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PRESENTACION

C

Fuxindo de receitas, porque non é o noso papel, buscamos a reflexión, a análise,
o debate e a divulgación de
información dende a perspectiva do mundo do traballo
-particularmente dos traballadores e dos seus representantes-, dos profesionais e

dos técnicos, do mundo universitario e formativo, da
sociedade civil e igualmente
dos que teñen a responsabilidade de tomar decisións, de
administrar e gobernar. Hoxe
en día, CLARIDADE chega a
un número importante e crecente de cidadáns e entidades sociais, tamén a bibliotecas universitarias e outras
bibliotecas públicas, así como
os principais concellos e a
responsables diversos das
administracións públicas e
dos medios de comunicación.
Está á venda en quince das
principais librerías galegas, e
a partir deste número os seus
artigos e contidos estarán
accesibles a través de internet.
A estructura da revista
foise decantando ó longo destes meses ata chegar o seu
formato actual, e sempre en
torno a un tema central monográfico como neste número
“Actividade Económica e
Globalización”, artillándose
complementariamente
en
varias seccións específicas
amais dos artigos relativos ó
tema central: o Foro, que
inclúe outros asuntos diferente a aquel ; Páxinas da
Memoria, dedicadas a divul-

B

buscamos a
reflexión, a
análise, o
debate e a divulgación
de información dende a
perspectiva do mundo
do traballo
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oa
publicación
deste
número,
CLARIDADE
cumpre anos. Van ala cinco
números, máis un de carácter
extraordinario, dende aquel
mes de xuño do ano 2006 no
que a revista iniciaba a súa
andadura. Cumprimos pois
dous anos, ó longo dos cales,
e coa inestimable colaboración de preto de setenta profesionais e expertos nas
cuestións tratadas, abordamos temas como a recuperación da memoria histórica, o
crecemento económico e o
respecto os dereitos, o problema da vivenda como
dereito constitucional, a
pobreza e a exclusión social
aínda no seo de sociedades
economicamente prósperas
como a nosa, e neste número
asomándonos a situación da
economía galega no contexto
da globalización.
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gar cuestións de interese histórico relacionadas co movemento sindical, as organizacións políticas, particularmente as de signo socialista e de
esquerda, os seus dirixentes,
e os acontecementos nos que
desenvolveron a súa actividade en Galicia, etc. Un apartado destinado a dar a coñecer
as Principais actividades da
Fundación Luís Tilve, e finalmente outro dedicado os
Libros e as novas publicacións.

8

Non cabe estenderse
sobre a calidade e capacidade das persoas que colaboran neste número, pois son
ben coñecidas. A simple lectura do sumario da idea da
importancia e actualidade dos
temas expostos, e da rele-

vancia dos seus autores.
Somos conscientes do moito
que temos que mellorar, e por
iso agradecemos as críticas,
e son sempre benvidas as
suxestións e propostas que
temos en conta, aínda sabendo as limitacións e carencias
coas que nos movemos.
Neste senso, o agradecemento ós colaboradores
temos que estendelo ós subscritores, e tamén ás entidades
anunciantes, pola súa decisiva contribución para facer
posible, que cada catro
meses, a publicación da
revista sexa unha realidade.
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A economía produtiva galega na
mundialización
Manoel Barbeitos Alcántara
Economista

Unha economía cíclica

¿Cal é a causa, orixe de
estes ciclos económicos?. Hai,
sobre isto, diferentes teses pero
eu aquí vou intentar reflectir
dúas en particular: a marxiana e
a neokeynesiana.
Segundo a primeira –cuxas
teses comparto- a economía
capitalista –o modo de producción capitalista- adopta no seu
desenrolo un curso cíclico –que
xurde das propias leis internas
daquel- tomando a forma de
expansións e contraccións
sucesivas da producción de
mercancías é, xa que logo, da
producción de plusvalía, de
períodos de equilibrio e períodos de desequilibrio, de movementos cíclicos de expansión e
contracción da realización de
plusvalía e da acumulación de
capital. Nos períodos de auxe

–fases expansivas, como a
actual- hai un aumento na
masa e na taxa de ganancia e
un ascenso tanto do volume
como do ritmo da acumulación.
Inversamente, nunha crise e no
período subsecuente de depresión, tanto a masa como a taxa
de ganancia declinan, do
mesmo modo que o fan o volume e o ritmo da acumulación.
Un ciclo consiste, xa que logo,
na aceleración e desaceleración sucesivas da acumulación
de capital froito a súa vez dos
ascensos e caídas da taxa de
ganancia. Non cabe dúbidas,
p.e., de que a renovación tecnolóxica derivada do fortísimo e
universalizado emprego das
novas tecnoloxías da información e a comunicación e outros
medios técnicos –renovación
do capital fixo-, abriu –a nivel
mundial e nunha dimensión
nunca ata agora coñecida- un
novo ciclo de reprodución, un
ciclo expansivo facilitado evidentemente pola baixa no custo

9
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En números anteriores de
CLARIDADE subliñei que compartía as teses de ca economía
mundial, e con ela a nacional e
a autonómica, atópase dende
fai xa máis dunha década
nunha fase expansiva de longo
percorrido que, loxicamente,
adopta diferentes fases e ritmos
–dentro dunha dinámica xeral
de crecemento económicosegundo a rexión do mundo de
que se trate. Teses que son
comúns a diferentes presupostos teóricos e que parten da
constatación empírica de que
as condicións económicas
nunca permanecen inmóbiles:
unha época de prosperidade
(“expansión”) adoita ir seguida
dun período de pánico ou
dunha crise (“recesión”), as
expansións económicas deixan
paso as recesións e viceversa.
Un ciclo económico é unha
oscilación da producción, a
renda e o emprego de todo o

país que se caracteriza por
unha expansión ou contracción
xeral de moitos sectores da
economía.
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10
do capital –os baixos tipos de
xuro-. Ciclo que, asemade,
veuse fortalecido tanto pola
aparición de novas formas de
organización do traballo –velaí
,p.e., a aparición de China e a
India como locomotoras da
economía mundial- e unha
caída relativa dos salarios reais
–moi evidente nos países máis
desenvolvidos- e que, conxuntamente, supuxeron un cambio
cualitativo da produtividade do
traballo, como por unha expansión do comercio mundial de
materias primas –renovación
do capital circulante-, algo que
está beneficiando especialmente a países do terceiro e cuarto
mundo e colaborando no seu
crecemento económico.
A teoría que demos en chamar neokeynesiana atribúe a

orixe dos ciclos económicos ós
desprazamentos na demanda
agregada: desprazamentos
descendentes en fases contrativas, que dan lugar a caídas na
producción –que reportan caídas da oferta e da demanda de
materias primas, a demanda de
traballo, o consumo, o investimento, etc.- e desprazamentos
ascendentes en fases expansivas con incrementos na producción –a demanda e a oferta
de materias primas, etc.-.
Ámbalas dúas teorías que
fundamentan as súas interpretacións dos ciclos económicos
no comportamento de variables
internas do sistema económico
son, sen dúbidas, as máis
sobresalientes sendo, na miña
opinión, a primeira a máis válida por permitir unha mellor e

máis acertada visión dos ciclos
económicos e as súas causas.

