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“Solíamos construir jodidas cosas en este país. 
Ahora todo consiste en meter la mano en el bolsillo del 

tipo que tienes al lado”
Frank Sovozka1  en “The Wire”

“¿Cuál es la diferencia entre una compañía “nortea-
mericana” que fabrica o compra en el extranjero gran 
parte de lo que vende en todo el mundo, y una firma 

“extranjera” que produce o compra en los Estados Uni-
dos gran parte de lo que vende?”

Robert B. Reich2 (1991)

1- http://archivo.miradasdecine.es/bloctv/2011/01/the-wire-frank-sobotka.html 
2- Reich, R.B. (1991) “El trabajo de las naciones” (Edit. Vergara, Madrid, 1993)
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RESUMO EXECUTIVO

. Incrementar o tamaño do sector indus-
trial vai provocar tamén efectos de arras-
tre positivos en moi diversas actividades 
do sector servizos

. Apostamos por unha economía que 
defenda a produción material (e o empre-
go necesario para obtela) como base que 
fundamenta os seus servizos públicos e 
os servizos destinados á venda

. Para elo na cualificada presencia en 
Galicia de actividades relacionadas cos 
recursos naturais (enerxéticos, agrarios 
ou forestais) debemos deixar de non ser 
quen de transformalos en VEB das activi-
dades manufactureiras

. Así por exemplo Galicia cun VEB pri-
mario do 5.1% do total español, xera un 
VEB manufactureiro alimentario do 2,9%, 
mentres que Cataluña acada o mesmo ni-
vel pero a partires dun VEB primario do 
1%

. Sendo Galicia unha potencia deter-
minante do sector forestal español  non 
é quen de transformar ese potencial no 
circuíto industrial das manufacturas deri-
vadas

. A día de hoxe a conversión en VEB 
manufactureiro dos abondosos recursos 
enerxéticos cos que contamos non con-
tribúe a recortar o noso déficit en peso 
industrial agregado

. Nas actividades de Industria química, 
caucho e plástico e refinados, industria 
farmacéutica, equipamentos informáticos 
e electrónicos, equipamento eléctrico e 
fabricación de maquinaria temos que tri-
plicar o seu peso na nosa economía

. Nesas e noutras actividades os esfor-
zos deberan orientarse á competitividade 
exterior que é, ó mesmo tempo, a mellor 
forma de evitar a ocupación do mercado 
interno por importacións, para elo é preci-
so investir na definición de novos produ-
tos e novos procesos que nos permitan 
entrar en novos mercados.

. Pedra, pasta de papel e aluminio son 
exemplos de exportación fora de España 
sobre a base de recursos naturais pero 
con ruptura da cadea de valor

. As actividades que presentan unha ele-
vada dependencia do mercado interno 
español (por caso, importacións alimenta-
rias ou exportacións enerxéticas) estarían 
a indicarnos que a ruptura da cadea de 
valor desas manufacturas (como exporta-
cións de escaso VEB) se aproveita polas 
manufacturas doutras partes de España

. Deberíamos incorporar, ás 6.335 em-
presas exportadoras actuais, unhas 2.500 
empresas manufactureiras máis, xa que 
cando nunha actividade non temos sufi-
cientes empresas exportadoras, o proble-
ma agrávase coa ocupación da demanda 
interna por importacións desas mesmas 
manufacturas

PROPOSTAS DE ESTRATEXIA INDUSTRIAL
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. Teríamos que duplicar o número de 
empresas con máis de cincuenta tra-
balladores dedicadas a alimentación en 
Galicia, mentres que nas nosas empre-
sas medianas de material de transporte 
habería que concentrar esforzos para in-
crementar a súa propensión exportadora

. As nosas empresas tenden a centrar-
se nas innovacións incrementais, funda-
mentalmente de proceso, dedicando ac-
tualmente menos atención a aquelas que 
son quen de rexuvenecer a organización 
ou desenvolver novos modelos de nego-
cio

. A hibridación de actividades (por 
exemplo transporte e medio ambiente en 

mobilidade sostible) vai ser especialmen-
te estratéxica nas empresas que ofrecen 
bens de capital a diferentes cadeas de 
subministro

. A actual concentración financeira e 
nos mercados da enerxía non favorece 
o desenvolvemento dunha estratexia in-
dustrial

. A nosa débil capacidade de atracción 
de investimentos estranxeiros é un obs-
táculo para o noso dinamismo industrial, 
a súa superación debera polarizase na-
quelas actividades manufactureiras que 
coincidan coas prioidades detectadas na 
análise que estamos a desenvolver neste 
documento

Unha exposición sintética destas -e doutras- propostas derivadas do presente documento 
pode leerse no seu último apartado (páxinas 35 a 38) de Conclusións.
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Segundo a Contabilidad Nacional as ac-
tividades industriais son as formadas polas 
manufacturas e mais as actividade ener-
xéticas. Trátase de procesos de produción 
material (a diferencia dos servizos), das que 
só pola natureza singular do produto xera-
do (edificios, infraestruturas) se adoitan se-
parar as de construción. Tamén,  e só por 
unha inercia do pasado, se separan do sec-
tor industrial as actividades de produción 
material agrarias, gandeiras ou forestais 
sen as que serían incomprensibles hoxe en 
día as actividades das industrias agro ali-
mentarias.

Por todo elo, nunha primeira aproxima-
ción, consideraremos o conxunto de activi-
dades de produción material da economía 
de Galicia (industria, construción, prima-
rias)  para avaliar a nosa situación actual. 
O facelo así un indicador inverso, e tamén 
clarificador, sería a importancia das nosas 
actividades non materiais ou de servizos. 
Cuantificamos así a distribución porcentual 
do valor engadido3 total nunha economía 
xerado na produción material e nos servi-
zos. 

Polo xunto as nosas actividades materiais 
(entre as que se inclúen as industriais) teñen 
a día de hoxe unha importancia superior a 
media española, ou de Cataluña, pero es-
tán por baixo da importancia que teñen no 
País Vasco. 

En todos os casos se observa a crecente 
dominancia da chamada terciarización, un 
macrosector que inclúe actividades4  direc-
tamente dependentes do resto de activi-
dades (no caso dos servizos públicos para 
poderen ser financiados), cando non das 
actividades de produción material das que 
aquí nos ocuparemos (caso en boa medi-
da das financeiras, loxísticas, comerciali-
zación, deseño, xestión, promoción, post-
venda, etc.). 

É por iso que un incremento do tamaño 
do sector industrial vai a provocar efec-
tos de arrastre positivos en moi diversas 
actividades do sector servizos (á inversa 
non adoitan observarse efectos de arras-
tre5), así como mellorará a solidez dos 
servizos públicos. É neste senso que po-
demos considerar a industria como o co-
razón do sistema económico dun país6.

Mentres as actividades de produción 
material teñen unha relevante dependen-
cia dos mercados exteriores e, xa que 
logo, da competencia internacional e da 
súa competitividade, as actividades dos 
servizos están maioritariamente orienta-
das ó mercado interno7 e non se ven tan 
afectadas pola competencia externa (por 
caso os servizos financeiros).

En todos os casos no período 2000-2015 
se rexistrou esa crecente terciarización 
cunha parella perda de peso da produ-

Encadre inicial da produción material

3- A suma das remuneracións salariais e dos excedentes empresariais derivados da produción anual realizada.
4- Á marxe dos crecentes servizos persoais ou en persoa que tamén teñen unha importancia crecente (coidados persoais, do 
fogar, xeriatría, lecer, ...), e que en boa medida dependen das rendas da produción material.
5- Pero tamén hai excepcións virtuosas: unha empresa galega de servizos pode ter efectos de atracción de empresas manu-
factureiras de fora. É o caso do grupo loxístico Maviva (http://www.grupomaviva.es/) e a empresa de soldaduras Constellium 
(http://www.constellium.com/)
6- Aquí encaixa o concepto de industria extendida ó que nos imos referir de seguido.
7- Nalgunha partes de España a excepción serán as actividades dos servizos que dependen da demanda turística. Nas de 
produción material as de construción serán as menos dependentes, entre nós, da demanda externa. No resto dos servizos 
a súa dependencia do exterior será indirecta e a través da produción material exportada. Caso á parte son os servizos hoxe 
globais asociados ás TIC.
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Fonte: elaboración propia con datos do INE

0%

50%

100%

Fonte: elaboración propia con datos do INE

ción material. No caso de Galicia a perda 
de peso da produción material acadou os 
7,6 puntos mentres que no conxunto de 
España foi de 8,7 puntos e no País Vasco 

de 5,6. É de salientar como a perda de peso 
se acelera a partires da crise do ano 2008 
(seis puntos en sete anos fronte a apenas 
dous puntos nos oito anos precedentes8).

Producción material e de servizos en Galicia
(distribución porcentual do VEB total)

8- O sector da construción terá moito que ver.

Distribución do valor engadido en 2015
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DESGLOSE DA PRODUCIÓN MATERIAL EN 2015
(% do VEB total)

9- Os analistas simbólicos dos que se ocupóu xa no seu día Reich (1991)
10- Na páxina 20 deste  (PDF): http://www.igape.es/images/axenda/Agenda4.0-ES-web.pdf (1) 
11- Para o ano 2014 (que utilizaremos para desglosar as actividades manufactureiras) o IGE estima no primario un 5,3% do 
VEB total, para a construción un 6,5% e para a enerxía un 4,8%. Son, como vemos cifras moi semellantes. Sen embargo 
para o total das manufacturas só estima un 13,5% fronte o noso 15,7% en 2015 (INE). O IGE para 2014 estima 6.723 millóns 
de VEB manufactureiro e o INE 7.351 millóns (que neste caso non se desglosan). Como xa dixemos o obxectivo para 2020 
sería acadar o 20% do VEB segundo a Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0 (Consellería de Economía, 2015)

Fonte: elaboración propia con datos do INE11

GALICIA
CATALUÑA
P. VASCO

4,6
2,8
3,4

Enerxía Manufacturas Construción Primarias
15,7
18,5
25,4

7,0
4,7
6,1

5,1
1,0
0,8

Son todas comparacións inter rexionais 
homoxéneas (coas categoría da nosa Con-
tabilidade Nacional) á marxe das precisións 
que, sen dúbida, habería que facer na me-
dida en que a produción material incorpora 
a cada paso máis servizos avanzados9. O 
que se deu en chamar industria extendida 
ou manufactura extendida. O caso do País 
Vasco amosa, outra volta, que este proceso 
é máis complexo do que parece.

Neste contexto o obxectivo da Xunta de 
Galicia sería darlle a volta a esa tendencia e 
recuperar máis de seis puntos10  ata o ano 
2020. Como moi pronto teremos ocasión 
de comprobar, ese obxectivo é non pouco 
ambicioso pois sería equivalente, por poñer 
un exemplo, a triplicar o peso económico 
actual  das manufacturas de material de 
transporte (automoción e naval).

