola empresa galega. Esta circunstancia ven acompañada dunha 
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menor dotación de capital por traballador e un nivel de actividade 

comercial máis modesta tamén. A consecuencia final deste 

conxunto de circunstancias é unha rentabilidade empresarial 

pouco brillante, agravada por unha carga financeira da débeda 

máis gravosa. 

 

6. Resultados analíticos e conxuntura económica. O entorno 

económico-institucional de España e Portugal e a cuestión da 

competitividade 

Parece oportuno tratar de contextualizar a análise 

precedente e as conclusións parciais extraídas mediante un 

encadramento no ámbito macroeconómico que lle é propio: o do 

comportamento global da economía española e da portuguesa, 

especialmente no que se refire á súa competitividade relativa nos 

intercambios comerciais internacionais así como aos factores 

explicativos de produtividade, custos de produción e 

especialización produtiva. 

A problemastica sinalada é crucial para os dous países, 

sometidos como están á perda de posicións no tráfico 

internacional, con consecuencias no deterioro da balanza 

comercial e, en definitiva, no freo ao crecemento. En Portugal o 

cadro ensombrécese aínda debido ás dificultades crónicas das 

súas finanzas públicas, que a crise global contribui, en todo caso, a 

extender a ambos países ibéricos. 

Trateremos de aproximarnos ás claves da conexión entre o 

comportamento microeconómico empresarial e as súas 

condicionantes macroeconómicas e institucionais recorrindo aos 

resultados máis significativos tirados dalgunha publicación recente 
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referida a este tópico. Trátase de informes maioritariamente 

patrocinados por entidades financeiras, a súa autoría é 

maiormente académica ou pública. 

Está fóra de toda dúbida a forte imbricación das economías 

rexionais galega e nor-portuguesa na traxectoria descrita polas 

respectivas economías nacionais en que unha e outra se 

incardinan. A pesar do drástico debilitamento experimentada polo 

campo de acción das respectivas políticas económicas nacionais 

(imposibilidade actual de recorrer a devaluacións competitivas ou 

a axustes nos tipos de xuro como instrumentos de regulación de 

demanda agregada e de «defensa da industria nacional») debido 

á integración no espazo económico comunitario, é no ámbito 

estatal onde se configuran aínda os parámetros básicos 

condicionantes da actividade empresarial: política fiscal e de 

incentivos sectoriais, investimento público, arbitraxe da 

negociación salarial, políticas de defensa da competencia, 

programas de innovación e reestruturación sectorial, políticas de 

internacionalización e promoción do comercio exterior, etc. E, o 

que tal vez sexa máis inportante, a xestión pública do nivel de 

prezos, os salarios e a imposición fiscal, sen esquecer tampouco os 

custos de transacción que soportan as empresas como 

consecuencia da maior ou menor eficiencia das administracións 

públicas. 

 Economía, competividade e comportamento industrial 

de España na conxuntura de mudanza de século 

O Informe Anual do Banco de España publicado en xuño de 

2003 alertaba sobre a erosión sistemática dos índices de 

competitividade da economía española a partir do ano 1999. Este 

comportamento, contrastaba cos progresos constatados nos 

indicadores de converxencia real con Europa en renda per cápita, 
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producción e emprego. Esta anomalía, ben coñecida polos 

analistas económicos, animou á elaboración de estudos sobre a 

situación e evolución da competitividade da economía española 

que nos poden servir de elemento de reflexión.  

Dúas publicacións recentes da Caja de Ahorros y Pensiones 

de Barcelona, La Caixa, ofrecen datos e argumentos de interese 

sobre esta materia. Referímonos á elaborada polo Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) dirixido polo 

profesor Francisco Pérez6 e a confeccionada polo Servizo de 

Estudos da citada entidade.7  

O primeiro traballo centra a súa atención sobre o 

comportamento de España en relación cos grandes países centrais 

da Unión Europea: Francia, Alemaña, Italia, e a Gran Bretaña. O 

comportamento de Portugal desvíase neste Informe ao ámbito dos 

países competidores menos avanzados da orla mediterránea, 

xunto con Turquía e Marrocos. A primacía do tratamento gráfico 

dos datos e as conclusións non facilita unha descripción 

cuantitativa das conclusións. 

Trataremos de extraer, con todo, algunhas conclusións 

significativas, por máis que o seu carácter sexa inevitabelmente 

fragmentario e parcial en relación coas cuestións que nos ocupan. 

 Competitividade en prezos 

                                                 
6 VV. AA. (2004): La competitividad de la economía española: Inflación, productividad y 

especialización, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Servicio de Estudios. Barcelona. A 

publicación, dispoñible na rede, foi dirixida polo profesor Francisco Pérez da Universidade de 

Valencia e director do IVIE. 