Unha fase expansiva
Segundo a tese defendida
con anterioridade estaríamos,
na fase actual, atravesando un
ciclo económico expansivo a
nivel mundial. Un ciclo expansivo que, repito, tería a súa
expresión nunha expansión da
producción mundial de mercancías –capitais, materias primas,
bens intermedios, produtos
manufacturados, etc.- impulsada principalmente pola entrada
no mercado mundial cunha
enorme forza das economías
emerxentes –lideradas polos
BRIC: China, India, Rusia e
Brasil pero entre as que desta-
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ca sobremaneira China-, que
aproveita a baixa dos tipos de
interese a nivel mundial –que
potencia o consumo e o investimento- e que apoia a expansión da plusvalía –aumento da
masa e da taxa de gananciatanto na revolución tecnolóxica
provocada pola extensión das
novas tecnoloxías da comunicación e da información –que
facilita incrementos na produtividade- como na caída dos
salarios reais.

O sector agrario: o
intercambio desigual
Quizais sexa neste sector
onde se poñen de manifesto
dunha forma máis nítida as
teses reflectidas anteriormente.
Así nesta fase, e a nivel de
emprego, o sector agrario galego empeza cun curto retardo na
caída que é seguida por unha
fortísima reactivación do éxodo
agrario que arrastra unha
tamén fortísima aceleración na
redución –transferencia- da
forza de traballo agrario - máis
de 200.000 activos: trátase, xa
que logo, dunha brutal redución
de empregos- e que si, dende
outra óptica, compensa a diferencial de prezos non é quen de
frea-lo deterioro da renda agraria per cápita, da produtividade
e, xa que logo, da perda de
peso específico no conxunto
nacional. En relación á riqueza
agraria e despois dun lixeiro
incremento ábrese a unha
longa fase caracterizada polo

estancamento temporal da producción e culminada nunha
situación de atonía e contracción –cunha caída da renda
agraria (case nun 50%) e cun
estrago continuo –salpicado por
esporádicos períodos expansivos: 2007, p.e.- da actividade
productiva. Segue o proceso
xeral de deterioro das relacións
de intercambio –desigual- marcadas pola diferencial de prezos así como a transferencia de
rendas e activos á outros sectores e que retraen os efectos
positivos que sobre da renda
agraria puideran ter os incrementos puntuais das producións. Esta fase xunto a configuración dun sector agrario
cada vez máis pequeno –a
nivel nacional ten un peso cada
vez máis secundario: caída do
emprego e da producción a
niveis moi superiores á media
nacional- caracterízase ademais por se-lo do comezo e
consolidación do artellamento
(internacional) da agricultura en
torno a un (cativo) sistema
agroindustrial fortemente especializado -con especialización
gandeira (as producións gandeiras aportan o 61% da producción agraria, a rama leiteira
o 29%) e, como xa dixemos, un
comportamento desfavorable
(caída dun 35%) nos termos do
intercambio (desigual) cos
outros sectores- que medran a
ritmos superiores ó conxunto
do sector agrario (aporta o
36,5% do VEB total alimentario)
, que emprega cada vez unha
maior poboación (125.000
empregos: 105.000 na fase
productiva -que perde ocupación- 20.000 nas industrial e
comercial -que ganan ocupa-

11
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Unha fase expansiva que
chega a Galicia –unha Galicia
agora plenamente aberta ó
exterior- a finais da década dos
noventa e que repercute de
xeito diferente –non homoxéneo- tanto en cada un dos sectores produtivos –p.e, a agricultura e/ou os servizos- como en
cada unha das ramas dun
mesmo sector, -p.e. a automoción e o téxtil na industria- como
tentarei de explicar a continuación, froito tanto dos diferentes
niveis de produtividade como
do intercambio desigual. Todos
eles –sectores produtivos,
ramas da producción, etc.teñen, a nivel económico, un
mesmo obxectivo que non é
outro que a procura da máxima
ganancia pero esta non é posible senón é dunha forma subordinada xa que a ganancia global medra a expensas dos países, as rexións, os sectores, as
ramas e as unidades de producción menos produtivos. Sen
a existencia de ramas, e incluso
sectores, subdesenvolvidos
–p.e. a agricultura- non houbera
transferencia de excedentes
–man de obra, capital, etc.- ós
chamados sectores de crece-

mento –a pesca, a construción
e os servizos en Galicia- e, xa
que logo, non houbera a correspondente aceleración da acumulación de capital en todos
estes anos. Velaí os fundamentos do que se deu en chamar “desenvolvemento desigual” –sen o cal é imposible a
acumulación de capital necesaria para iniciar un ciclo expansivo- en que se apoia o crecemento capitalista e que atinxe
tanto ós distintos países, como
ás diferentes rexións, ós diversos sectores produtivos e ás
diversas ramas de producción.
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ción-), pero que aínda ten unha
achega á economía rexional
moi cativa (4,3% do VEB).

12

Unha vez máis o sector agrario galego –como sector subdesenvolvido- ocupa un papel subordinado na producción rexional
e nacional incluso nunha fase de
expansión económica que se
materializa especialmente na
transferencia intensiva de recursos –forza de traballo e capital,
basicamente- a outros sectores
produtivos tanto da economía
galega, como nacional e/ou
europea e para os que aquela é,
basicamente, “unha fonte de
ganancias extraordinarias”, de
transferencia de valor ó través
dos termos propios do intercambio desigual.
Non estaría de máis analizar
como afecta esta dinámica productiva e comercial á balanza alimentaria galega. Aínda que non é
obxectivo deste artigo si atrévome
a reflectir que coa mundialización
medra vertixinosamente a
“dependencia alimentaria” de
Galicia –a importación de produtos agroalimentarios para o consumo-, algo que considero de
extrema gravidade.
Outro elemento de interese
–que deixo para outro número
de CLARIDADE- sería a análise da relación actual entre o
sector agrario e o ecosistema
en Galicia, a compatibilidade da
actual actividade productiva
agraria coa conservación de
agrosistemas e ecosistemas
saudables.
Persoalmente penso que,
nestes dous casos, estamos

Página 12

“poñendo o carro diante dos bois”.