A economía rexional española que me-
llor está defendendo o peso das produ-
cións materiais na súa economía é o País 
Vasco o cal sería un bo indicador da súa 
apertura e competitividade cara o exte-
rior. Dunha economía que defende a pro-
dución material (e o emprego necesario 
para obtela) como base que fundamenta 

en maior medida os seus servizos públi-
cos e os seus servizos destinados á ven-
da.

Pois esa produción material (na que polo 
momento incluímos as manufacturas, a 
enerxía, construción e primarias) explicaría 
a solidez dos servizos que dela dependen 
(financeiros, comerciais, transportes, públi-
cos, etc.) e, polo tanto, a estabilidade do 
crecemento e desenvolvemento social do 
conxunto dun país. Pola contra, unha eco-
nomía cunha minguante e residual produ-
ción material será case seguro unha eco-
nomía con galopantes déficits externos, e 
cunha moi problemática estabilidade do 
seu emprego, da súa demanda interna e, 
en suma, do seu benestar social.

Podemos nesta altura dar un segundo 
paso para avaliar si ese 32,6% do VEB ga-
lego dependente das actividades de produ-
ción material ten unha estrutura semellante 
á da que presenta nos espazos económi-
cos que vimos avaliando. 

Presentamos para elo nun recadro as 
porcentaxes de cada compoñente da pro-
dución material respecto do VEB da econo-
mía rexional respectiva.
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12- Dez puntos de PIB industrial serían equivalentes a cen mil empregos directos máis (de 166.000 a 276.000) en Galicia.
13- No caso de Cataluña o último ano dispoñible é o 2013, mentres que para Galicia e País Vasco é o 2014. Por iso as 
porcentaxes non coinciden coas que vimos utilizando para 2015 a nivel máis agregado.
14- Propostas sobre o sector naval poden verse neste documento do FEG (PDF): http://foroeconomicodegalicia.es/infor-
mes/analisis-y-propuestas-para-una-estrategia-de-futuro-para-el-sector-naval-en-galicia/ (2).
15- Pódese consultar un documento do FEG sobre o particular (PDF): http://foroeconomicodegalicia.es/informes/o-sector-
forestal-en-galicia-problematica-actual-e-perspectivas-futuras/ (3).

Deixando a un lado a excesiva presencia 
das actividades construtoras (que mesmo 
poderían estar sesgadas pola obra pública 
ferroviaria en curso) o mais salientable para 
o que aquí nos interesa é a cualificada pre-
sencia en Galicia de actividades relacio-
nadas cos recursos naturais (enerxéticos, 
agrarios ou forestais) que non somos quen 
de transformar en VEB das actividades 
manufactureiras.  

Podería darse o caso, por facer unha hi-
pótese non de todo arbitraria, de que na 
economía catalá se estivesen transforman-
do e comercializando recursos gandeiros 
galegos, e facéndoo con recursos enerxé-

ticos (directos ou indirectos) do país. O cal 
fala en favor das súas capacidades ma-
nufactureiras (e de control dos mercados 
dentro de España) e en contra das nosas. 

É algo que chama a atención sendo 
como somos na actualidade unha econo-
mía na que se asentan actividades econó-
micas (por exemplo na confección) e de 
investimentos de primeiro orde mundial.

De xeito que, sen unha base tan sólida 
como Galicia ten en recursos materiais, 
outras economías son quen de contar 
cun vector manufactureiro con un peso 
maior, entre tres e dez puntos, no seu 
PIB12.

Análise desagregado da produción de manufacturas

Cos datos dos Institutos Estatísticos 
respectivos imos continuar a nosa análise 
desagregando as actividades manufactu-
reiras13.

Por orde de importancia destaca a nosa 
especialización nas ramas de material de 
transporte (vehículos terrestres e constru-
ción naval) que nos sitúa por riba da que 
teñen en Cataluña e no País Vasco nestas 
actividades14. Conflúen en este caso un 
aproveitamento da nosa xeoposición ma-
rítima, a captación de IDE nos anos 50 do 
pasado século e a disposición de recursos 
para a xeración dunha enerxía eléctrica 
ben necesaria para estas actividades.

Segue en orde de importancia a especia-
lización na industria agroalimentaria (sobre 
todo en relación ó País Vasco) aínda que 

neste caso si a ponderamos pola impor-
tancia das actividades primarias respecti-
vas a repercusión industrial destas acti-
vidades debe considerarse insuficiente. 
Xa que Galicia cun VEB primario do 5.1% 
do total, xera un VEB manufactureiro ali-
mentario do 2,9%, mentres que Cataluña 
acada o mesmo nivel pero a partires dun 
VEB primario do 1%.

O mesmo cabe dicir das actividades da 
transformación da madeira, mobles, pa-
pel e gráficas pois sendo Galicia unha 
potencia determinante do sector forestal 
español15 non é quen de transformar ese 
potencial no circuíto industrial das manu-
facturas derivadas (actividades nas que 
en conxunto estamos por baixo do peso 
que teñen en Cataluña ou no País Vasco).
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Especialización industrial (2015)
(% do VEB total)

Fonte: elaboración propia con datos do IGE, IDESCAT e EUSTAT

En ambos casos a diversificación e pe-
che de transformacións de maior valor en-
gadido son materias pendentes da nosa 
política industrial16. 

Na fabricación de produtos metálicos, 
non metálicos e na metalurxia do ferro 
estamos por baixo de Cataluña e do País 
Vasco malia a contar cunha xigantesca 
planta de alúmina, grande consumidora 
de enerxía eléctrica. Non parece que a 
conversión en VEB manufactureiro dos 
abondosos recursos enerxéticos cos 
que contamos contribúa a recortar o 
noso déficit en peso industrial agregado 
(cousa que só sucede no caso de material 
de transporte).

Pechando este bloque de actividades 
manufactureiras nas que a súa actual pre-
sencia en Galicia é destacada figuran as 

da confección que nos sitúa por riba dun-
ha rexión de referencia en España como 
é Cataluña. Aquí a maior parte do éxito é 
imputable a INDITEX que se ten converti-
do na principal empresa do sector a esca-
la mundial. A súa lóxica empresarial ten un 
encaixe e dimensión mesmo superior á de 
PSA (neste caso con decisores foráneos). 
Pola súa dependencia dos mercados ex-
teriores e pola súa incidencia na balanza 
comercial galega, no seu momento será 
oportuno que nos centremos na análise 
das actividades exportadoras  manufactu-
reiras que non son nin de confección nin 
de automoción.

Si, como estamos a ver, nas principais 
especializacións industriais do país anota-
mos debilidades manifestas na súa contri-
bución ó VEB industrial (salvo en automo-

16- Para o caso do sector lácteo pódese consultar este documento do FEG (PDF):http://foroeconomicodegalicia.es/infor-
mes/documentos/o-complexo-lacteo-galego-nun-mercado-liberalizado/ (4), e para o sector alimentario en xeral este outro 
documento tamén do FEG (PDF): http://foroeconomicodegalicia.es/informes/o-sector-alimentario-en-galicia-desafios-e-
oportunidades-cales-deben-ser-as-prioridades/ (5), para as novas actividades no mundo rural de novo este documento do 
FEG (PDF): http://foroeconomicodegalicia.es/informes/propostas-para-potenciar-a-economia-rural-galega/ (6).

Alimentación, bebidas e tabaco
Textil , confección de roupa de vestir e industria do coiro e do calzado
Industria da madeira, papel e da cortiza, agás mobles
Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
Coquerías e refino de petróleo
Industria química e fabricación de produtos farmacéuticos
Fabricación de produtos de caucho e plásticos
Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
Fabricación de material e equipamento eléctrico
Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
Fabricación de material de transporte
Fabricación de mobles e outras
Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
TOTAL MANUFACTURAS

2,88
1,06
0,81
0,19
0,10
0,37
0,43
0,49
0,63
1,26
0,11
0,31
0,47
3,16
0,50
0,71

13,47

2,87
1,05
0,80
0,45
2,37
1,40
0,74
0,50
0,30
1,33
0,35
0,46
1,26
1,44
0,79
0,43

15,51

1,53
0,17
0,79
0,31
0,06
0,72
1,58
0,53
2,08
4,71
0,60
1,13
2,44
2,30
0,43
0,54

19,92

GALICIAMANUFACTURAS CATALUÑA P.VASCO
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Evolución VEB manufacturas. Índice 100 para 2010.

ción e confección), a lista das actividades 
nas que temos unha moi deficiente pre-
sencia non é pequena:

• Industria química, caucho e plástico
  e refinados
• Industria farmacéutica
• Equipamentos informáticos e electrónicos17

• Equipamento eléctrico
• Fabricación de maquinaria

Trátase de actividades cun alto com-
poñente tecnolóxico e de innovación18  

e nas que os custos laborais teñen 
un  menor peso no custo total, mesmo 
tendo mellores retribucións por hora. 
Mentres no seu conxunto para Gali-
cia ascenden a un  1,8 % do VEB total 
da nosa economía, tanto en Cataluña 
como no País Vasco acadan nada me-
nos que o 6,5 %.

17- Unha excepción virtuosa témola en Televés que mesmo está investindo para comercializar no norte de 
Europa e, ó mesmo tempo, aprovisionarse en menor medida en Asia (http://www.lavozdegalicia.es/noticia/
economia/2016/10/27/televes-galicia-traia-asia/0003_201610G27P31998.htm) (7).
18- Sobre a I+D+I empresarial o diagnóstico e propostas do FEG poden revisarse neste documento (PDF): 
http://foroeconomicodegalicia.es/informes/a-idi-empresarial-en-galicia-dez-mensaxes-e-unha-proposta/(8).

Fonte: elaboración propia con datos do INE

Evolución das manufacturas entre 2000-2015

Feito o encadramento global das ma-
nufacturas no contexto das actividades 
de produción material e dos servizos, e 
xa analizada a nosa especialización re-
lativa, é preciso abordar de seguido a 
análise da evolución recente en termos 

de VEB e de emprego. Pois as tenden-
cias dos derradeiros quince anos serán 
non pouco determinantes das oportuni-
dades e/ou das debilidades coas que se 
pode dar comezo a unha nova estratexia 
para estas actividades.
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Á vista do gráfico que recolle a evolu-
ción do valor engadido polas manufac-
turas nos derradeiros quince anos que-
da moi claro que o País Vasco non só é 
unha referencia en canto a importancia 
actual do sector manufactureiro senón 
tamén no seu dinamismo. Pois en 2015 
tiñan xa recuperado o nivel de produ-
ción previo á crise (2007), mentres que 
en Galicia aínda nos fallarían 17 puntos 
para recuperar dito nivel máximo. Tanto 
en Galicia como en Cataluña o afundi-
mento do sector foi máis acusado que 
no País Vasco e menos vigorosa a recu-
peración. 

Si observamos o comportamento pre-
vio á crise do ano 2008 destaca como as 
manufacturas en Galicia viñan mantendo 
un dinamismo moi positivo en relación ó 
que sucedía naquelas dúas rexións, un 
dinamismo das manufacturas galegas 
que semella padecer o modelo de de-

manda no que estaba baseado posto 
que a caída e a posterior recuperación 
non están á altura do mesmo. 