 

7 Gual, J., S. Jódar Rosell e A. Ruiz Posino (2006): El problema de la productividad en España: ¿Cuál es 

el papel de la regulación? La Caixa, Servicio de Estudios, Documentos de Economía, Núm. 1, junio 

2006. Este cuaderno, bastante representativo do enfoque macro aludido, contén un interesante 

repertorio bibliográfico sobre o problema. 
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Baixo a óptica conceptual da inflación dual, os produtos 

industriais (comercializábeis) constitúen un conxunto de bens 

directamente expostos á competencia internacional, en 

contraposición aos denominados bens non comercializábeis, 

ofertados polo sector servizos, protexidos, como é sabido, da 

competencia internacional. O elemento prezo constitúe, 

loxicamente, o parámetro máis significativo na explicación do 

comportamento da mercadoría comercializábel. De feito, pasa a 

ser considerado o elemento decisivo do seu comportamento 

cando a mercadoría ten o carácter de commodity, de produto 

inespecífico e indiferenciado con cotización libre nos mercados 

internacionais. 

A medición da variábel explicativa da competiitvidade baixo 

esta óptica, nivel de prezos, dista de ser un asunto simple. Tres son 

os indicadores alternativos propostos no traballo que comentamos. 

O tipo de cambio nominal (TCN), o índice de paridade de poder 

adquisitivo (PPA), e as ratios de valores unitarios (RVU). 

O TCN ten unha orientación inequívocamente monetaria, 

trata de incorporar o efecto conxunto da totalidade das 

transaccións reflexadas na balanza de pagos, que en boa medida 

non teñen sequera carácter comercial. 

O PPA é elaborado polo Banco Mundial, a OCDE e o Eurostat 

a partir dunha cesta de bens representativa da demanda final, a 

partir dunha enquisa sobre os prezos de adquisición dos bens (é 

dicir, incorporando custos de distribución e imposición indirecta) 

que elaboran os servizos estatísticos de cada país. 

Finalmente, o carácter especificamente comercial das 

manufacturas e a relevancia do prezo de oferta na súa 

comercialización conduciu á elaboración doutra serie de índices 
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partindo de cestas de mercadorías supostamente representativas 

da producción industrial, valoradas a prezos de produción. A 

comparación do valor destas cestas permite estimar certas ratios 

denominadas ratios de valores unitarios (RVU). Son estas as que 

pretenden servir de base de cálculo para a obtención dun tipo de 

cambio real representativo das condicións locais de produción. 

En relación co noso problema particular centrado na 

avaliación da competitividade en termos de prezos da industria 

española en relación coa portuguesa, pode ser útil considerar a 

imaxe ofrecida polos dous tipos de cambio real (TCR) que é posíbel 

elaborar seguindo os enfoques antes mencionados, PPA e RVU: 

TCRppa = TCN/PPA; TCRrvu = TCN/RVU. 

O procedemento seguido polos autores do traballo que 

comentamos consiste en avaliar para cada país os indicadores 

propostos (TCN, PPA, RVU) en relación cos correspondentes aos 

Estados Unidos para proceder despois a comparalos entre si. A 

moeda de enlace utilizada é o dólar. 

Cadro 6

Indicadores do nivel de prezos relativos. Ano 2001

(España = 100 ) TCRrvu TCRppa

Reino Unido 137,5 133,8

Alemaña 125,8 113,5

Francia 125,4 115,1

Portugal 98,8 88,3

Turquía 88,7 51,7

Marrocos (1998) 70,3 n.d.  

O cadro trata de por de manifesto a carestía relativa dos 

produtos en termos de prezos industriais nos países europeos máis 

vanzados con respecto de España: 37% de encarecemento no 

caso de Reino Unido, 25% no caso de Alemaña e Francia. 
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No ano 2001 o nivel dos prezos industriais de España era 

praticamente coincidente co de Portugal en termos RVU aínda 

que baixo a óptica PPA podía constatarse que “a estrutura de 

demanda final española estaba orientada cara produtos industriais 

de prezo superior á que caracterizaba a Portugal”. 