A pesca: as vantaxes
da mundialización
En termos xerais a dinámica
deste sector nesta fase é bastante diferente á reflectida do
sector agrario. Así e en termos
xerais o sector pesqueiro
medra apoiándose na especialización productiva e na conseguinte evolución positiva, en
case tódalas ramas, do comercio exterior que facilita a súa
incorporación a producción
mundial. Si por unha parte as
empresas pesqueiras –un sector que ten en Vigo o porto de
referencia- dan sinais dun dinamismo consolidado -aportando
emprego e valor engadido a
economía galega- que se manifesta na mellora continuada do
saldo exterior –os conxelados,
os moluscos, as conservas-, a
actividade marisqueira aínda
que arrastra graves problemas
comerciais (nos prezos) e
estruturais (as confrarías, etc.)
consolídase –e avanza nos
aspectos
organizativos:
Consello do Mexillón de Galicia
(Opmega), Asociación Galega
de Mexilloneiros (Agame)acompañando a expansión dos
cultivos mariños -acuiculturaque contan coa presenza de
grupos empresariais internacionais e que constitúen os seus
Clusters,
interprofesionais
(Aguapiscis: 90% da producción de troita).
O sector pesqueiro acada
nesta fase, xa que logo, o seu
maior grado de especialización

productiva e industrialización
que xira en torno á pesca
(cunha flota moi diversificada
pero nucleada en torno a flota
do caladoiro nacional -unha
flota de pequeno porte: cerco e
artes menores localizadas en
toda a costa galega-, a flota de
altura -a flota do Gran Sol cun
grande peso na flota de altura
nacional- e a flota de grande
altura -os buques de maiores
dimensións, máis capacidade
pesqueira e maiores avances
tecnolóxicos, que traballan ben
como empresas mixtas, que
crean o seu propio clúster, ou
como buques con pavillón
español (arrastreiros e palangreiros)- completan o resto de
buques rexistrados e que concentran nas súas mans unha
grande parte da pesca galega),
o marisqueo (localizado maioritariamente nas catro rías baixas: Noia, Arousa, Pontevedra
e Vigo) e a acuicultura como
ramas diferenciadas e independentes ó tempo que máis profesionais.
Non cabe dúbidas de que a
nivel produtivo a pesca –especialmente na rama conserveira
e as flotas de altura e grande
altura (que concentra unha
parte maior do capital investido)- soubo aproveita-la dinámica provocada pola mundialización –a internacionalización da
producción, elaboración e
comercialización de froitos do
mar- para evolucionar, en térmenos xerais, positivamente
incorporándose en condicións
favorables –industrializándose
e introducindo cambios na producción: p.e. os pratos combinados por conservas- ó proce-
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que, non o esquezamos, nace
pola sobreexplotación das
especies marítimas e comporta
un uso intensivo de insumos.
Nesta dinámica hai, xa que
logo, perdedores: os pequenos
pescadores locais e a xestión
sostible dos recursos pesqueiros –vítimas ambos, como
subliñamos anteriormente, da
“procura da máxima ganancia”
polo capital pesqueiro-

O sector industrial: a
importancia do capital
circulante
Quero recuperar agora
parte das teses reflectidas ó inicio do traballo cando ó falar do
comportamento do capital ó

longo do proceso de acumulación dixen que aquel se move
sempre –é a súa propia lóxica
interna- na procura da expansión da plusvalía e/ou a obtención da máxima ganancia.
Estes movementos do capital
–proceso de acumulación- que
poden ter lugar tanto entre os
diferentes sectores produtivos
como tamén entre as distintas
ramas dun mesmo sector e,
incluso entre empresas pertencentes a un mesma rama, son
movementos que na fase
actual de desenvolvemento
capitalista –mundializaciónpoden adquirir unha dimensión
internacional –dun país a outro. Tamén subliñei a importancia
da composición orgánica do
capital –capital fixo e capital circulante- no crecemento e, xa
que logo, na obtención da máxima ganancia: capital fixo que
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so de crecemento e acumulación de capital mundial –sendo
un sector de crecemento- o cal
non evita que se vexa salpicada
por algúns dos fenómenos
menos positivos daquela
–como é o caso do peche de
factoría, a deslocalización de
empresas, a extensión dos
empregos precarios, a falta de
garantías relativas ós dereitos
laborais e a redución da pesca
a pequena escala que é intensiva en man de obra- entre os
que non ocupan un lugar menor
as variacións internacionais no
prezo das materias primas, a
forte competencia exterior, a
cada vez maior peso das grandes areas que invaden o mercado con marcas brancas, e
mesmo os riscos –non sómente ambientais- que agochan
novas prácticas produtivas
como a acuicultura intensiva
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depende especialmente da
compoñente tecnolóxica que
implica cambios na produtividade do traballo –na fase actual
marcada polo impacto das
novas tecnoloxías da información e a comunicación- e capital
circulante que ven determinado
tanto polo custo da forza de traballo –a masa salarial- como
polo prezo das materias primas,
enerxía e auxiliares, entre
outros.
No sector industrial galego a
composición orgánica de capital ven marcada especialmente
pola importancia do capital circulante –Galicia ocupa, a nivel
rexional, un dos últimos lugares
en España por desenvolvemento tecnolóxico e, xa que
logo, produtividade- ben sexan
os (baixos) salarios reais –caso
das industrias manufactureiras:
naval, automoción, téxtil, etc.-,
ben sexan os (baixos) custos
das principais materias primas
–industrias extractivas: enerxía,
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granito, lousa, vidro, etc.-. E
será a reprodución deste capital
circulante quen, facilitando a
obtención de plusvalía, marcará
a acumulación de capital do
sector industrial e, xa que logo,
o seu crecemento e desenrolo
marcado pola baixa produtividade e, xa que logo, polo intercambio desigual.
Na procura de plusvalía
–algo imprescindible para
garanti-la súa reprodución- o
capital industrial favorecido
pola mundialización introduce
novos xeitos de organización
do traballo e novos marcos de
relacións laborais. Entre os primeiros quero destacar –pola
súa relevancia no tecido industrial galego- a fragmentación e,
conseguinte, externalización da
actividade productiva –automoción, construción naval, etc.-, o
traballo desigual favorecido
polo auxe da inmigración –granito, lousa, etc.,.- e a deslocalización empresarial –téxtil, con-