Pode que debido a que as actividades 
manufactureiras vencelladas á constru-
ción (metálicas, cerámicas, equipamen-
tos, madeira, etc.) tivesen nas nosas 
manufacturas un maior peso e, xa que 
logo, a non recuperación do sector lastre 
a súa propia recuperación. Pero tamén 
debido a que, salvo para o caso da con-
fección, a demanda externa nos últimos 
anos non nos sexa tan favorable para 
outras actividades (e non só as de auto-
moción ou construción naval).

No caso do sector da construción (con 
restricións para os investimentos públi-
cos que non semella váian finalizar) é 
improbable, e inconvinte, un retorno a 
dinámica do pasado.

Daquela todos os esforzos deberan 
orientarse á competitividade exterior 

Fonte: elaboración propia con datos do INE

Evolución das manufacturas en Galicia, 2010 = 100.
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19- Pódese desagregar para os anos recentes (http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=8443&paxina=001&c=0303) (9)
20- Entre 2007-2015 no País Vasco recuperase o mesmo nivel de VEB das manufacturas pero cun 23% menos de horas 
de traballo.
21-http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0307007003 (10)
22- Esta porcentaxe antes da crise superaba amplamente o -10% do PIB; a súa redución é imputable só ó desplome das 
importacións, pois as exportacións mativeronse constantes en termos nominais (29.000 millóns en 2008 e 2014 segundo 
a CRG do IGE).

(dos produtos actuais e de novos pro-
dutos) que é, ó mesmo tempo, a mellor 
forma de evitar a ocupación do merca-
do interno por importacións.

Para avaliar a evolución da produtivi-
dade das nosas manufacturas debemos 
por en relación a evolución do VAB coa 
do tempo de traballo necesario para rea-
lizalo19. Entre o 2000-2008 observamos 
que mentres o VEB medra 32 puntos o 
emprego só o fixo en 10 puntos o que 
supón unha notable mellora da produti-
vidade das nosas manufacturas (en 22 
puntos diferenciais). Abonde con sinalar 
que nese mesmo período no País Vasco 
a mellora do VEB foi de 15 puntos cunha 
caída do emprego necesario de 2 puntos 
(17 puntos diferenciais). 

A partires da crise do ano 2008 o VEB 
retrocede 17 puntos (ata os niveis do ano 

2004) pero o emprego faino nada menos 
que en 33 puntos, continuando daque-
la coa mellora da produtividade manu-
factureira. Hoxe producimos o mesmo 
VEB manufactureiro que en 2004 pero 
con moitas menos horas de traballo 
(un 25% menos de traballo necesario20). 
Son 51.500 empregos manufactureiros 
menos, equivalentes a 84 millóns de ho-
ras, que deixaron de ser necesarias para 
obter a mesma produción. A mellora da 
produtividade nas manufacturas ga-
legas entre 2000-2015 estaría tendo a 
mesma intensidade que no País Vasco.

Estamos en condicións agora de ana-
lizar se estas melloras da produtividade 
se están a transforman nun mellor des-
empeño competitivo. Para facelo revisa-
remos a evolución das nosas exporta-
cións de manufacturas fora de España. 

EVOLUCIÓN DA COMPETITIVIDADE DAS MANUFACTURAS

Neste apartado imos analizar o com-
portamento das exportacións galegas 
de manufacturas fora de España en-
tre o ano 2000 e 2015, pero é convin-
te previamente encadrar eses datos 
no conxunto das exportacións galegas 
(tanto cara o resto de España como 
para o resto do mundo). Datos desa-
gregados por ramas das manufacturas 
desa natureza só os fornecen as Taboas 
Input Output de Galicia21 das que a úl-
tima entrega corresponde ó ano 2011.

Nese ano o déficit externo total da 
economía galega situábase nun -3,5% 

do PIB xa que as importacións de bens 
e servizos superaban en dous mil mi-
llóns de euros ás exportacións22. O volu-
me exportado segundo as TIOGA 2011 
acadaba os 26.909 millóns de euros. De 
cada cen euros exportados case seten-
ta e nove corresponden ás manufactu-
ras o que as convirte no factor clave do 
noso comercio exterior. De xeito que, 
para ese ano 2011, as exportacións de 
manufacturas terían que ter sido case 
un dez por cento maiores para equili-
brar a balanza externa.

Sen embargo é moi importante non 
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23-Datos do Ministerio de Economía (Datacomex) (http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx) (11).
24-O mesmo cabe dicir dos sectores da producción eléctrica e do gas cuxa demanda final depende de xeito determinante das 
exportacións ó resto de España (sesenta de cada cen euros de produción eléctrica galega se exportan ó resto de España).
25-Por eso é unha boa nova neste 2017 o control dun canal de distribución no conxunto de España por parte dunha empresa 
galega do sector (http://www.lavozdegalicia.es/noticia/empresas/2017/01/27/hierros-anon-division-espanola-gigante-aleman-
metal-klockner/00031485554858782686842.htm) (12).
26-Pois os vintesete puntos de cobertura gañados fora de España só se transforman en apenas vinte puntos na cobertura total.

perder de vista que mentres cincuenta e 
cinco de cada cen euros exportados po-
las nosas manufacturas teñen acomodo 
nos mercados do resto do mundo (fora 
de España), un 45% das exportacións 
de manufacturas galegas teñen como 
mercado o resto de España. Naquel ano 
2011, polo tanto, as nosas exportacións 
terían que ter sido mil millóns superiores 
tanto cara o resto de España como cara o 
resto do mundo para equilibrar a balanza 
externa.

Como queira que cando utilicemos da-
tos de comercio exterior de España -do 
Ministerio de Economía- non se inclúen 
estas exportacións ten interese identificar 
que ramas das manufacturas son máis 
dependentes dos mercados do resto de 
España e cales do resto do mundo (fora 
de España). Os datos que imos comentar 
presentámolos nun Anexo final deste do-
cumento.

Teñen unha singular dependencia dos 
mercados de fora de España manufactu-
ras como as da automoción (90%), pezas 
para automoción (66%), construción na-
val (64%), pedra (65%), pasta de papel 
(84%) ou minerais non metálicos (67%). 
Nestes tres últimos casos (pedra, pasta e 
aluminio) bos exemplos de exportación 
fora de España sobre a base de recur-
sos naturais pero con ruptura da cadea 
de valor.

O importante sector da confección apa-
rece como equilibrado no destino das 

súas exportacións (46% resto de España 
e 54% fora de España) así como o de re-
fino de petróleo. 

Os sectores exportadores volcados 
cara fora de España nos últimos anos fo-
ron mellorando o noso saldo exterior ne-
ses mercados pois a cobertura (rateo de 
importacións cubertas con exportacións) 
pasou de 101% a 128% entre 2008 e 
2015 mentres as importacións se manti-
veron constantes en termos nominais23.

Sen embargo son moitas as activida-
des que presentan unha elevada depen-
dencia do mercado interno español. En 
xeral todas as agrarias, forestais e agro 
alimentarias, incluídas as bebidas e os 
derivados da madeira. En moitos destes 
casos ese destino estaría a indicarnos 
que a ruptura da cadea de valor desas 
manufacturas galegas (como exporta-
cións de escaso VEB) se aproveita po-
las manufacturas doutras partes de Es-
paña24. Os casos de formigón e produtos 
metálicos estaríanos a informar dunha 
dependencia do mercado interno espa-
ñol da construción25.

Cando integramos na análise estes in-
tercambios co resto de España a cober-
tura da balanza exterior entre 2008 e 2014 
(fonte CRG do IGE) pasou dun 77,8% a 
un 99,7% o que nos permite inferir que a 
mellora acadada fora de España no noso 
saldo exterior entre 2008 e 2015 non foi 
acompañada dunha mellora equivalente 
no mesmo saldo co resto de España26. 
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Fuente: elaboración propia con datos del INE, IGE, IDESCAT y Datacomex

Para visualizar o anterior presentamos 
nun gráfico o saldo externo total verbo do 
PIB no ano 2015 para Galicia, Cataluña e 
o conxunto español. Galicia aínda presen-
ta un saldo lixeiramente negativo mentres 
que o conxunto da economía española 
ten pasado de cifras negativas insostibles 
a un positivo 2,4% do PIB. Cataluña na 
última década tería practicamente dupli-
cado o seu espectacular balance externo 
anotando un 11,9% do seu PIB.

Máis cando avaliamos ese saldo total 
verbo do comercial fora de España com-
probamos que:

a) Tanto Cataluña como o conxunto 
de España converten unha defectiva 
competitividade comercial fora de Es-

paña nun saldo positivo total (nos dous 
casos gracias ós servizos i en Cataluña 
polo seu saldo comercial positivo den-
tro de España)

b) Galicia parte dun excelente saldo 
comercial fora de España que non se ve 
acompañado nin dun saldo positivo se-
mellante nos servizos, nin, sobre todo, 
dun saldo positivo comercial co resto 
de España.
De este corolario derívase que a prio-

ridade para as nosas manufacturas, de 
todas pero singularmente para as máis 
orientadas ó mercado interno español, 
sería mellorar o seu saldo comercial den-
tro de España (importar menos e exportar 
máis).

Saldos externos en 2015 como porcentaxe do PIB
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Circunscribíndonos agora ás exporta-
cións fora de España (datos do Ministerio 
de Economía- Datacomex) nunha primeira 
aproximación, cando avalíamos o volume 
exportado en millóns de euros, o desem-
peño competitivo das manufacturas ga-
legas pode considerarse satisfactorio xa 
que si o noso peso no PIB español se si-
túa no 5,2% as exportacións galegas fora 
de España supoñen no ano 2015 un 7,5% 
do total español27.

Este primeiro dato positivo ten que ser 
matizado nunha dobre dirección. Por unha 
banda nunha perspectiva temporal e pola 
outra si reparamos no singular peso que 
teñen as exportacións das manufacturas 

de automoción e confección.
A perspectiva diacrónica, entre 2000-

2015, infórmanos de como a nosa compe-
titividade, avaliada por esa cota exporta-
dora no conxunto de España, acadou un 
máximo no ano 2007 pero tamén de como 
a partires da irrupción da crise a tendencia 
foi de unha constante perda de cota ex-
portadora. O que quere dicir que outras 
rexións españolas foron quen de transi-
tar pola crise cun mellor comportamento 
exportador que Galicia.

A segunda precisión ten que ver co feito 
de que si descontamos (tanto para Gali-
cia como para o conxunto de España) as 
exportacións de automoción e de confec-

27- Para unha análise máis completa sería preciso dispor de series anuáis do comercio tanto co resto de España como fora de 
España (tal como se ten feito para Cataluña en “Canvis estructurals del comerç exterior de mercaderies de Catalunya 1995-
2006”, J. Oliver i Alonso, Generalitat de Catalunya, 2009). 