O estudo dirixido por Francisco Pérez chama a atención sobre 

a perda de competitividade acelerada experimentada pola 

industria portuguesa a partir da súa incorporación á Unión Europea, 

xunto con España: 

“Portugal entró en la UE al mismo tiempo que España y siguió 

una política de cambio similar a la nuestra, pero sufrió una pérdida 

significativa de competitividad-precio respecto a España, por el 

alza continuada de los precios interiores: 11% de media anual 

frente al 5% de España en la industria. A partir de la mitad de la 

década de los ochenta, con la apertura ocasionada por la 

adhesión a la CEE, la inflación portuguesa ha sido mucho mayor en 

los productos manufactureros. En 1999, cuando se fijan las 

paridades respecto al euro, los niveles de precios industriales eran 

prácticamente idénticos en los dos países”.8 

Contrasta esta diverxencia de comportamentos, desfavorábel 

a Portugal en termos de competitividade, co caso de Turquía onde 

os reducidos custos laborais, potenciados polas contínuas 

depreciacións da moeda favoreceron, en forma manifesta, a súa 

competitividade-prezo internacional. 

 Produtividade e clu 

Os custos laborais, financeiros e dos produtos intermedios, por 

unha parte e a produtividade por outra, condicionan en forma 

decisiva a competitividade en prezos no medio prazo. A partir de 

                                                 
8 Op. cit., páx. 81. 
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datos estatísticos estándar, o traballo que vimos comentando trata 

de operar en termos de ratios de valor unitario (RVU) co obxectivo 

de obter resultados significativos referentes aos produtos 

comercializábeis, é dicir, aos bens manufacturados. 

A análise da actividade manufactureira en España entre 1980 

e 2002 pon de manifesto unha notábel capacidade de creación 

de emprego (especialmente a partir de 1994) e de renda, VAB, 

acompañada dun débil progreso da produtividade a partir do ano 

1986. Segundo corroboran estudos semellantes, o crecemento 

industrial español dos noventa teríase caracterizado por unha taxa 

elevada de xerazón de emprego compatíbel cunha dinámica de 

produtividade e progreso técnico moitos máis moderada. 

Se efectúamos a análise en termos de horas de traballo por 

ocupado, a produtividade industrial relativa a España redúcese en 

forma espectacular. Á altura do ano 2002, a produtividade por 

ocupado situábase un 20% por encima no caso alemán e francés 

e un 15%, aproximadamente, no caso británico. En termos de horas 

de traballo por ocupado, en cambio, a produtividade franco-

alemana superaría nun 40% á española, ainda que a británica 

apenas experimentaría mellora nesta versión da produtividade 

laboral, manténdose nun nivel do 15% superior. 

En contraste con esta situación, no ámbito dos países con 

estruturas industriais menos desenvolvidas sinálanse os casos de 

evolución diverxente de Portugal (caracterizado por un certo 

estancamento relativo) e de Turquía (que exhibe un progreso 

relativo), no período 1980-2000: 

“…la productividad portuguesa en manufacturas oscila 

alrededor del 50% del nivel de la española a lo largo de todo el 

período… La trayectoria de Turquía ha sido bastante impresionante 
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en los últimos años. En 1980, el valor añadido por ocupado en el 

sector manufacturero representaba el 50% del nivel español, similar 

al de Portugal. En los años noventa ha sobrepasado el 70%, 

mejorando su productividad mas que España, mientras que la 

productividad portuguesa se estancaba, en relación con la 

española, en los valores de los ochenta”.9 

Noutras palabras, Portugal conseguía manter o paso das 

melloras ―relativamente modestas― experimentadas pola 

produtividade industrial española mentres Turquía conseguía bater 

claramente este estándar. 

Como tivemos ocasión de insistir, a relación da remuneración 

e a produtividade laboral, coñecida como custo laboral unitario, 

clu, é o índice sintético que pretende avaliar o impacto dos custos 

laborais sobre o produto na óptica da competitividade baseada 

en prezos. Os moderados clu españois protexerían, aínda que en 

forma decrecente, a competitividade industrial española. 

“En el año 2002, los costes laborales eran superiores a los 

españoles en más del 20% en Francia, en más del 50% en Alemania 

y en más del 60% en el Reino Unido. No obstante, desde mediada 

la década del los noventa, la economía española ha 

experimentado una reducción continuada de la ventaja en costes 

laborales que disfrutaba respecto a la alemana y la francesa”.10 

En canto a Portugal: 

“La situación mas desfavorable es la de Portugal, que 

presenta niveles de productividad sustancialmente inferiores a los 

españoles, en torno al 50%; como consecuencia de ello, sus costes 

laborales unitarios se aproximan a los nuestros. Por lo tanto, la 

competitividad en costes de este país (en lo que respecta a los 

                                                 
9 Op. cit., páxs. 124-125. 
10 Op. cit, páx. 130. 
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costes laborales) es similar a la española pese a que su situación en 

términos de salarios y renta por habitante debería significar 

ventajas desde este punto de vista”.11 

Esta última consideración coincide cos resultados tirados da 

nosa análise. 