servas, químicas, telecomunicacións, etc.-. A actual expansión de sectores como a automoción e o naval de Galicia
apóiase agora, a nivel produtivo, no crecemento e expansión
das empresas auxiliares e no
conxelamento, cando non redución, do cadro de persoal da
empresa central – Citroen: factoría central 9.800 empregos
cun crecemento da temporalidade do 36%, empresas auxiliares 15.500 empregos cuns
salarios reais equivalente ó
50% de outras empresas españolas da automoción; sector
naval cunha redución do cadro
de persoal fixo do 80% e onde
as factorías centrais empregan
1.000 traballadores mentres as
empresas auxiliares copan
7.000 empregos- aproveitando
así que as condicións laborais
de cada traballador son moi
desiguales –menores salarios e
peores condicións laborais nas
empresas auxiliares que na
empresa matriz: no sector naval
a relación entre empregos fixos
e temporais é de 1 a 10 e o
nivel de precariedade é do
58%- o que favorece a obtención de plusvalía. Pola súa
parte actividades manufactureiras como téxtil, conservas, químicas, telecomunicacións, etc.
vense afectadas polo deslocalización que é favorecida pola
liberalización comercial: resulta
máis barato producir compoñentes dun produto á maneira
fordista en fábricas instaladas
en países con man de obra
barata (onde os sindicatos non
existen ou teñen pouca forza) e
ensamblar finalmente tódolos
compoñentes que producir en
países –como p.e. os europe-

2008_5_Ma:Maquetación 1

7/5/2008

11:21

Página 15

os- onde as empresas teñen
que pagar salarios máis altos e
respectar unhas condicións
laborais máis reguladas; por
outra parte as ameazas de deslocalización son un freo eficaz
ás demandas dos traballadores
de mellores condicións salariais
e laborais. Finalmente, as
industrias extractivas galegas
–lousa, granito, etc.- amais de
aproveita-lo baixo custo da principal materia prima vense
tamén favorecidas pola extensión do traballo desigual a nivel
internacional –algo moi estendido na construción que tira
deste tipo de actividades industriais- que facilita a contratación
de traballadores inmigrantes
–maioría de portugueses- en
base a baixos salarios, xornadas de maior duración e peores, en definitiva, condicións
laborais.

A construción:
a locomotora da
economía galega
A construción en Galicia,
despois dunha traxectoria cíclica de recesión-expansión, e
grazas a súa apartación á economía que se pode medir tanto
en termos de valor engadido
bruto, como de empregos directos e indirectos e de capacidade de arrastre doutras actividades (metalúrxica, madeira,
extracción, etc.) veu actuando
nesta fase expansiva como
auténtica locomotora da economía deica datas moi recentes
(segunda metade do 2007) en
que empeza a mostrar claras
sinais recesivas que poden
afectar negativamente ó crecemento daquela.
En relación a esta marcha
da economía galega marcada
polo auxe da construción é
importante subliñar que a

expansión última desta veu
marcada por un importante
cambio interno reflectido no
auxe da vivenda (o zoom da
vivenda é especialmente intenso a partir do 2000 acadando
valores nunca antes coñecidos
tanto a nivel de oferta como de
demanda) que subliña á primacía -por primeira vez en Galiciada edificación -maioritariamente
iniciativa privada- sobre da obra
civil –case que exclusivamente
gasto público-. Este cambio
afectará á forza de traballo
neste sector tanto no seu volume como na súa estruturación:
a edificación atinxe a empresas
de menor tamaño -as empresas construtoras galegas son,
en xeral, de menor dimensión
media que as súas homólogas
españolas e existe unha forte
tendencia a subcontratación de
partes do proceso construtivoe menor compoñente tecnolóxico que a obra civil realizada
preferentemente por empresas
de maior tamaño, maior valor
engadido por emprego, mellores salarios, etc.(Acciona, FCC,
Copasa, Constructores San
José... veñen sendo as principais empresas adxudicatarias
de obra pública en Galicia).
Esta realidade estrutural marcará unha das principais diferenzas entre a construción a nivel
nacional -cunha moito maior
demanda de obras públicas- e
a construción a nivel galego -un
descenso das obras licitadas
pola administración pública:
nos derradeiros anos a contratación de obra pública en
Galicia non deixou de minguar
unha media anual aproximada
de 500 millóns de euros cunha
participación na licitación nacio-
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Quixera subliñar que nos
cambios reflectidos da actividade productiva industrial non hai
que buscar posturas maniqueas nin xuízos intencionados, en absoluto. Como vimos
repetindo a lóxica do capital –o
funcionamento normal que se
basea na competencia- no seu
desenvolvemento é sempre, e
en todo lugar, a procura da
máxima ganancia, de ganancias superiores á ganancia
media –senón non sería capital
nin se podería reproducir, non
habería acumulación de capital
e, xa que logo, capitalismo- e
para iso tenta adoptar novas
formas de organización da producción, de procurar novas actividades, etc. E sucede que a
procura de aquela –a ganancia,
esencia do capital que ten, por