Cota das exportacións galegas no conxunto das españolas

Fonte: elaboración propia con datos do Ministerio de Economía



Documento 21

17

Xuño de 2017

Cota das empresas manufactureiras galegas exportadoras 
no conxunto das españolas

Fonte: elaboración propia con datos do Ministerio de Economía

ción a cota exportadora galega cae daquel 
7,6% en 2015 cara un 5,4%, unha cifra 
moito máis axustada ó noso peso en ter-
mos do PIB. O cal quere dicir que o noso 
moi satisfactorio desempeño exportador 
dentro de España (en millóns de euros) 
depende das realizadas por Inditex e Ci-
troen.

Como queira que isto nos fai ser preca-
vidos co indicador en volume monetario 
é aconsellable afinar a nosa avaliación en 
función do número de empresas exporta-
doras. Neste caso para o ano 2015 a nosa 
porcentaxe no total das exportadoras es-
pañolas é do 4,3% unha cifra inferior ó 
noso 5,2% en termos de PIB. 

Non sucede isto para o caso de Cata-

luña que supoñendo un 19% do PIB es-
pañol anotase o 32% das empresas ex-
portadoras españolas. Nin tampouco no 
País Vasco que supondo o 6,2% do PIB 
español conta con case o 10% das em-
presas exportadoras españolas. De xeito 
que para obter unha axeitada avaliación 
na competitividade, medida polo número 
de empresas exportadoras galegas, tería-
mos que acadar un 6% do total español, 
unha porcentaxe que suporía incorporar, 
ás 6.335 empresas exportadoras actuais, 
unhas 2.500 empresas manufactureiras 
máis.

A mala noticia neste aspecto é que 
en todo o período 2000-2015 nunca fo-
mos quen de acadar o nivel do 5% das 
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empresas exportadoras españolas. Así 
como que dende o ano 2007 non face-
mos máis que perder posicións.

É xa que logo este un reto ben concreto 
e que pode ser desagregado por ramas de 
actividade dentro das manufacturas (se-
guindo coa rateo de empresas exportado-
ras galegas no conxunto das españolas e 
co referente medio do 5,2% do noso PIB).

Só en alimentación, bebidas e tabaco o 
noso desempeño competitivo pode con-
siderarse positivo (tamén nas enerxéticas 
aínda que neste caso as cifras absolutas 
son moi reducidas). Pero no resto de ac-
tividades manufactureiras o diagnóstico é 
desfavorable. 

Singularmente desfavorable é a situa-
ción nos bens de consumo e noutras ac-
tividades onde teríamos que pasar das 
3.161 empresas exportadoras actuais a 

5.355 (para acadar o 5% do total espa-
ñol). Un reto que supón case duplicar o 
número de empresas exportadoras, reto 
que tería que abrirse camiño a partires 
das empresas deses sectores que teñan 
un tamaño mediano e vontade de innovar 
nos seus produtos e procesos. Pois nes-
tas actividades un xigante como Inditex, 
que é un éxito descomunal e competitivo, 
coas súas exportacións millonarias está 
a agochar que en moitas outros bens de 
consumo a situación é máis que preocu-
pante. 

E nunca debemos esquecer que can-
do isto sucede, cando nunha activida-
de non temos suficientes empresas 
exportadoras, o problema agrávase 
coa ocupación e cobertura da deman-
da interna por importacións desas 
mesmas manufacturas.

Cota das exportacións galegas no conxunto das españolas

Fonte: elaboración propia con datos do Ministerio de Economía

Alimentación, bebidas e tabaco
Produtos enerxéticos
Materia primas
Semimanufacturas
Bens de equipo
Automóvil
Bens consumo duradeiro
Manufacturas de consumo
Outras actividades

7,6
6,4
4,3
4,6
4,9
4,1
3,5
3,4
2,5

1.318
74

553
1.438
2.229

660
487

1.276
1.398

17.375
1.165

12.948
31.411
45.657
15.955
13.873
37.152
56.084

% G/E GALICIA ESPAÑAEMPRESAS EXPORTADORAS EN 2015
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Distribución segundo tamaño nas manufacturas 
de alimentos e bebidas (2016)

28- http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1 (13)
29- Microempresas (9 traballadores ou menos), pequeñas (10-49), medianas (50-199) e grandes (más de 200).

Para evitar este tipo de opacidades, 
dependendo do tamaño das empresas 
exportadoras, é convinte dispor dunha 
diagnose ó respecto polo menos para 
algúns exemplos sectoriais significati-
vos. O INE no seu Directorio Central de 
Empresas28 permítenos comparar entre 
Comunidades Autónomas -para unha 
actividade concreta das manufacturas- a 
distribución das súas empresas segundo 
o número de empregados29.

Para o caso das manufacturas da ali-
mentación e bebidas a comparativa entre 

Galicia e Cataluña está de sobra xustifi-
cada pola importancia que ten nos dous 
territorios este sector no VEB total. Ade-
mais sabemos que para Galicia estas ac-
tividades anotan un excepcional e positi-
vo comportamento exportador (avaliado 
polo número de empresas exportadoras 
galegas sobre o total das españolas). Ta-
mén sabemos que a economía catalá no 
seu conxunto é un bo referente en Espa-
ña na presencia de empresas exportado-
ras que a bo seguro teñen que ver co seu 
tamaño.

Os datos son ben clarificadores. En Ga-
licia temos un dez por cento mais de mi-
cro empresas (menos de 10 traballado-
res) e unha presencia defectiva no resto 
dos tramos considerados. Si por exem-
plo igualásemos a estrutura catalá tería-
mos que duplicar o número de empre-
sas con máis de cincuenta traballadores 
dedicadas a alimentación en Galicia (pa-

sando das 86 actuais a 154). Todo un reto 
para a nosa política industrial. Ó facelo así 
a bo seguro que a nosa capacidade ex-
portadora (e de abastecemento do merca-
do interno) pasaría a depender menos dos 
xigantes da confección e da automoción.

Outro sector no que paga a pena avaliar 
a estrutura da demografía empresarial in-
dustrial de Galicia verbo da catalá é o do 

Tamaño empresarial nas manufacturas galegas

menos de 10
entre 10 e 49
entre 50 a 199
máis de 200
total empresas

82,8
13,4

2,7
1,1

100,0

72,0
21,2

4,8
2,0

100,0

1.879
303

62
24

2.268

2.390
702
160

66
3.318

% GALICIATRABALLADORES % CATALUÑA TOTAL GAL. TOTAL ESP.
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téxtil e a confección. Neste caso porque 
para ambas economías o sector é estra-
téxico en volume exportado, aínda que 
para Galicia xa sabemos que  se debe a 
presencia do holding de empresas de IN-
DITEX, presencia que agocha unha insufi-
ciente presencia doutras empresas expor-
tadoras no sector.

Os datos por tamaños confirman o diag-
nóstico. Pois neste caso as cinco empre-

sas de máis de 200 traballadores (dúas 
delas con máis de mil traballadores) da 
confección de Galicia fan que superemos 
nese tramo de grandes empresas a por-
centaxe catalá (0,4% fronte a 0,3%), cou-
sa que tamén volta a suceder nas media-
nas (entre 50 e 200 traballadores). Neste 
caso, polo tanto, o obxectivo debera ser 
reducir as micro empresas de confec-
ción.

Distribución segundo tamaño en téxtil e confección (2016)

Distribución segundo tamaño en material de transporte (2016)

Fonte: elaboración propia con datos do INE

Fonte: elaboración propia con datos do INE

Algo semellante ocorre con material de 
transporte (terrestre e marítimo). Xa sa-
bemos da súa estratéxica presencia na 
nosa economía (porcentaxe do VEB to-
tal), tamén que a súa cota de empresas 
exportadoras non está á altura do noso 
PIB no conxunto de España, aínda que 
neste caso sexa algo mellor que nos 

bens de consumo como confección.
Non existen no sector de material de 

transporte déficits no seu tamaño em-
presarial, como ben se observa na pre-
sencia dunha porcentaxe menor de mi-
croempresas (un tres por cento menos). 
A presencia dun nivel de empresas gran-
des (máis de 200 traballadores) en Gali-

menos de 10
entre 10 e 49
entre 50 a 199
máis de 200
total empresas

menos de 10
entre 10 e 49
entre 50 a 199
máis de 200
total empresas

86,8
10,6

2,2
0,4

100,0

62,7
19,3
11,8
5,7

100,0

85,8
12,6

1,3
0,3

100,0

65,8
18,8

9,3
5,9

100,0

1.050
128

27
5

1.210

133
41
25
12

212

3.529
520

55
11

4.115

367
105

52
33

558

% GALICIA

% GALICIA

% CATALUÑA

% CATALUÑA

TOTAL GAL.

TOTAL GAL.

TOTAL ESP.

TOTAL ESP.

TRABALLADORES

TRABALLADORES
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Distribución segundo tamaño en empresas metalúrxicas (2016)

Fonte: elaboración propia con datos do INE

Polo seu número (sobre dúas mil em-
presas) é unha poboación tan numerosa 
como a das actividades alimentarias, o 
déficit estrutural no sector da metalurxia 
galego centrase en transformar un exce-
so de microempresas en empresas de 
maior tamaño (de 10 a 50 traballadores) 
pasando das 220 actuais a 280 de igualar 
as porcentaxes de Cataluña.

O ultimo sector do que nos ocuparemos 
neste apartado vai ser o de madeira e mo-

bles, un sector que debera ter unha pre-
sencia maior na nosa economía (no VEB 
total e na súa actividade exportadora) e 
que tamén agrupa unha poboación moi 
numerosa de empresas. O déficit relativo 
de Galicia non semella radicar no tamaño 
das empresas de madeira e mobles, sec-
tor no que temos 26 empresas medianas e 
grandes e estamos por riba das porcenta-
xes catalás, senón na súa excesiva depen-
dencia do mercado interno.

menos de 10
entre 10 e 49
entre 50 a 199
máis de 200
total empresas

87,9
10,4

1,5
0,1

100,0

85,0
13,4

1,3
0,2

100,0

1.852
220

32
2

2.106

5.866
927

93
17

6.903

% GALICIA % CATALUÑA META GAL. META CAT.

cia ó mesmo nivel que en Cataluña nos 
indica que as maiores empresas están 
detrás da importancia estratéxica actual. 
Isto tamén sucede coas empresas de en-
tre 10 e 200 traballadores o que suxire 
que nestas 66 empresas medianas de 
material de transporte habería que con-

centrar esforzos para incrementar a súa 
propensión exportadora.

Nas actividades metalúrxicas conta-
mos cunha presencia significativa (en 
boa medida vencelladas á actividade 
construtora) e cunha cota exportadora 
mellorable.

Distribución segundo tamaño no sector da madeira e do moble 
(2016)

Fonte: elaboración propia con datos do INE

menos de 10
entre 10 e 49
entre 50 a 199
máis de 200
total empresas

91,2
7,4
1,2
0,2

100,0

91,5
8,1
0,4
0,0

100,0

1.696
137

23
3

1.859

3.239
285

15
0

3.539

% GALICIA % CATALUÑA TOTAL GAL. TOTAL CAT.