O Informe insiste en contrastar esta situación coa de Turquía, 

que exhibe uns clu na orde de magnitud do 30% dos imperantes en 

España, tornando en vantaxe manifesta o seu atraso relativo. 

 Custos financieros e rentabilidade 

O Informe sobre a competitividade da economía española -

na lectura hispano-portuguesa que estamos efectuando- entra 

agora en cuestións que nos son próximas, tanto polos parámetros 

analíticos seleccionados como pola fonte de información utilizada; 

a Central de Balances do Banco de España. A súa metodoloxía, 

como xa advertimos, serviu de orientación e pauta para a nosa en 

orde a analizar a información ofrecida polas bases ARDAN da 

eurorrexión galaico-norportuguesa. 

O Informe que comentamos do Servicio de Estudios de La 

Caixa resume os resultados do sector industrial da economía 

española no período 1983-2002 a través das variábeis que vimos 

denominando i, e, f, xunto coas súas diferenciais xa discutidas. A 

fonte utilizada polo estudo —Central de Balances do Banco de 

España— non ofrece a posibilidade de establecer comparacións 

con outros países, o cal limita a súa utilidade como elemento de 

caracterización e contrastación. 

O gráfico 15 do informe que estamos comentando mostra 

(liña superior) a evolución do custo do financiamento alleo na 

empresa industrial española [i] e (liña inferior) o diferencial  dimos 

                                                 
11 Op. cit., páx. 133. 
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en denominar a = [e-i], coñecido como ―apalancamiento”, 

(apalancamento ou apancamento, “leverage” na literatura 

contabilística. 

Gráfico 15 

Gastos financeiros e vantaxe do apalancamento no sector 

industria. España (en %) 

 

*Avantaxe do apalancamento: Rentabilidade ordinaria do activo menos 

intereses por financiación recibida. 

Fonte: Banco de España, Central de Balances. VV. AA. (2004): La competitividad 

de la economía española: inflación, productividad y especialización, Caja de 

Ahorros y Pensiones de Barcelona, Servicio de Estudios. Barcelona, páx. 141. 

Hemos de insistir na existencia de certas diferencias 

conceptuais nos criterios de definición de magnitudes utilizadas no 

noso traballo en relación coas correspondentes nos informes do 

Banco de España. As diverxencias, antes comentadas, teñen a súa 

orixe na imposibilidade de proceder a determinados axustes nas 

magitudes fornecidas pol ARDAN, en detrimento da precisión dos 

conceptos suxeitos a medición. Así, i tomaría valores 

sistematicamente superiores nos informes da Central de Balances 

do Banco de España en relación cos estimados na nosa 
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investigación, debido á imposibilidade de eliminar do pasivo o 

circulante comercial sen custo financeiro explícito. 

Reiterada esta salvedade metodolóxica, dúas son as 

conclusións que merecen ser destacadas no resumo ofrecido no 

estudo de La Caixa que comentamos: 

 A empresa industrial española experimenta unha caída 

ininterrompida nos seus custos de financiamento desde o i =15% 

imperante á altura dos oitenta a cifras inferiores ao i = 5% a partir 

de 2001. Son os efectos benéficos da disciplina monetaria europea. 

 O apancamento financiero da empresa industrial, que 

tivera un comportamento positivo a finais dos oitenta, crece con 

vigor a partir de 1993 até situarse no 4%, 5% nos primeiros anos do 

século XXI. A persistencia de diferenciais [e-i] negativos no decenio 

1985-1995, mostra como esta circunstancia, tamén detectada no 

noso traballo,12 dista de ser excepcional e apunta ás crecentes 

dificultades de rentabilizar a actividade produtiva. 

O gráfico 16 do informe patrocinado por La Caixa ofrece un 

panorama da evolución da rentabilidade financiera, f, 

rendemento dos recursos propios, en relación coa de e, 

representativa do rendemento dos activos, neste caso neto de 

circulante comercial pasivo. Consideramos significativo o 

paralelismo na evolución das ratios e e f e a correlación positiva de 

ambos indicadores coa taxa de crecemento do emprego 

industrial. 

Unha análise cuidadosa do gráfico 16 do informe de La Caixa 

pon de manifesto o estreito paralelismo na evolución da diferencial 

(f-e) que nele se manifesta, coa ofrecida explícitamente no gráfico 

15 para (e-i). A efecto de interpretación dos nosos resultados é útil 

                                                 
12 Como pode comprobarse, a partir dos datos do Apéndice VII. 
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destacar o feito de que só a partir de 1995 ambos diferenciais son 

positivos, xunto cun breve período circunstancial 1987-1989.  