natureza, unha tendencia
decrecente- esixe aumentos da
taxa de plusvalía que dependen
tanto de cambios continuos a
nivel tecnolóxico como de
recortes no valor da masa salarial co gallo de lograr custos de
producción máis baixos, máis
“competitivos”. Finalmente, a
existencia de taxas desiguais
de ganancia, de taxas de crecemento desigual a nivel sectorial
e territorial son a esencia do
desenrolo desigual a nivel territorial –algo evidente tanto no
mapa rexional de España como
da Unión Europea-.
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nal de obra pública na derradeira década do 10%-. Está dinámica comercial da construción
galega reflicte que, a diferenza
do que sucede a nivel nacional
e internacional, o marco institucional no que se move a construción en Galicia é preferentemente rexional e, excepcionalmente, nacional o que favorece
ás empresas galegas de xeito
tal que podemos dicir que,
neste senso, este sector é o
menos “mundializado” dos sectores produtivos xa que a maioría das actividades de construción son realizadas por empresas nacionais. Así se a nivel
nacional e internacional a construción foi o sector que “máis se
beneficiou” da mundialización,
en Galicia, polas características
subliñadas –a falla de grandes
obras- non pasou o mesmo
Outra cousa é a cada vez
maior “internacionalización do
mercado laboral” derivada da
maior tradición de emprego de
man de obra inmigrante especialmente nas etapas expansivas: como a oferta potencial de
man de obra supera a demanda increméntase a contratación
de man de obra estranxeira que
adoita proceder de países
menos desenrolados onde
escasea o emprego e os salarios son moito máis baixos -portugueses, norteafricanos, etc.e que, con frecuencia, son contratados de forma ilegal e explotadora (“wage dumping”) dando
lugar a emerxencia dun mercado laboral secundario no que o
emprego de traballadores inmigrantes pon en cuestión as formas legais de contratación e
subcontratación, en definitiva, a
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legalidade laboral.
Finalmente, vemos necesario subliñar algúns aspectos
particulares da construción ca
realidade recente viu confirmar:
na mundialización o sector
inmobiliario ten unha dependencia cada vez maior da dinámica dos mercados financeiros
–dependencia que acentúa,
dada a permanente volatibilidade daqueles, a súa característica estrutural de inestabilidade e
incerteza a medio e longo
prazo-. Por unha parte a
demanda de vivenda ben marcada, cada vez máis, polo mercado hipotecario dado que a
forte
expansión
daquela
aumentou de xeito exponencial
o endebedamento a un ritmo
que parece dificilmente sostíbel
no tempo, e así si se producirá
un xiro nas políticas monetaria forte suba dos tipos de xuroe/ou fiscal -eliminación das desgravacións por compra de
vivenda- aquel repercutiría de
xeito directo e inmediato sobre
as familias endebedadas e, xa
que logo, sobre a demanda que
se retraería cos lóxicos efectos
negativos sobre a actividade no
sector -a producción, o emprego, etc.- e no conxunto da economía pola forte dependencia
de aquel. Finalmente a oferta
está liderada por empresas que
tanto procuran a obtención da
máxima ganancia máis na esfera financeira que na estritamente productiva, en forma de intereses de préstamos, dividendos
e outros ingresos percibidos en
conceptos de posesión de
accións, e de beneficios producidos por lucrativas operacións
financeiras - o dominio da visión

financeira dos mercados ten
invadido o sector da construción (ó igual que outros sectores produtivos pero con maior
intensidade)- provocando que o
nivel das cotizacións bolsísticas
prevaleza sobre calquera outra
consideración
empresarial,
como, con demasiada frecuencia e baixo o paraugas da liberalización e do desregulamento
financeiro, permeabilizan a
fronteira entre “capitalismo
legal” e “capitalismo mafioso”
–líder en operacións de branqueo de diñeiro, evasión fiscal,
tráfico de drogas, etc.-.
Estes dous elementos, unha
maior financiarización da actividade e un meirande emprego
de man de obra inmigrante,
serían, dende a miña perspectiva, os principais e máis visibles
cambios internos que o proceso
de mundialización aporta á
construción galega e que
apoian e acompañan a forte
expansión económica e comercial da mesma motor, como
dixen, da fase expansiva recente da economía galega. Quizás
debera rematar dicindo que
nesta fase a construción galega
–dentro do proceso global e
constante da división social do
traballo- “separouse” definitivamente dos outros sectores básicos da economía –neste caso a
industria- constituíndose como
un sector autónomo pero cun
proceso produtivo semellante
ós outros sectores –como lle
está a pasar á agricultura-, un
proceso análogo á producción
industrial -incremento do capital
fixo, redacción dos custos variables, cambios na organización
do traballo, etc.-.
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Esta fase expansiva ven marcada pola acentuación do proceso de terciarización da economía
galega -a crecente división do traballo e das actividades produtivas
da que din conta en páxinas anteriores só é posible si se acompaña dunha expansión das funcións
intermedias, é dicir dos servizos
(comercio, transporte, comunicación, finanzas, etc.)- reflectido na
recuperación da actividade e do
emprego sendo, despois da
construción, o sector de maior
dinamismo. Dinamismo que
alcanza a un número amplío de
actividades de servizos tanto privados -turismo/hostalería, transportes, comercio, etc.- como

públicos – administración autonómica, municipal, etc.- e que se
apoia, no caso dos primeiros, na
concentración e centralización do
capital (fusión/absorción de sociedades) que abren paso á consolidación de grandes sinaturas
monopolísticas e no rápido desenrolo da especialización e división do traballo a nivel sectorial
–melloras na produtividade debidas especialmente a introdución
das novas tecnoloxías, división do
traballo materializada na extensión de especialistas, e penetración do gran capital a través de
grandes sinaturas que substitúen
ós pequenos establecementoscomo se pode ver a continuación.
No grupo dos servizos privados o turismo/hostalería consolida
a súa fase expansiva marcada
agora pola aparición, por primeira