TRABALLADORES

TRABALLADORES
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Para mellorar a competitividade das 
nosas manufacturas, para diversificar 
e completar as súas cadeas de valor, 
para facer que o noso saldo comer-
cial co resto de España non nos sexa 
tan desfavorable e para mellorar aínda 
máis o desempeño comercial fora de 
España é preciso investir na definición 
de novos produtos e novos procesos 
que nos permitan entrar en novos mer-
cados.

A ferramenta para ter éxito nesta andai-
na non é outra que o esforzo en activida-
des de investigación, desenvolvemento 
e innovación (I+D+i ou IDi). Este esforzo 
poder ser desempeñado polo sector pú-
blico ou polo sector empresarial. O es-
forzo público en Galicia é claramente 
menor que o das economías do noso 
entorno e, por riba, foi decrecendo nos 
últimos anos. Tampouco está claro que 
a súa xestión sexa eficiente (polos re-
sultados acadados) e que os obxectivos 
estratéxicos sexan os axeitados.

Con todo, o que procede aquí é reflexio-
nar sobre a compoñente empresarial de 
innovación das nosas manufacturas. 
Compoñente que pode consistir tanto 
en esforzos internos (gastos en persoal 
dentro da empresa) ou ben externos (ad-
quisición de tecnoloxía ou equipos que a 
incorporan, así como asesoramentos va-
rios). Sobre esta compoñente contamos 
cun recente é excepcional documento 
deste Foro30, que recomendamos a quen 
queira profundar con proveito no asunto, 

documento do que aquí apenas faremos 
un temerario resume.

De entrada a presencia en Galicia de 
empresas manufactureiras de alta tecno-
loxía31 está por baixo do noso peso no PIB 
español pois son 106 empresas que su-
poñen o 4,8%. Si avaliamos os gastos en 
I+D desas empresas a nosa porcentaxe 
en España empeora (2,1%) así como no 
persoal ocupado (2,8%). 

Destaca con claridade que os mellores 
comportamentos relacionados coa inno-
vación concéntranse nas empresas que 
superan o nivel dos cen traballadores. 
En particular só un 17,4% das empresas 
galegas que entrevistaron os autores do 
documento que estamos a citar utilizaban 
ó menos unha das seguintes tecnoloxías 
facilitadoras esenciais: materiais avanza-
dos, biotecnoloxía, microelectrónica, fotó-
nica, nanotecnoloxía e sistemas de fabri-
cación avanzada.

Si este é o mellor stock empresarial inno-
vador do país é bo tomar nota que nos de-
rradeiros anos (2007-2014) Galicia deixou 
de anotar máis de mil cincocentas em-
presas innovadoras32 (de 2502 pasamos a 
997). Sendo isto grave non o é menos que 
as innovacións concéntranse na faciana 
tecnolóxica pero cun defectivo énfase 
na innovación non tecnolóxica. O que, 
en palabras do informe, en relación á In-
dustria 4.0, podería levarnos a automatizar 
procesos organizativamente ineficientes. 
Somos mellores en ámbitos, e produtos, 
crecentemente obsolescentes.

O déficit tecnolóxico e innovador nas nosas manufacturas

30- http://foroeconomicodegalicia.es/informes/a-idi-empresarial-en-galicia-dez-mensaxes-e-unha-proposta/ (14)
31- As que invisten en I+D máis do 4% da súa facturación. Os datos na p. 7 do documento citado. Os datos primarios para Galicia:
http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=4252&paxina=001&c=0402 (15).
32- Datos do documento citado (p. 22). Para consultar a fonte primaria: http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3499 
(16) no sentido contrario ó caso do recente investimento no estranxeiro de Estrella Galicia para incorporar unha innovación 
artesanal non obsolescente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2017/04/21/hijos-rivera-mete-negocio-cervecero-
irlandes/0003_201704G21P35997.htm (16)
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Desempeño innovador por sistema productivo sectorial
(Índice Sintético de innovación, entre 0 e 1000 puntos)

Fonte: Vázquez, X.H. (2016) documento citado

Nunha análise desagregado das nosas 
manufacturas destaca a defectiva cualifica-
ción innovadora media en sectores como 
madeira e mobles, electricidade ou naval. 
Sendo máis positiva en actividades como 
maquinaria e equipo ou produtos químicos.

Pero en xeral, reitérase no informe, as 
nosas empresas tenden a centrarse nas 
innovacións incrementais, fundamental-
mente de proceso, dedicando actual-
mente menos atención a aquelas que son 
quen de rexuvenecer a organización ou 
desenvolver novos modelos de negocio.

No propio diagnóstico están implícitas 
as recomendacións de políticas a aplicar. 

Non pasan tanto por incrementar o esforzo, 
que tamén, senón por reformas institucio-
nais que multipliquen o número de ideas, 
o seu atractivo ou a súa novidade. Para elo 
as dimensións non cognitivas do ensino 
obrigatorio han de ocupar o terro que hoxe 
non teñen, así como o considerar que os 
obxectivos empresariais, sociais, ambien-
tais, etc. non son ámbitos de acción inco-
nexos ou incongruentes canda falamos de 
innovación. Esta transversalidade (falare-
mos de hibridación de actividades) vai ser 
especialmente estratéxica nas empresas 
que ofrecen bens de capital a diferentes 
cadeas de subministro.
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A burbulla financeira das últimas déca-
das (sobre todo dende a posta en circula-
ción da moeda única) foi a causa da grande 
recesión do ano 2007 e dos problemas de 
fondo que arrastran as nosas economías. 
Un deles é o excesivo endebedamento 
do sector privado (empresas financeiras 
e non financeiras) español verbo dos seus 
competidores.

Segundo Eurostat hoxe as débedas das 
empresas non financeiras españolas se 
sitúan nun 84% do PIB (chegou a estar 
no 112% en 2008) en Francia a cifra é 
do 60%, e en Alemaña do 40%, mentres 
que en Chequia ou Polonia están tamén 
por baixo do 40%. Nese contexto español 
para o caso de Galicia o IGE infórmanos33 

de que mais da metade das empresas in-
dustriais pagan cretos hipotecarios ou fan 
uso do desconto comercial.

Este excesivo endebedamento relativo 
ten necesariamente, por si só, como con-
secuencia uns maiores custos financeiros 
mesmo si o mercado crediticio fose igual 
de competitivo e os tipos de xuro de se-
mellante nivel.

Máis o certo é que a reestruturación de 

entidades (en Galicia coa desaparición das 
caixas e absorción do Banco Pastor) foi 
reducindo a competencia dentro do noso 
sector financeiro. Á altura do ano 2014 a 
concentración bancaria en Galicia está 
moi por riba da media europea ou mesmo 
española. 

Pois si cun indicador de concentración 
ou cota de mercado das cinco entidades 
de maior tamaño (CR5), estando moi por 
riba, non chegamos a duplicar a media 
europea, co indicador (HHI) que considera 
todos os bancos que operan no mercado 
duplicamos tanto a concentración media 
española como a media europea34.

Como consecuencia do anterior hoxe 
os tipos de xuro para as sociedade non fi-
nanceiras se sitúa no 3,2% cando os tipos 
para os depósitos que poidan realizar esas 
mesmas empresas están practicamente 
no nivel cero35.  

Un alto nivel de endebedamento combi-
nado cun alto nivel dos tipos de xuro que 
lastran, xunto por exemplo cos custos da 
enerxía36, a competitividade que as nosas 
empresas poidan estar a gañar en custos 
laborais unitarios37.

O financiamento das nosas manufacturas

33- http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?paxina=001&c=0307006002&ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1&M=&CO
D=2762&R=1%5ball%5d&C=2%5ball%5d&F=&S=T%5b1:0%5d;998:12 (17) 
34- Da medo da imaxinar o valor destes indicadores si a actual A Banca fose adxudicada polo FROB a unha das grandes 
entidades españolas.
35- Datos do Boletín Económico do Banco de España (Indicadores Económicos de decembro de 2016 páxina 64) (http://
www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/index2016.html) (18). 
36-Non en tanto pódense tomar medidas concretas: “subastar de antemano el precio al que van a producir las centrales 
de gas agraciadas con los pagos fijos, excluir a nuclear y renovables del grupo de centrales que cobran el precio mar-
ginalista y, sobre todo, promover más renovables para que bajen más los precios” (http://www.lavozdegalicia.es/noticia/
economia/2017/01/29/gobierno-chaman-elude-responsabilidad-tarifazo/0003_201701G29P2991.htm) (19). Mentras esto 
non se fai, o que está a pasar cos prezos do oligopolio enerxético é que si os custos para as industrias (euros/kw) está en 
0, 11 en España na media da UE27 son 0,08 (datos de Eurostat para 2016) (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTa-
bleAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=fr) (20).
37- A pesares de que os custos laborais unitarios veñen aumentando menos (ou reducíndose máis) nos últimos anos en 
España que na media da zona euro (Banco de España, ibidem. p. 29). Coas rateos que fornece o IGE (custos financeiros 
sobre vendas, etc.) (http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=3808&paxina=001&c=0307006005) (21) para as manu-
facturas non é doado confirmar estas consecuencias.
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Fonte: elaboración propia con datos de Maudós, J. (2016)
Cuadernos de Información económica, FUNCAS, nº 251, marzo-abril

Concentración bancaria (2014)

Márxes bancarios en prestamos a corp. 
Non financeiras (2016)

Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Media Galicia
España
UE27

83
80
86
80
82
58
48

1.692
1.627
2.016
1.643
1.745

839
710

CR5 HHI

Fonte: Maudós, J. (2016) 
Cuadernos de Información económica, FUNCAS, nº 255, noviembre-diciembre, p. 24
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38- http://elpais.com/infografias/2017/2017-01-08-ibex35/IBEX35-participaciones-ELPAIS.pdf) (22).
39- Un caso de momento positivo sería o de CENSA no Porriño (http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/12/07/
suerte-tener-inversores-chinos/0003_201612G7P35992.htm) (25) polo Citigroup chinés.
40- Así mentres en España Blackrock ten parte do operador dominante Movistar, en Orange o Estado francés é determi-
nante, así como o é en R o Goberno Vasco por medio de Kutxabank.
41- http://www.farodevigo.es/economia/2017/03/29/francia-logra-1120-millones-plusvalias/1650389.html (23)
42- http://foroeconomicodegalicia.es/informes/galicia-a-perspectiva-internacional/ (24)
43- Páxina 375 (http://www.ardan.es/ardan/media/ejemplos/capitulo10_16.pdf) (26)

A reestruturación financeira e o sobre 
endebedamento dos últimos anos non 
mellorou a autonomía das manufacturas 
galegas para cubrir as súas necesidades 
con aforro interno. É por iso que, malia 
contar con grandes fortunas (mesmo a 
escala mundial) residentes en Galicia, se 
veñen sucedendo novas de control de 
empresas industriais por parte de gru-
pos investidores estranxeiros.

Si fose como no seu día foi o caso 
de Citroen, investimento directo para 
a creación dunha nova planta, as pre-
vencións deberan ser moi poucas, pero 
con frecuencia tratase na actualidade 
da toma de control de plantas existen-
tes por inversores dos que está por ver a 
súa implicación nun proxecto industrial a 
medio prazo38. 