Gráfico 16 

Rentabilidade en la industria. España (en %) 

 

Fonte: Banco de España, Central de Balances. VV.AA. (2004): La competitividad 

de la economía española: inflación, productividad y especialización, Caja de 

Ahorros y Pensiones de Barcelona, Servicio de Estudios. Barcelona, páx. 145. 

 

O informe consultado do Servizo de Estudos de La Caixa sobre 

as dificultades de crecemento da produtividade que caracterizan 

á economía española, adopta un enfoque singular. O do papel 

regulador das autoridades políticas sobre a actividade económica 

e o seu impacto en termos de crecemento. Máis concretamente, 

no estudo citado sométese a consideración a actividade lexislativa 

e regulatoria, de índole parlamentaria ou administrativa, como 

posíbel elemento de freo á actividade mercantil e en definitiva ao 

crecemento. Con independencia do viés ideolóxico implícito na 

suposta antinomia regulación versus libertade de de mercado, ou 

ben repertorio lexislativo versus crecemento, parece difícil 

conceder demasiada capacidade explicativa a un enfoque tan 

marcadamente institucionalista como este para un problema 
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como o dos condicionantes da produtividade que afunde as súas 

raíces na práctica empresarial e na súa dinámica específica cuxa 

conexión coa produción lexislativa no ámbito autonómico que lle é 

propio dista de ser evidente. En todo caso, o estudo que 

comentamos conclúe recoñecendo a dificultade de estabelecer 

vínculos entre regulación pública e crecemento. O interese do 

traballo para os nosos propósitos reside na información manexada 

e no enfoque desagregado por comunidades adoptado no 

traballo. A formulación e contrastación da hipótese da hipótese 

disxuntiva regulación-crecemento que orienta o traballo fornece 

información de interese a respecto da distribución territorial do 

crecemento económico por comunidades autónomas e da 

situación relativa de Galicia no contexto da economía española. 

Sen entrar a valorar a metodoloxía e conclusións da traballo que 

comentamos, parécennos significativos os cadros ofrecidos 

relativos á distribución territorial da PTF (produtividade total dos 

factores) nas diversas comunidades que compoñen a economía 

española. 

No enfoque neoclásico adoptado no traballo de Gual, Jódar 

Rosell e Ruiz Posino que comentamos, estes utilizan a función 

habitual de Cobb-Douglas, 1KLAY , con  como 

elasticidade do produto frente ao traballo aplicado e (1-) como 

elasticidade do produto ante o stock de capital. Asumindo agora 

a hipótese de rendementos constantes a escala, a produtividade 

media do traballo tería por expresión 

1

L

K
A

L

Y
, directamente 

dependente do equipamento de capital por empregado, 
L

K
 

A , interpretada ás veces como parámetro representativo do 

nivel tecnolóxico disponíbel ou, máis imprecisamente, das 
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condición de entorno denomínase aquí PTF, produtividade total 

dos factores, e supostamente mede o conxunto de factores que 

afectan simultaneamente ao traballo e ao capital. 

Tomando logaritmos e diferenciando estabelecemos a 

relación entre as taxas de crecemento da produtividade media, o 

nivel tecnolóxico e o equipamento medio por traballador: 

L

K
A

L

Y
1 . 

Simbolizamos como X  a taxa de variación da variábel 

afectada: X: 
X

dX
 

Para os nosos propósitos é de interese examinar a evolución 

ofrecida da taxa de variación da PTV para o conxunto da 

economía española no período histórico que cobre a etapa do seu 

maior crecemento e mudanza estrutural. Pouca dúbida cabe da 

marcada tendencia ao amortecemento progresivo exhibido até o 

seu valor actual próximo a cero. 

Gráfico 17 

Crecemento da produtividade total dos factores na economía 

española (taxas de variación en %) 

 

Fonte: BBVA, European Economy e contas nacionais. 
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Especialmente relevante para nós é o nivel medio da PTF nas 

diversas comunidades autónomas españolas relativo ao seu valor 

na Comunidade de Madrid. Galicia exhibiría un nivel do 75% no 

período 1996-2000 que caería até o 65% se o período considerado 

fose 1980-2000. Os anos oitenta foron, escusado recordalo, os dos 

axustes rigorosos na industria naval e siderúrxica (en Galicia: crise 

nas rías de Ferrol e Vigo e demantelamento da sideríuxica non 

integral Sidegasa). 