vez, de grandes operadores hoteleiros (Cofir, Sol, Caribe, etc.) que
pasan a cotizar en bolsa (financiarización); os transportes quedan
marcados polo avance do proceso liberalizador, a entrada en funcionamento de novas infraestruturas e da dinámica positiva de sectores con incidencia nos transportes -o turismo- que abren boas
perspectivas futuras e confirman
a recuperación da actividade; o
comercio vese favorecido pola
forte expansión do consumo e na
rama da distribución alimentaria
destaca –dentro do clásico proceso de concentración e centralización do capital- a consolidación
dos grupos Adise, Froia e
Carrefur e a expansión dos grupos Corte Inglés e Continente
acontecementos todos eles que
confirman o importante dinamismo dos centros comerciais e das
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Os servizos:
a terciarización da
economía
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grandes superficies en contraposición á forte caída do pequeno
comercio; as comunicacións
seguen os procesos liberalizador
e privatizador -privatización da
CTNE e supresión da dirección
territorial en Galicia; ENDESA
faise co control de Retevisión4iniciado na segunda metade dos
anos oitenta creándose un marco
máis inestable para o subsector.
Dentro do grupo de servizos privados compre subliñar, finalmente, o proceso de cambio e reorganización interna que experimenta
o sector financeiro marcado polo
entorno expansivo -a construción-, a crecente importancia do
crédito -que facilita a expansión
da actividade comercial do sector
e o crecemento das entidades de
depósito- a fusión tanto das
Caixas operantes en Galicia -que,
finalmente, reducen o mapa a
dúas: Caixa Galicia e Caixa Nova:
inicialmente Caixa Vigo que se
fixera cunha participación do 50%
do Banco Gallego- como a participación –pola presenza de sucursais- no proceso nacional de
fusións bancarias –Banco
Santander/Banco
Central
Hispano: BSCHA e Banco
Bilbao/Vizcaia BBVA- que da
lugar a que o mercado bancario
galego estea, hoxe en día, dominado por un reducido número de
entidades –con hexemonía dos
bancos que aportan o 55% da
rede de oficinas-, cun crecente
interese na construción e tamén
nalgunhas ramas industriais
–p.e., a enerxía, a construción
naval, etc.- e unha forte expansión xeográfica á través da extensión da rede de oficinas a nivel
nacional e internacional; os seguros e outros intermediarios financieinos collen pulo nestes anos
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–cunha concentración no seguro
de autos e vida, fondos de pensións,etc.- facilitado polas reformas fiscais e monetarias fixadas
polos respectivos gobernos
nacional e comunitario e pola
marcha expansiva da economía
que ten a súa incidencia nos mercados financieinos (a Bolsa, os
Fondos de pensións, os Seguros
e as Mutuas,...)
En referencia ós servizos
públicos prosigue o proceso de
expansión e consolidación –nas
súa dobre expresión de
Administracións
Públicas
(Administración
xeral
e
Organismos Autónomos) e
Empresas Públicas (Entes
Públicos,
Fundacións
e
Sociedades Mercantís)- do sector
público galego en tódolos seus
ámbitos -transferencias educativas, sanidade, etc.,, creación de
novos entes públicos (RTVG) e
sociedades mercantís, etc.- que
fan que o gasto da Administración
Autonómica represente o 19,5%
do PIB galego ó que engadiríamos o Sector público local e o
Sector público estatal presente en
Galicia. Deixo para outro traballo a
análise do nivel de capitalización
e privatización dos servizos públicos galegos.
Destacar que o forte crecemento do sector servizos nesta
fase expansiva da economía
reflexa tanto –como subliño anteriormente- a expansión da producción –a oferta- e a conseguinte
necesidade de servizos intermedios que xenara como ó crecemento das necesidades –a
demandados
produtores/consumidores galegos. Así se
as necesidades expansivas da

producción no sector industrial
dan lugar a configuración sectorial
da construción e dos servizos
–renovación do aparato de producción: novos campos de acumulación dun capital á procura da
máxima ganancia-, as necesidades produtivas daqueles condicionan a natureza e funcionamento
dun mercado laboral significado
pola precariedade e a temporalidade. Vou tratar de explicar de
xeito resumido e sinxelo o que
veño de subliñar: a producción de
valores de cambio base do sistema capitalista fúndase, como xa
sabemos, nunha relación social
que se caracteriza pola compra de
forza de traballo e a súa explotación (primeiro foi a industria, logo
os outros sectores produtivos). As
necesidades de ampliación e
reprodución do capital fan que
para que este poda estenderse á
outras ramas da actividade, sectores, países, etc. permitindo a
obtención da máxima ganancia
–reproducindo unha plusvalía que
a facilite- é necesario un aumento
da taxa de explotación que permita o aumento da produtividade do
traballo que se logra ben mediante a extensión das novas tecnoloxías da información e a comunicación ben mediante a precarización
e a flexibilización do traballo que
facilita a terciarización da economía. Si ben é certo que a extensión da relación social derivada da
expansión da producción capitalista (neste caso ó sector servizos)
fai que os límites a explotación que
houbera en cada sector (a industria manufactureira que se caracterizaba por unhas condicións de
salario e traballo relativamente dignas) salte en anacos froito da
competencia entre asalariados
(unha competencia que con a
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mundialización desborda os límites de cada país e adquire unha
dimensión mundial), unha competencia que leva a nivela-las condicións de salario e traballo partindo
das actividades, sectores, países,
etc. en que os salarios e a protección social son os máis baixos,
non é que este fenómeno teña
desempeñado, nos países máis
industrializados, un papel serodio
na caída dos salarios reais no sector servizos senón que teñen unha
maior influencia outros factores
como as débiles taxas de crecemento, a aparición de novas formas de organización do traballo
(p.e. a xornada de traballo parttime), os incrementos nos activos
–a incorporación da muller ó
mundo laboral-, e a debilidade sindical: o comercio é un caso paradigmático.

Comportamento
desigual dos sectores
produtivos
Como non podía ser doutro
xeito os sectores produtivos galegos teñen un comportamento distinto nesta fase de mundialización
do capital que ven marcado basicamente polo diferente grado de

penetración do capital en cada un
deles. Tentarei de explicarme: en
termos xerais, a penetración de
capital en cada sector produtivo,
rama da producción, etc. está
sempre, e en todo lugar, condicionado por dous factores: a procura
da competitividade –que a producción sexa competitiva, é dicir
que o prezo de venta sexa menor
que o prezo de custo das mesmas mercancías noutras condicións e/ou lugares- e a existencia
dun capital para o cal o investimento naqueles lle produza unha
taxa de ganancia máis elevada
que o investimento nas esferas
orixinais. Os baixos tipos de xuro,
a libre circulación de capitais e o
auxe das operacións especulativas de variado tipo e pelaxe facilitará a existencia dunha grande
masa de capital –en termos relativos e comparativamente á períodos anteriores xa que Galicia
segue a estar no furgón de cola
en España por investimento privado: 1% do total nacional en IDE e
de 5% de stock neto de capitalsusceptible de estar dispoñible
para o seu investimento en actividades produtivas: calcúlase que
na derradeira década moveuse,
en Galicia, un capital superior ós
4.000 millóns de euros en operacións de compra/venda de
empresas. Na procura da competitividade a construción durante a
derradeira década foi, entre tódolos sectores produtivos galegos,
quén de garantirlle o capital esa
condición e así asistimos a unha
sobresaliente entrada de capitais
de distinta procedencia mentres
os outros sectores produtivos e
actividades –agás os vagóns
arrastrados pola máquina da
construción: lousa, granito,
madeira, metalurxia, etc.- manti-
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Este novo xeito de organización do traballo no sector servizos
–banca,
telecomunicación,
comercio, turismo/hostalería, etc.adopta diversas formas entre as
que quero subliñar –ademais do
xa reflectido- tres especialmente:
a individualización, a flexibilización
e a precariedade. Na individualización das relacións laborais
–banca, seguros, telecomunicacións, etc.- tivo un gran impacto a
implantación das novas tecnoloxías da información e da comunicación e maniféstase nunha individualización da relación entre o traballador e a empresa, nunha individualización do traballo, unha
desorganización, en definitiva,
dos traballadores que se plasma
na redución do papel dos sindicatos na empresa e o debilitamento
da negociación colectiva. A flexibilidade e a precariedade laboral
–hostalería/turismo, comercio,