Este debate está aberto para o conxun-
to de España, onde a comezos do ano 
2017 soubemos que un reducido núme-
ro fondos de investimentos estranxeiros 
(Blackrock e outros) teñen xa case o con-
trol do 50% das empresas do IBEX3539. 
Mentres isto sucede non dispomos en 
España de ferramentas de banca públi-
ca industrial40 como é o caso de Francia 
con Bpifrance41.

Tamén sobre este asunto contamos 
cun excelente -e recente- documento do 
Foro da autoría de Joam Facal ao que é 

obrigado remitir ó lector42. Este podería 
ser un resume do seu diagnóstico (pá-
xina 18): 

“O atractivo de Galicia como destino 
dos fluxos de capital corporativo afluen-
tes a España e a súa capacidade inves-
tidora no exterior son extremadamente 
modestos en termos relativos como ti-
vemos ocasión de constatar. Nos doce 
anos transcorridos entre 2004 e setem-
bro de 2015, Galicia só conseguiu captar 
o 1,06% do capital afluente a España e 
apenas contribuíu cun 0,38% ao capital 
corporativo investido no exterior polo 
conxunto da economía española. Me-
dindo estes rateos en termos de peso 
económico relativo de Galicia en España 
(5,25% do PIB español) a capacidade 
atractiva da nosa economía sitúase no 
20% da media española e a nosa poten-
cia investidora no exterior en apenas o 
7,25%. Naturalmente, esta avaliación en 
bruto debe ser ponderada á luz da forte 
polarización da actividade IDE nas áreas 
metropolitanas de Madrid e Barcelona”.

Nun informe, tamén recente, para a o 
Consorcio da Zona de Franca de Vigo 
as cifras son coincidentes e a valora-
ción moi semellante, engadíndose unhas 
consideracións que reclaman unha aná-
lise ad hoc que non é este o lugar para 
abordar43.

A presencia de investimentos estranxeiros 
nas manufacturas
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44- Moi en particular en actividades con interese no mercado peninsular e na xeoposición atlántica. Unha captación de 
IDE para o mercado peninsular que explica os saldos comerciais negativos fora de España de Madrid ou Cataluña e moi 
positivos co resto de España.

“Probablemente, fijarse como objetivo de 
corto o medio plazo igualar el peso de Gali-
cia en PIB al de la atracción de inversiones 
no sea realista: las inversiones extranjeras 
están claramente sesgadas hacia Madrid y 
Cataluña, porque en ellas tienden a radicar 
las sedes en España de las empresas in-
versoras. Pero sí, por ejemplo, establecer 
como meta duplicar el actual porcenta-
je: el 2%. Es urgente analizar, en detalle 
y en colaboración con quienes adoptan 
esas decisiones, los factores que podrían 
aumentar la probabilidad de que Galicia 
sea destino final. Y diseñar una estrategia 
de medio y largo plazo coherente con ese 
diagnóstico”.

Sobra dicir que sería especialmente po-
sitivo que esta duplicación do IDE reci-
bido se polarizase naquelas actividades 
manufactureiras que coincidan coas prio-
ridades detectadas na análise que esta-
mos a desenvolver neste documento44.

En coherencia con estas cifras, do fluxo 
anual de investimentos, o actual stock de 
empresas en Galicia que contan como fi-
liais de empresas estranxeiras non pode 
ser senón moi reducido no contexto das 
Comunidades Autónomas españolas, tal 
como recollemos no seguinte gráfico.

O INE contabiliza nese ano 206 empre-
sas con esa participación maioritaria que 
non supoñen, en termos de número de em-
presas, máis que a terceira parte da im-

Investimento estranxeiro directo bruto recibido por Galicia
(Como porcentaxe da IDE total recibida en España)

Fonte: Lago, S. (2016) Informe ARDAN, Consorcio Zona Franca de Vigo
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Filiais de empresas estranxeiras
(% do total de empresas en 2014)

Fonte: elaboración propia con datos do INE (http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=%2Ft37%2
Fp227%2Fp01%2Fa2014%2F&file=pcaxis&L=0) (27)

45- Algo que supón mellorar a nosa IDE recibida ano a ano.

portancia que estas empresas teñen no 
conxunto da economía española. Cando 
consideramos as principais magnitudes 
económicas destas empresas e o peso 
que teñen no conxunto empresarial gale-
go e español o diagnóstico segue sendo 
coincidente: para igualármonos coa me-
dia española aínda teríamos que contar 
con moitas máis empresas filiais de em-
presas estranxeiras45.

Esta asimetría só pode, e debe, ser 
matizada pola importante observación 
de que, no actual marco de soberanía 
nacional, para Galicia se considera IDE 
recibida ou filiais estranxeiras os casos 
das factorías de Citroen ou de Alúmina, 
pero non a estrutura do desaparecido 
Banco Pastor dentro do Banco Popular 
ou de Fenosa dentro de Gas Natural. Ca-
sos sobranceiros do sector financeiro ou 
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enerxético (a lista podería engrosarse con 
Iberdrola, Repsol e outras) nos que o in-
vestimento procede do resto de España ou 
a marca matriz é de ámbito español.

Para avanzar nesa mellora debemos ac-

tuar sobre as nosas debilidades e poten-
ciar as nosas fortalezas nos factores de lo-
calización destes investimentos. Factores 
que son ben coñecidos a escada inter-
nacional.

Fonte: elaboración propia con datos do INE (http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&pa
th=%2Ft37%2Fp227%2Fp01%2Fa2014%2F&file=pcaxis&L=0) (28)

Principais datos das filiais estranxeiras
(como porcentaxe to total das empresas en cada territorio)

Cifra de negocios 
Personas ocupadas 
Valor de la producción 
Valor añadido al coste de los factores 
Compras y trabajos realizados por otras empresas 
Gastos de personal 
Servicios exteriores 
Inversión bruta en activos materiales 
Total ingresos de explotación 
Total gastos de explotación 
Ventas fuera de España 

12,3
4,3

18,6
8,4

14,1
8,5
9,2

11,8
12,3
12,8
29,6

GALICIA ESPAÑA
28,7
13,3
29,5
22,5
31,1
22,6
28,3
25,9
28,6
29,4
42,3
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Most influential factors when choosing a country for investment, 
rated on a scale of 1 (least important) to 5 (most important)

No noso caso sería a xeoposición at-
lántica da importante eurorexión Galicia-
Norte de Portugal, así como as boas 
condicións de calidade de vida e de 
capital humano. Para elo as actuais do-
tacións de solo industrial han de contar 
con loxística intermodal (nomeadamen-
te ferroportuaria, autoestradas do mar, 

PLISAN, etc.). Pois mentres esteamos 
dentro da UE –e da eurozona- non debe-
ramos ver como unha ameaza (tal como 
está a suceder entre EE.UU. e México) 
senón como unha oportunidade as com-
plementariedades da Eurorexión46. Sem-
pre que sexamos quen de aproveitar as 
nosas fortalezas.

46- Mesmo para manter a competitividade da planta ensambladora do grupo PSA en Vigo (fronte a opcións no norte de Afri-
ca ou na Europa do Leste) ou no caso da compra por parte de NOGAR de Europac Logística de Viana do Castelo: http://
www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2017/01/29/beneficiamos-psa-vigo-existiamos-llegara-tavares-seguiremos-despues-
/0003_201701G29P30992.htm (29)
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Á vista da especialización manufacturei-
ra que revisábamos páxinas atrás da eco-
nomía catalá, podemos reflexionar sobre a 
opción estratéxica que alí se está a seguir 
para mellorar a súa competitividade, na 
perspectiva de avaliar o que podería convir 

para o caso de Galicia.  Sinteticamente vi-
ría recollida polo que alí denominan os seus 
sete ámbitos industriais estratéxicos en di-
versos documentos de recente aprobación 
e implementación47.

Os dous primeiros teñen un encaixe direc-

Avaliación das manufacturas estratéxicas

Ambitos industrias estratéxicos en Cataluña
. Industria Agroalimentaria
. Industries de la Quimica, Energia i recursos
. Sistemes Industrials
. Indúustria del Disseny
. Indústries de la Mobilitat Sostenible
. Indústries de la Salut i Ciències de la Vida
. Indústries Culturals i basades en l´Experiéncia

to coas especializacións en VEB sectorial 
que vimos de revisar (alimentación e bebidas 
ou industrias químicas e do refinado) pero 
nos outros casos semella que a orientación 
é basicamente transversal48. Pois sistemas 
industriais, deseño ou mobilidade poden 
afectar a moi diversas ramas de manufac-
turas, e o mesmo sucede (con derivacións a 
actividades dos servizos) coas industrias da 
saúde ou as culturais. Ráchase nesta estra-
texia coa segmentación de subactividades 
tan propia da Contabilidade Nacional pero 
posiblemente pouco axeitada para os novos 
produtos e servizos do século XXI.

¿Que estamos a facer en Galicia? Na 
Axenda de Competitividade Galicia Indus-

tria 4.0 (Xunta de Galicia, 2015) (p. 23, ver 
Recadro adxunto) por unha banda defínen-
se como estratéxicos sectores das manu-
facturas nos que contamos cunha certa 
especialización ou con recursos naturais 
favorecedores (da enerxía, alimentario, fo-
restal, confección, automoción), e, por ou-
tra, defínense actividades potencialmente 
emerxentes na liña dos ámbitos transver-
sais da estratexia catalá (creativas, saúde, 
ecoindustria, novos materiais ou biotecno-
loxía). 

Na nosa opinión sería precisa unha máis 
explícita hibridación entre os estratéxicos 
e os emerxentes para consolidar fortale-
zas con novas oportunidades. 

47- Poden consultarse: http://accio.gencat.cat/cat/binaris/Politica_industrial_sectorial_2014-2020_tcm176-196597.pdf  (30) http://
accio.gencat.cat/cat/binaris/Politica_industrial_sectorial_2014-2020_tcm176-196597.pdf (36)
48- Ámbitos en troques de sectores estratéxicos. Semella apenas un matiz pero é unha das propostas do documento do FEG 
sobre IDi empresarial: “apoio decidido ás empresas que ofrecen bens de capital a cadeas de subministro diferentes” (p. 38) http://
foroeconomicodegalicia.es/informes/a-idi-empresarial-en-galicia-dez-mensaxes-e-unha-proposta/  (31). 
Como alternativa ó dubidoso concepto de “sector estratéxico” mellor empresas que traballan na intersección de varias polas de 
actividade, que están a cabalo de varias cadeas de subministro: empresas que fan autómatas, liñas de produción... bens de 
equipo en xeral.
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49-As veces para amosar un bo exemplo abonda con integrar alimentos gandeiros cun sector forestal diversificado 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/tres-millones-kilos-castana-alimento-cerdos-selectos-coren/idEdicion-2017-01-15/idNoticia-1036447/  
(33). Poden vir da iniciativa privada, con fondos de capital risco públicos nestas actividades, en troques de  start ups super-
megatecnoloxicas que non teñen nada que facer na economía global.
50- Así por exemplo no alimentario teñen 2.749 empresas cun emprego de case 75.000 persoas, no ámbito do deseño 
contan con 6.570 empresas e 53.000 ocupados. Na mobilidade sostible agrupan un emprego de máis de 200.000 persoas. 
Esta é a escala na que traballan. Datos tirados de “La Catalunya industrial. Un objectiu compartit” (Generalitat de Catalunya) 
(PDF) (36)

. Agroalimentación, productos del mar 
y acuicultura
. Automoción
. Energías Renovables
. Madera / Forestal
. Naval / Industria marítima
. Piedra Natural
. Textil / Moda

. Aeronáutico / Aeroespacial

. Industria de la salud y bienestar

. Industrias creativas

. Biotecnología

. Nuevos materiales

. Ecoindustria

. TIC

Estratégicos Emergentes y de alto potencial

Fonte: Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0 (p. 23) (2015) 
(http://www.igape.es/es/ser-mais-competitivo/asesoramento/item/1103-axenda-da-competitividade-galicia-industria-4-0) (32).