Cadro 7

Niveis medios de PTF en relación á comunidad autónoma líder

1980-2000 1980-1986 1986-1990 1991-1995 1995-2000

Madrid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

País Vasco 89,2% 84,8% 84,7% 92,0% 95,1%

Cataluña 89,0% 83,4% 86,9% 93,2% 93,5%

A Rioxa 88,9% 86,2% 82,1% 91,3% 96,4%

Navarra 87,5% 84,0% 84,9% 90,0% 91,9%

Baleares 84,7% 82,3% 83,8% 87,0% 85,3%

Cantabria 82,1% 72,9% 78,2% 88,1% 90,9%

Andalucía 78,4% 73,3% 77,2% 82,9% 81,4%

C. Valenciana 78,1% 74,4% 75,4% 79,2% 78,0%

Aragón 77,5% 70,0% 74,4% 82,0% 85,3%

Asturias 77,3% 74,6% 72,5% 78,8% 83,8%

Canarias 76,1% 72,5% 79,3% 78,1% 75,3%

Murcia 75,6% 72,3% 75,1% 79,4% 76,3%

Castela e León 72,7% 66,2% 67,9% 75,7% 82,2%

Castela-A Mancha 66,2% 60,9% 61,7% 70,4% 72,8%

Galicia 65,1% 58,1% 59,6% 68,3% 74,9%

Estremadura 58,5% 50,3% 54,6% 63,4% 67,4%
 

Resulta notábel, aínda que non sorprendente, o feito de que 

son as comunidades autónomas máis atrasadas en termos 

económicos as que mostran unhas taxas de crecemento máis 
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brillantes. A observación do cadro evolutivo das taxas de 

crecemento da PTF, dispénsanos de máis comentarios. 

Cadro 8

Taxas de crecemento da PTF

1981-2000 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000

Estremadura 2,27% 4,40% 1,09% 1,79% 1,81%

Galicia 1,72% 1,47% 1,64% 2,62% 1,15%

Cantabria 1,67% 2,61% 2,30% 1,17% 0,58%

Castela e León 1,50% 2,05% 0,21% 2,72% 0,97%

Aragón 1,40% 2,47% 1,57% 1,25% 0,69%

A Rioxa 1,14% 2,95% -0,59% 0,81% 1,35%

Asturias 1,12% 1,72% 0,17% 1,73% 0,84%

Castela-A Mancha 1,08% 0,25% 2,42% 0,97% 0,67%

País Vasco 1,08% 1,22% 0,97% 1,34% 0,79%

Cataluña 0,89% 1,50% 1,60% 0,51% -0,04%

Baleares 0,87% 3,56% -0,30% -0,34% 0,56%

Andalucía 0,79% 2,65% 0,88% 0,23% -0,61%

Navarra 0,77% 0,93% 0,91% 0,60% 0,68%

Canarias 0,67% 3,66% 0,31% -1,08% -0,24%

Murcia 0,49% 0,93% 2,08% -0,35% -0,71%

Madrid 0,21% 0,85% 0,50% -0,27% -0,25%

C. Valenciana 0,15% 1,05% -0,41% 0,90% -0,04%

Total nacional 0,91% 1,68% 1,02% 0,75% 0,19%
 

 Economía, competividade e comportamento industrial 

de Portugal na mudanza de século 

Un recente informe da Comisón Europea de diagnóstico e 

recomendacións sobre a economía portuguesa13 ofrece 

interesantes claves que poden axudar a comprender as raíces do 

                                                 
13 European Comisión, Ocassional Papers, The portuguese economy after the boom, ISSN 1725-3209, 

Núm. 8 de abril de 2004. 
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atraso relativo que se constata no noso traballo na produtividade 

da industria nor-portuguesa respecto da galega. 

O capítulo 5 do referido informe dedícase á análise da 

produtividade laboral da economía portuguesa. Comeza por 

destacar o proceso de aproximación experimentado pola 

economía portuguesa aos estándares comunitarios a partir de 

1990. En 1992, o PIB por empregado situábase ―en termos de PPA― 

no 57% do promedio comunitario mentres que, en 2003, alcanzaba 

xa o 64%. Igualmente, a produtividade horaria ascendía desde o 

52% de 1993 ao 59% de 2003. A diferencia entre ambas valoracións 

significa que o traballador portugués viuse obrigado a afrontar 

xornadas laborais máis longas. 

Tamén se sinala no informe que as taxas de crecemento 

anual do PIB per cápita superou á taxa media europea entre 1995 

e 1999, decaindo, non obstante, a partir daquel ano. A caída do 

ritmo de crecemento da produtividade laboral, xunto coa 

aceleración do ritmo de remuneración salarial, trouxo como 

consecuencia unha erosión da competitividade da economía 

portuguesa é unha das conclusión parciais do traballo. 