etc.- aparecen como características laborais complementarias
–unha é complemento da outraque medran ó carón da mundialización como novos valores culturais da economía e do traballo
que reflicten un réxime de despotismo do mercado onde a disciplina, ademais de basearse en
estruturas formais de control (normas e sancións), ten a súa fonte
na ameaza de perde-lo emprego
e volver a un mercado no que as
condicións de traballo son moito
peores o que fai que moitos traballadores do sector pensen que
nunca poderán ter un lugar consolidado –un emprego estable- no
aparello produtivo, e que calquera
empregado cunha idade media
superior á media estea aterrado
diante da hipótese de que unha
crise peche a súa empresa, xa
que entón xamais atopará un
novo emprego. A precariedade
laboral está tamén incidindo na
“internacionalización” da forza de
traballo galega pero en senso
contrario ó subliñado no apartado
anterior, con man de obra galega
–preferentemente moza e cualificada- emigrando a outras comunidades autónomas españolas a
procura de mellores condicións
de traballo.
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ñan, con diferente intensidade,
unha certa atonía, pola súa “incapacidade” para garanti-lo crecemento da taxa de ganancia.
Posteriormente a construción, por
mor da alza nos custos da producción (tipos de xuro, basicamente) como pola caída da
demanda –a propia lóxica, xa citada, da tendencia decrecente da
plusvalía e, xa que logo, a taxa de
ganancia- comeza á deixar de
seren unha actividade “competitiva” –en termos relativos- e o capital móvese na procura doutras
sectores e ramas produtivas máis
competitivos –velaí que o capital
en Galicia se trasladase a actividades industriais e de servizos
como as ramas da pesca, construción naval, téxtil, enerxía,
comercio, determinados servizos
privados, etc.- capaces de garanti-lo necesario aumento das taxas
de plusvalía e ganancia –por mor
case exclusivamente duns custos
salariais absoluta e relativamente
máis baixos (nos derradeiros dez
anos o salario medio real permaneceu en Galicia practicamente
estancado situándose entre os
máis baixos a nivel nacional) e
unha man de obra máis abundante, froito tanto da inmigración
como do derrubamento da actividade agraria, que crean unha
lenda crecente en materia de produtividade que reflicte subemprego- mentres a agricultura debido á
debilidade do sistema agroindustrial –como subliñei nun apartado
anterior- non resulta o suficientemente competitiva para a entrada
de capital e volve a quedar regazada no actual proceso de acumulación orixinaria de capital en
Galicia, soportando – máis que
ningún outro sector produtivo- os
efectos, as negativas consecuen-
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cias, do intercambio desigual.
Queda para outro traballo a
análise das consecuencias globais para a economía galega do
actual proceso de acumulación
de capital aínda que xa quedaron
apuntadas algunhas claves tanto
en este artigo como en outros
anteriores de CLARIDADE e que
xiran en torno ó que se da en chamar “desenrolo dependente”.

Un último apunte
Finalmente, e a xeito de aclaración última, quero retomar unha
tese reflectida no número anterior
relativa a situación actual de crecemento económico xeral. Dixen
(CLARIDADE 5: Pobreza e exclusión, páx. 46) que “a pesares de
atoparnos nunha fase longa de
crecemento económico hai unha
serie de situacións de inestabilidade –sinais de alerta- que se manteñen no tempo e que ameazan
tanto a fortaleza desta nova fase
como a súa extensión e duración:
a volatibilidade dos mercados
financeiros froito da súa liberalización –temos un exemplo actual
na chamada “crise das hipotecas”
que esta vez, e a diferenza doutras crises financeiras anteriores,
afecta a un dos centros económicos mundiais: os EEUU-, etc.”.
Pois ben, a crise financeira nos
USA –froito da titulización de préstamos hipotecarios moi fráxiles e
dubidosos- está aí e pode ter fondas repercusións sobre a economía mundial polas razóns seguintes: esta crise nacional está afectando o consumo interno (unha
das compoñentes da demanda
agregada) estadounidense que

viña sendo nesta fase expansiva
un dos motores do comercio
mundial –a principal saída para a
oferta mundial de mercancías
producidas noutros países- e xa
que logo da expansión económica. Por outra parte a crise financeira estadounidense, e polos
mecanismos clásicos do sistema
financeiro global, estase propagando á todo o sistema financeiro
mundial. Estes dos feitos –caída
do consumo interno e turbulencias financeiras a nivel mundialpoden afectar fortemente á actividade económica, o emprego, o
consumo e o investimento mundiais e provocar, xa logo, unha
desaceleración da economía.
Unha recesión?: particularmente
penso que as bases actuais do
crecemento económico son o
suficientemente sólidas –véxanse
os indicadores dos países BRICcomo para mante-la expansión
económica o que non rexeita a
posibilidade –xa real nos países
mais avanzados- dunha desaceleración temporal da producción e
o emprego que pode ser, tamén,
a antesala dun cambio de posicións na producción mundial de
mercancías –un desprazamento
do centro de gravidade xeográfico- con avances nos países
emerxentes –liderados por China
e outros países asiáticos como
India, Vietnam, etc., lugares dos
que procede agora o maior volume de plusvalía que permite a
actual reprodución do capital a
nivel mundial -, e retrocesos nos
países desenrolados –USA, en
primeiro lugar-. Velaí reflectidos,
de xeito forzosamente esquemático, os fundamentos económicos
que me levan a subliñar a dimensión e natureza de a actual
expansión económica mundial.
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O rural galego.
Retos e oportunidades cara ó século
XXI
Roberto García González
Secretario Xeral Unións Agrarias

Estamos nun momento da nosa historia moi singular no que se refire ao mundo rural. As transformacións ocorridas durante os últimos 70 anos no campo galego, son moi superiores ás que
houbo dende o tempo dos romanos ata mediados do século XX.