Así por exemplo industrias da mobilida-
de sostible integraría –nunha hibridación 
transversal- automoción, naval, enerxías 
renovables e ecoindustria. Ou industrias 
agroalimentarias saudables integrando 
alimentos agrarios49  e do mar con saúde 
e benestar ou industrias creativas. 

É o que se defende noutro importante 
documento previo, “Estratexia de espe-
cialización intelixente de Galicia, RIS3” 
(Xunta de Galicia, 2014: 79, 94, 105, 116), 
que resumimos noutro Recadro na páxina 
seguinte. 

Ampliándose agora o alimentario ó 
conxunto dos recursos (aínda así chama 
a atención a ausencia doutras enerxías 
renovables) e reiterando o alimentario 
tanto no reto 1 como no reto 3. Este reto 
3, máis aló das derivacións en alimentos 
saudables e outras manufacturas, remite 
de xeito moi singular ás actividades non 
materiais das que falabamos ó comezo 
da nosa análise. Por exemplo en toda a 

rede de asistencia ás persoas maiores en 
relación á ordenación das nosas vilas, ci-
dades e núcleos rurais, ou a asociación 
dunha renda mínima ós activos desocu-
pados que presten servizos á comuni-
dade. En xeral ó que se deu en chamar 
cuarto pilar do noso Estado de Benestar.   

Sendo un documento previo a Indus-
tria 4.0 (2015) non se entende que esta 
RIS3 (2014) non o teña determinado con 
maior claridade, axustándose mellor así 
a nosa Axenda de Competitividade a un 
diagnóstico como o que aquí vimos de 
facer.

Tamén conviría relacionar este dese-
ño estratéxico coa actual realidade dos 
clusters, pois aínda que a súa mera rela-
ción (ver recadro) informa de numerosas 
iniciativas sería importante cuantificar o 
número de empresas, facturación e em-
prego en cada un deles tal como se fai 
en Cataluña para os sete ámbitos estra-
téxicos50.
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Estratexia de especialización intelixente de Galicia, RIS3(PDF) (34)

Fonte: elaboración propia con datos da Consellería de Economía (2015)
http://www.igape.es/images/ser-mais-competitivo/MapasActualizacion2015.pdf (35)
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51- (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0014:FIN:ES:PDF) (37)
52- (http://aprada.webs.uvigo.es/pdfs/Globalizacion%20competencia%20deslocalizacion.pdf) (38)

Fonte: elaboración propia con datos da Consellería de Economía (2015)
http://www.igape.es/images/ser-mais-competitivo/MapasActualizacion2015.pdf (35)

Máis aló do anterior, e aínda non sendo 
obxectivo deste documento, as concre-
tas políticas industriais que abran ca-
miño a esta estratexia deberan encaixar 
no documento51 da Comisión Europea 

(2014) “Por un renacimiento industrial 
europeo” e na posta ó día das que fixera-
mos52  xa no ano 2007 (Prada, A. (coord.) 
pp. 35-89) sobre políticas industriais 
para Galicia.

Automoción - CEAGA
Alimentario - CLUSAGA

Acuicultura - CETGA
TIC Galicia

Industrias Textiles - COINTEGA
Saúde

Produto gráfico e libro
Granito

Enerxías renovables - CLUERGAL

Sector Naval Galego - ACLUNAGA
Biotecnoloxía - CBG

Alimentación ecolóxica (AEG)
Madeira - CMA

Termal - AITEGAL
Xeotermia - ACLUXEGA

Loxística e transporte
Ciencias da vida- BIOGA

Audiovisual (CLAG)
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O incremento do tamaño do noso sec-
tor industrial inducirá efectos de arrastre 
positivos en moi diversas actividades do 
sector servizos  e mellorará a solidez dos 
servizos públicos. Pola contra, unha eco-
nomía cunha minguante e residual pro-
dución material será forzosamente unha 
economía con galopantes déficits exter-
nos e cunha moi problemática estabilida-
de do seu emprego, da súa demanda in-
terna e, en suma, do seu benestar social. 

Sen embargo no período 2000-2015 
rexistrouse en Galicia unha crecente ter-
ciarización cunha parella perda de peso 
da produción material (case oito puntos 
do PIB) máis dependente dos mercados 
exteriores. O obxectivo da Xunta de Ga-
licia sería darlle a volta a esa tendencia 
e recuperar máis de seis puntos sobre 
o PIB ata o ano 2020, un obxectivo que 
semella ambicioso de máis pois é equi-
valente a triplicar o peso económico que 
hoxe teñen, por pór un exemplo, as ma-
nufacturas de material de transporte (au-
tomoción e naval) no noso PIB total. 

Neste contexto a economía rexional 
española que mellor está defendendo 
o peso das producións materiais é a do 
País Vasco, o cal sería un bo indicador 
da súa apertura e competitividade cara 
o exterior, unha economía que defende a 
produción material (e o emprego necesa-
rio para obtela) como a base que funda-
menta en maior medida os seus servizos 
públicos e os seus servizos destinados á 
venda.

En Galicia dentro da nosa produción 
material compróbase a cualificada pre-
sencia de actividades relacionadas cos 

recursos naturais (enerxéticos, agrarios 
ou forestais) que non somos quen de 
transformar en VEB das actividades ma-
nufactureiras. De xeito que, sen unha 
base tan sólida como Galicia en recur-
sos materiais, outras economías rexio-
nais españolas (como o País Vasco ou 
Cataluña) son quen de contar cun vector 
manufactureiro con un peso maior, entre 
tres e dez puntos, no seu PIB. 

Sucede así que Galicia cun VEB prima-
rio do 5.1% do total xera un VEB manu-
factureiro alimentario do 2,9%, mentres 
que Cataluña acada o mesmo nivel pero 
a partires dun VEB primario do 1%. 

Tampouco se observa que sendo Gali-
cia unha potencia determinante do sec-
tor forestal español sexa quen de trans-
formar ese potencial no circuíto industrial 
das manufacturas derivadas. O noso ca-
pital risco non debera dar as costas a es-
tas potencialidades.

En conxunto non parece que a conver-
sión en VEB manufactureiro dos abondo-
sos recursos enerxéticos cos que conta-
mos contribúa a recortar o noso déficit en 
peso industrial agregado (cousa que só 
sucede no caso de material de transpor-
te).

A lista das actividades nas que temos 
unha moi deficiente presencia manu-
factureira no conxunto de España non 
é pequena: industria química, caucho e 
plástico e refinados; industria farmacéuti-
ca; equipamentos informáticos e electró-
nicos; equipamento eléctrico; fabricación 
de maquinaria. Trátase de actividades 
cun alto compoñente tecnolóxico e de 
innovación que mentres no seu conxun-

Principais conclusións 
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to para Galicia ascenden a un  1,8 % do 
VEB total da nosa economía, tanto en Ca-
taluña como no País Vasco acadan nada 
menos que o 6,5 %. E son actividades 
que contan cunha maior marxe para xerar 
emprego mellor remunerado.

Nese sentido débese anotar que hoxe 
producimos o mesmo VEB manufacturei-
ro que en 2004 pero con moitas menos 
horas de traballo (un 25% menos de tra-
ballo necesario), polo que a mellora agre-
gada da produtividade nas manufacturas 
galegas entre 2000-2015 estaría tendo a 
mesma intensidade que no País Vasco.

Á vista da insuficiente recuperación do 
noso PIB manufactureiro entre 2000-2015 
todos os esforzos deberan orientarse á 
competitividade exterior (dos produtos 
actuais e de novos produtos dos sectores 
nomeados nos parágrafos precedentes) 
que é, ó mesmo tempo, a mellor forma 
de evitar a ocupación do mercado interno 
por importacións.

Pero como queira que de cada cen eu-
ros exportados case setenta e nove co-
rresponden ás manufacturas, estas son 
o factor clave do noso comercio exterior. 
Claro que tamén debe salientarse que 
case a metade das nosas exportacións 
de manufacturas teñen como mercado o 
resto de España. 

É por iso que a mellora acadada fora 
de España, no noso saldo exterior entre 
2008 e 2015, non foi  acompañada dun-
ha mellora semellante no noso saldo co-
mercial co resto de España. En conse-
cuencia: unha prioridade para as nosas 
manufacturas, de todas pero singular-
mente para as máis orientadas ó merca-
do interno español, sería mellorar o seu 
saldo comercial dentro de España

Nese contexto convén precisar que 
son moitas as actividades que presentan 
unha elevada dependencia exportadora 
do mercado interno español. En xeral to-
das as agrarias, forestais e agro alimenta-
rias, incluídas as bebidas e os derivados 
da madeira (tamén a electricidade). En 
moitos destes casos ese destino estaría 
a indicarnos que a ruptura da cadea de 
valor desas manufacturas galegas (como 
exportacións de escaso VEB) se apro-
veita polas manufacturas doutras partes 
de España. O obxectivo neste caso sería 
transformas estas exportacións de esca-
so valor engadido noutras con maior dife-
renciación e valor engadido.

Devemos tomar nota de que outras 
rexións españolas foron quen de transi-
tar pola crise cun mellor comportamento 
exportador fora de España que Galicia. 
Pois o noso moi satisfactorio desempeño 
exportador (en millóns de euros) depen-
de das realizadas por Inditex e Citroen. 
Aínda que tamén teñen especial peso ex-
portador as actividades de pedra, pasta e 
aluminio, bos exemplos de exportación 
fora de España sobre a base a recursos 
naturais pero con ruptura da cadea de 
valor. 

Nas nosas exportacións fora de España 
deberamos incorporar, ás 6.335 empre-
sas exportadoras actuais fora de Espa-
ña, unhas 2.500 empresas manufactu-
reiras exportadoras máis. Tamén rachar 
coa tendencia negativa dos últimos anos 
(2007-2015). É singularmente desfavora-
ble a situación nos bens de consumo e 
noutras actividades onde teríamos que 
pasar das 3.161 empresas exportadoras 
actuais a 5.355. Xa que cando nunha ac-
tividade non temos suficientes empre-
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sas exportadoras o problema agrávase 
coa ocupación e cobertura da demanda 
interna por importacións desas mesmas 
manufacturas. 