No ano 2002 o produto por persoa empregada en Portugal 

situábase, en termos correntes, no 44% da media comunitaria. O 

valor máis baixo de todos os Estados membros, somente un pouco  

superior ao nivel rexistrado en 1990 (42%). Debe resaltarse que a 

notábel discrepancia co mesmo estándar avaliado en termos de 

PPA, ao que antes aludíamos, estriba no baixo nivel de prezos 

relativos da cesta de consumo portuguesa respecto do valor 

comunitario promedio, tal como o estudo comentado explica. 

Con todo, é preciso chamar a atención sobre o feito de que 

o nivel de produtividade da economía portuguesa en 2002, 
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medido en termos correntes, é a consecuencia dunha taxa de 

crecemento 1990-2002 do 1,9%, superior á experimentada no 

mesmo período polo conxunto da EU-15: 1,4%. 

Máis interesante para os nosos propósitos é reparar na 

discrepancia constatada no informe entre as produtividades 

española e portugesa no ano 2002 e tamén nas súas respectivas 

taxas de crecemento durante o período 1990-2002. España 

ostentaba un estándar de produtividade no ano 2002 do 75%, 

aproximadamente, contra un 45% de Portugal (EU-15 = 100); en 

canto ás súas taxas de crecemento no citado período, foron 

respectivamente 1,9%, Portugal, e 0,5%, España. Os datos 

proceden da DG-ECOFIN. 

En comparación cos outros países da cohesión, Portugal 

superaba unicamente a España, que mostraba unha taxa de 

crecemento da produtividade notabelmente máis baixo que o 

promedio comunitario, pero se comportaba peor que Grecia e 

Irlanda. Tomando en consideración o baixo nivel de partida de 

Portugal, a mellora exhibida entre 1990 e 2002 é cualificado de 

decepcionante no informe que comentamos. 

A variación rexistrada na produtividade mostra progresos 

relativos a respecto da media comunitaria, salvo conxunturas 

puntuais adversas. 

Cadro 9

Produtividade laboral por persoa empreada (taxa de variación anual en %)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Portugal 1,5 3,6 1,3 0,3 4,5 1,7 2,9 1,9 1,9 1,9 1,5 -0,4

UE 1 2,6 1,3 2,7 1,7 1,1 1,6 1,2 1 1,7 0,6 0,5

Diferencia 0,5 1 0 -2,4 2,8 0,6 1,3 0,7 0,9 0,2 0,9 -0,9  

 

O informe da Comisión Europea descompón o crecemento 

da produtividade laboral nas dúas componentes antes aludidas, 



Estrutura e comportamento financeiro da empresa industrial galega e nor-portuguesa no 

período 2000-2005 

 78 

típicas do enfoque neoclásico estándar: mellora no equipamento 

produtivo da man de obra (capital deepening) e o crecemento do 

PTF. Medido habitualmente o primeiro mediante a formación bruta 

de capital tanto pública ―infraestruturas― como privada. Os 

factores complexos de crecemento que intenta representa o PTF 

do conxunto da economía ―parámetro A da función Cobb-

Douglas― estímase normalmente como resíduo inexplicado polos 

factores básicos, K e L. O estudio da Comisión Europea conclúe 

aseverando: 

As gross fixed capital formation in Portugal represented a 

relatively large share of GDP over the period 1991-2000 (24,7% of 

GDP as opposed to 20,2% in the EU as a whole), it was the weak 

contribution of TFP that mainly explained the disappointing growth 

of labour productivity in Portugal over the period 1990-2002. 

Que equivale a deixar por inexplicado o fenómeno das 

causas e condicionantes da evolución da produtividade. O seceto 

desta reside, máis que probabelmente, no ámbito 

microeconómico empresarial. 

 

7. A eurorrexión galaico-duriense: un espazo económico en 

formación 

A empresa industrial galega a finais do século XX 

Contamos cun valioso traballo relativo á situación da empresa 

industrial galega na década dos noventa14 que ofrece unha visión 

xeral e actualizada da estrutura industrial galega de finais de 

século e os seus trazos máis sobresalientes en comparación coa 

española. Pode ser de interese completar o noso percorrido 

                                                 
14 VV. AA. (2002): La industria gallega en a década de los noventa, Fundación Caixa Galicia (CIEF). 
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entorno á produtividade da industria española e portuguesa cunha 

breve reconsideración desta análise.  

O mencionado traballo permite precisar a dinámica de 

cambio da empresa industrial galega e as súas limitacións, de 

indiscutíbel interese para formular calquera conxectura sobre o seu 

futuro e comprender mellor as semellanzas e desemellanzas co 

resto da industria española e tamén coa industria nor-portuguesa. 