Para mellorar a competitividade ex-
terior, e no que atinxe ó tamaño, si, por 
exemplo, igualásemos a estrutura catalá 
teríamos que duplicar o número de em-
presas con máis de cincuenta traballa-
dores dedicadas a alimentación en Ga-
licia. Outro obxectivo debera ser reducir 
as micro empresas de confección. 

Pola súa banda o déficit estrutural no 
sector da metalurxia galego centrase 
en transformar un exceso de microem-
presas en empresas de maior tamaño. 
Nas case setenta empresas medianas de 
material de transporte habería que con-
centrar esforzos para incrementar a súa 
propensión exportadora. 

En todos eses casos fanse precisas re-
formas institucionais: non perseverar no 
apoio a microempresas e facelo en ini-
ciativas para concentración.

Para mellorar a competitividade das no-
sas empresas de manufacturas, o núme-
ro das exportadoras, para diversificar e 
completar as súas cadeas de valor, para 
facer que o noso saldo comercial co resto 
de España non nos sexa tan desfavora-
ble e para mellorar aínda máis o desem-
peño comercial fora de España é preciso 
investir na definición de novos produtos 
e novos procesos que nos permitan en-
trar en novos mercados. Tendo en conta 
toda a cadea de valor e de subministros 
(dende enerxía, materias primas), ós ser-
vizos (post venda ou de financiamento) 
ou mesmo a reciclaxe de materiais.

O problema aquí é que si avaliamos os 
gastos en I+D+i das empresas a nosa 

porcentaxe en España (2,1%) é moi re-
ducido, así como no persoal ocupado 
(2,8%). Como queira que os mellores 
comportamentos relacionados coa inno-
vación concéntranse nas empresas que 
superan o nivel dos cen traballadores, 
estas empresas deberan ter unha espe-
cial consideración tanto nisto como na 
ampliación dos seus mercados de expor-
tación. 

Sendo o anterior grave non o é menos 
que as innovacións realizadas concén-
transe na faciana tecnolóxica pero cun 
defectivo énfase na innovación non tec-
nolóxica. As nosas empresas tenden a 
centrarse nas innovacións incrementais, 
fundamentalmente de proceso, dedican-
do actualmente menos atención a aque-
las que son quen de rexuvenecer a orga-
nización ou desenvolver novos modelos 
de negocio. 

Débese, xa que logo, priorizar a inno-
vación non tecnolóxica e a transversa-
lidade (falaremos de hibridación de acti-
vidades) que deberan ser especialmente 
estratéxicas nas empresas que ofrecen 
bens de capital a diferentes cadeas de 
subministro.

As empresas non financeiras españo-
las e galegas, e dentro delas as manu-
facturas exportadoras das que estamos 
a falar, están sobre endebedadas en re-
lación á media dos países europeos cos 
que competimos. Se a iso lle engadimos 
que duplicamos tanto a concentración 
media bancaria española como a media 
europea os custos financeiros (xunto cos 
enerxéticos) estarían a estragar as ga-
nancias en competitividade por axuste 
dos custos laborais. Corrixir o sobre en-
debedamento, a concentración banca-
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ria e o oligopolio enerxético axudarían 
a mellorar a nosa competitividade indus-
trial.

Tamén sería moi positivo que a necesaria 
duplicación do IDE recibido (ou do investi-
mento dos nosos grandes investidores no 
exterior) se polarizase naquelas actividades 
manufactureiras que coincidan coas priori-
dades detectadas na análise que estamos 
a desenvolver neste documento. Pois para 
igualármonos coa media española aínda 
teríamos que contar con moitas máis em-
presas filiais de empresas estranxeiras (á 
marxe das que operan en Galicia con capi-
tal do resto de España nomeadamente no 
sector bancario ou da enerxía).

Para avanzar nesa mellora debemos ac-
tuar sobre as nosas debilidades, e poten-
ciar as nosas fortalezas, nos factores de 
localización destes investimentos. Factores 
que son ben coñecidos a escada interna-
cional. No noso caso sería a xeoposición 
atlántica da importante eurorexión Gali-
cia-Norte de Portugal, así como as boas 

condicións de calidade de vida e de capital 
humano. Para elo as actuais dotacións de 
solo industrial han de contar con loxística 
intermodal (nomeadamente ferroportuaria, 
autoestradas do mar, etc.)

As actividades e as prioridades detecta-
das deberan configurar ámbitos transver-
sais e non só sectores estratéxicos. Sería 
precisa unha hibridación entre os estra-
téxicos e os emerxentes para consolidar 
fortalezas con novas oportunidades. 

Así, por exemplo, industrias da mobilida-
de sostible integraría –nunha hibridación 
transversal- automoción, naval, enerxías 
renovables e ecoindustria. Ou industrias 
agroalimentarias saudables, integrando ali-
mentos agrarios e do mar con saúde e be-
nestar ou industrias creativas. 

Transversalidade que tamén debera apli-
carse á política de clusters poida que a día 
de hoxe excesivamente sectorializada. Xa 
que logo faise preciso un maior axuste en-
tre a estratexia innovadora da Xunta (RIS3) 
e a súa estratexia industrial (Industria 4.0).
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Produtos e servizos agrícolas
Produtos gandeiros
Produtos e servizos forestais
Produtos da pesca extractiva
Produtos da acuicultura
Minerais non metálicos nin enerxéticos
Carne elaborada e en conserva
Produtos cárnicos
Conxelados (pescado, moluscos e crustáceos)
Conservas (pescado, moluscos e crustáceos)
Outros preparados a base de pescados e moluscos
Leite de consumo líquida e en pó
Derivados lácteos e xeados
Produtos para a alimentación animal
Froitas e hortalizas, preparadas e en conserva
Aceites e graxas vexetais e animais
Produtos do muíño, amidóns e amiláceos
Outros produtos alimenticios
Viño 
Outras bebidas alcohólicas 
Augas minerais e bebidas sen alcohol
Produtos téxtiles
Prendas de vestir
Coiro, artigos de coiro; calzado
Madeira serrada e cepillada
Outros produtos de madeira
Pasta de papel, papel e cartón
Artigos de papel e cartón
Servizos de impresión e reprodución de soportes gravados
Refino de petróleo
Produtos químicos básicos; Pesticidas
Outros produtos químicos
Produtos farmacéuticos
Produtos de caucho e plástico
Vidro e cerámica
Cemento, cal e xeso
Produtos de formigón, cemento e xeso
Pedra tallada, labrada e acabada, manufacturas de pedra
Outros produtos minerais non metálicos
Produtos de metalurxia e produtos metálicos
Produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
Produtos informáticos, electrónicos e ópticos
Material e equipo eléctrico
Maquinaria
Vehículos de motor
Carrozarías e partes e pezas de vehículos de motor
Construción naval
Material ferroviario e outro material de transporte
Mobles
Outros artigos manufacturados
TOTAL  MANUFACTURAS

70,2
74,7
56,8
55,1
57,9
33,4
71,9
84,3
50,5
71,2
72,6
94,5
86,3
80,1
47,1
24,1
2,9

66,4
66,5
93,2
83,2
79,8
46,0
76,1
74,0
56,3
15,8
53,9
98,8
55,0
35,9
68,6
9,7

65,6
42,1
26,6
78,2
34,9
44,2
45,8
66,7
50,6
43,8
38,5
9,7

34,0
35,8
91,7
49,2
82,7
45,1

29,8
25,3
43,2
44,9
42,1
66,6
28,1
15,7
49,5
28,8
27,4
5,5

13,7
19,9
52,9
75,9
97,1
33,6
33,5
6,8

16,8
20,2
54,0
23,9
26,0
43,7
84,2
46,1
1,2

45,0
64,1
31,4
90,3
34,4
57,9
73,4
21,8
65,1
55,8
54,2
33,3
49,4
56,2
61,5
90,3
66,0
64,2
8,3

50,8
17,3
54,9

MANUFACTURAS % RE
EXPORTACIÓNS

% RM

Exportacións nas Tioga 2011

Exportac. Manufacturas
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Documentos do Foro Económico de Galicia

Un dos obxectivos fundamentais do Foro é poñer á disposición da Sociedade 
unha colección de documentos onde se conxuga a análise da situación actual 
con propostas de cambio e mellora. Os documentos pretenden contribuir a 
enriquecer o debate público en materia económica en Galicia. A responsabili-
dade de cada documento é das persoas que o asinan. O Foro só asume a res-
ponsabilidade sobre os documentos consensuados e asinados polo colectivo. 
Dende Marzo de 2014 o editor dos documentos é o profesor e membro nato 
do Foro Albino Prada Blanco.

21/2017 -
Unha estratexia industrial para Galicia.
20/2017 -
Desafios dunha sociedade avellentada e en declive: Desequilibrios 
territoriais e prestacion de servizos.
19/2017 -
Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico.
18/2016 -
Novas demandas para o rural galego.
17/2016 -
 A I+D+i Empresarial en Galicia: Dez mensaxes e unha proposta.
16/2016 -
 Galicia, a perspectiva internacional.
15/2016 -
 La formación profesional dual en España.
14/2016 -
O capital risco e outras fontes alternativas de financiamento das empresas 
galegas.

Documentos publicados 
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13/2015 -
O Complexo Lácteo Galego nun mercado liberalizado. Extratexias e políticas 
ante a desaparición do sistema de cotas na UE.
12/2015 -
Sobre o risco de estancamento na economía Europea.
11/2015 -
Os cambios no modelo territorial: o seu impacto fiscal en Galicia. 
10/2015 -
O sector forestal en Galicia: problemática actual e perspectivas futuras.
9/2014 -
Desequilibrio exterior, modelo competitivo y  recuperación económica.
8/2014 - 
Galicia: bases para una estrategia marca-país y líneas de trabajo para su 
acción exterior. 
7/2014 - 
¿Qué futuro demográfico nos agarda e como pode incidir no noso benestar? 
6/2013 - 
Internacionalización, políticas y crecimiento.
5/2013 -
Mejorando la Eficiencia de la Política de infraestructuras.
4/2013 - 
O fondo de compensación interterritorial: Unha proposta desde Galicia.
3/2013 - 
O sector alimentario en Galicia: desafíos e oportunidades. Cales deben ser as 
prioridades?.
2/2013 - 
Análisis y propuestas para una estrategia de futuro para el sector naval en 
Galicia.
1/2013 - 
Chaves para o aproveitamento marítimo -Portuario- Loxístico de Galicia.

http://www.foroeconomicodegalicia.es

Documentos publicados 

Documentos descargables en: 
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O Foro Económico de Galicia é unha plataforma de transferen-
cia de coñecemento en materia económica dende as empresas 
e universidades galegas á sociedade e aos espazos de decisión 
pública. O Foro integra a profesores e investigadores, empresa-
rios e directivos representativos dos diferentes sectores e áreas 

de Galicia, e xornalistas galegos de referencia.

www.foroeconomicodegalicia.es
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