Dúas cuestión cruciais e complementarias centran agora a 

nosa atención. A evolución da produtividade na industria galega 

en relación coa española e a cuantificación das actividades I+D+i 

que alimentan a preeminencia galega en produtividade e 

remuneración, no ámbito eurorrexional e, en todo caso, a imaxe 

ofrecida sobre a evolución da competitividade nun tempo 

marcado pola migración de actividades (construción naval), os 

fenómenos complementarios de internacionalización e 

deslocalización e as ameazas derivadas do incremento da 

competencia pola ampliación da Unión Europea. 

A análise da remuneración laboral na industria conclúe 

afirmando que esta era superior en España nun 18%, tanto en 1993 

como en 1999 con crecementos, asimesmo, similares entre ambos 

anos. A conclusión dunha correlación positiva entre intensidade 

tecnolóxica ou tamaño de empresa e remuneración horaria por 

traballador era esperábel. 

Non acomete o Informe ao que agora aludimos unha 

abordaxe sistemática das relacións entre remuneración e 

produtividade do traballo industrial segundo sectores pero si 

contén información de especial interese para o noso propósito 

relativa á produtividade sectorial do traballo na industria española 

e na galega. Resumimos esta información no seguinte cadro que 
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organizamos, para maior utilidade, en termos de produtividades 

decrecentes. 

Cadro 10

Produtividade (VAB/horas totais) (10
6

 pesetas de 1990) 

1993 1999 1993 1999 1993 1999

1 Extractivas e petróleo 4,67 5,49 3,47 4,65 0,74 0,85

2 Química 3,88 5,39 3,46 5,00 0,89 0,93

3 Material e equipo eléctrico 3,09 3,75 2,48 3,29 0,80 0,88

4 Material de transporte 2,88 3,70 2,73 3,26 0,95 0,88

5 Produtos minerais non metálicos 2,48 3,36 1,80 1,97 0,73 0,59

6 Caucho e materias plásticas 2,54 3,23 2,05 2,51 0,81 0,78

7 Papel, edición e artes gráficas 2,63 3,17 2,41 3,07 0,92 0,97

8 Total industria 2,43 2,92 2,02 2,45 0,83 0,84

9 Metalurxia e fabricación de produtos metálicos 2,21 2,87 1,86 2,93 0,84 1,02

10 Maquinaria e equipo mecánico 2,28 2,79 1,78 2,11 0,78 0,76

11 Alimentación, bebidas e tabaco 2,61 2,76 2,08 2,08 0,80 0,75

12 Textil, coiro e calzado 1,42 1,62 1,12 1,40 0,79 0,86

13 Madeira e cortiza 1,31 1,60 1,34 1,94 1,02 1,21

14 Manufacturas diversas 1,41 1,57 1,06 1,23 0,75 0,78

España Galicia G/E

 

Dous aspectos merecen atención a efectos dunha mellor 

interpretación da metodoloxía e resultados derivados da análise 

efectuada sobre as magnitudes contábeis da empresa industrial 

galega e nor-portuguesa: 

 Os sectores industriais que foron seleccionados a 

efectos comparativos concéntranse no segmento máis baixo da 

produtividade. A exclusión do refinado do petróleo, da química 

(con algunha presenza en Galicia no subsector farmacéutico), dos 

produtos minerais non metálicos (carbón e granito) e sobre todo, 

da industria da automoción exclúe actividades importantes e 

potencialmente máis produtivas. A limitación procede, como 

advertimos da exclusión das empresas con sede fóra da 

comunidade nas bases ARDAN. É certo que a disposición dun 

conxunto comparábel a ambos lados da fronteira estaría lonxe de 

estar garantido, sendo este imperativo metodolóxico fundamental 

para o traballo. 
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 Como promedio, Galicia exhibe unha produtividade 

inferior nun 16% á media española. Un retraso en liña, como pode 

comprobarse, co que mantén Galicia en termos de remuneración 

ao traballo no sector industrial. A magnitude clu é, como 

consecuencia, relativamente similar. 

Resumimos no seguinte gráfico o atraso relativo da 

produtividade industrial galega respecto á española. 

Gráfico 18 

Productividade relativa da industria galega respecto á española en 

1993 e 1999 (no sector 8: media do sector industrial) 
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Cun retraso da orde do 20% en remuneración e produtividade 

industrial, a competitividade industrial galega manteríase  
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semellante á española nun equilibrio baixo. É unha situación 

semellante á da industria nor-portuguesa respecto da galega. 

 

8. Apéndices 

Adxúntanse en ficheiros a parte. 
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