21
ques eólicos. Da Galicia da
redención dos foros ou do sindicato vertical á Galicia da PAC,
do desenvolvemento rural e da
Globalización.
O mundo rural galego pois,
está sumido nun rápido e continuado proceso de cambio que
non remata, e cuxa forma de
resolverse non está escrita en ningures. Dependerá do noso acerto
en tomar as decisións axeitadas
que teña un resultado positivo
para o conxunto da sociedade ou
pola contra remate no enquistamento dun dos principias problemas estruturais de Galicia, como
é a fenda entre a Galicia rural e a
urbana, ou entre a Galicia interior
e a da costa.
A crise do rural é inseparable da crise da agricultura, da

gandeiría e tamén da do monte
de Galicia. Defenderase no presente artigo que hai unha saída
para o mundo rural galego, se
esta inclúe a súa vez unha solución para eses subsectores.
Certamente que o rural non se
esgota unicamente no agrario,
pero nun rural como o galego
non existen alternativas para a
agricultura e a gandeiría, como
non sexan precisamente unha
mellor agricultura e unha mellor
gandeiría. Son os obxectivos
prioritarios a acadar por calquera política de desenvolvemento
rural que pretenda ter éxito na
búsqueda dun medio rural viable, con funcionalidade e orientado a garantirlle á sociedade
alimentos seguros e de calidade, materias primas renovables, enerxías limpas, e servizos medioambientais.

MAIO 2008

N

este escaso intervalo pasamos do
arado de pau tirado
por bois, do cantar das rodas do
carro do país, e da milenaria e
ecolóxica práctica do estrume,
ou das estivadas ao tractor e ao
arado de vertedeira, e ao nitramón e á Galicia dos incendios
forestais. E pasamos do autoconsumo á economía de mercado, do aproveitamento intensivo da última parcela cultivable, directamente ao abandono
sen solución de continuidade.
Da Galicia da emigración á do
estancamento demográfico, ó
envellecemento e á falta de
relevo xeracional. Dos nenos
correteando polo rural ao rural
sen nenos. Da Galicia onde
aínda era posible ver á Santa
Compaña á Galicia dos par-
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A agricultura na UE.
Un pouco de historia
para entender o
presente e anticipar do
futuro

MAIO 2008

A agricultura galega móvese
necesariamente dentro do contexto da Política Agraria
Común, PAC, e esta dentro do
contexto dos acordos do
comercio
mundial
da
Organización Mundial do
Comercio, OMC.

22

A PAC xorde xa co Tratado
de Roma, tralo trauma e destrución física de Europa na
Segunda Guerra Mundial, tratado que foi o xermolo do que
chegaría a ser a UE, e coa finalidade de garantir nos países
europeos un abastecemento de
alimentos abundante e de baixo
custo para a poboación.
A PAC morre de éxito: Nos
anos 70 comeza a aparecer un
problema de excedentes agrarios, unha paulatina diminución
da poboación rural e un deterioro do medioambiente debido á
intensificación das prácticas
agrarias.
Ademais, o custo da PAC
dispárase ata acadar o 50% do
presuposto total comunitario.
Estes feitos levan á reflexión ás
autoridades comunitarias e no
1996, na “declaración de Cork”,
póñense as bases da reforma
da PAC na que estamos a afondar neste comezo de século
(recoñecemento do papel multifuncional da agricultura, importancia da preservación do

medioambiente, evolución da
figura do agricultor produtor
cara ó agricultor conservador
de ecosistemas).
Establécese
así
o
Desenvolvemento Rural como
“segundo piar da PAC”.
O desenvolvemento rural
busca non só a competitividade
da agricultura europea, senón
un medio rural diversificado,
con múltiples opcións non agrícolas de creación de riqueza e
emprego no medio rural, a sostibilidade dos recursos rurais e
o mantemento da biodiversidade nas zonas rurais.
A súa vez a PAC ten que
moverse dentro dos parámetros
dos
acordos
da

Organización Mundial do
Comercio, non podendo tomar
decisións ou poñer en marcha
medidas contrarias aos acordos de liberalización tomados
no seo desa organización.
¿E como chega o rural galego a esta era do desenvolvemento rural como paradigma da
política agraria da UE?

Caracterización
socioeconómica actual
do Medio Rural galego
Galicia conta con case
30.000 núcleos de poboación
rural, a práctica metade dos de
España. Estamos a falar dun
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da UE-15 .
Hai unha gran importancia
das pensións na formación da
renda familiar das familias do
rural galego, pensións que son
das máis baixas de España.
Nunha terceira parte das
comarcas de Galicia, todas elas
rurais, teñen máis peso na economía das familias os ingresos
das pensións que das rendas
do traballo.

Na actualidade un 7.3% da
poboación activa de Galicia
continúa no sector agrario, fronte ó 4.3% de media europea e o
2% de EEUU. Na década dos
sesenta esta cifra chegaba
nada menos que a un 40%.
Tan só na última década e
media rexistrouse unha caída
desde 350.000 a 54.000 traballadores no Réxime Especial da
Agricultura da Seguridade
Social, REASS. E hoxe en día
máis da metade son maiores
de 54 anos. A dinámica é dun

peche continuado de explotacións con fortes problemas
estruturais. Estas son maiormente de orientación leiteira,
contando Galicia co 55% dos
gandeiros de leite de toda
España e con preto do 40% da
produción
de
leite.
A modernización da agricultura
galega semella que aínda irá
uns anos paralela á diminución
do emprego agrario. E o reto é
que esa xente non abandone o
rural, e os que queden na agricultura teñan mellores rendas e
calidade de vida. E tamén é moi
importante acadar unha diminución do ritmo do abandono, de
xeito que teñamos máis tempo
de planificar e organizar o
mundo rural.
A renda agraria media, é
das máis baixas de España e

Os grandes retos do
Desenvolvemento Rural
galego e o futuro da
calidade de vida de
agricultores e gandeiros
O anterior apartado marca
as liñas dos grandes retos do
desenvolvemento rural galego,
como son o da vertebración
territorial de Galicia, a diminución das grandes diferenzas
socioeconómicas entre o rural e
o urbano, a reversión da dinámica do abandono e do envellecemento rural, e a elevación do
nivel de vida e de renda dos
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núcleo de poboación por cada
quilómetro cadrado do noso
país, ou se se prefire, por cada
cen hectáreas, feito diferencial,
que fai que Galicia precise solucións específicas para os seus
problemas rurais.

A situación actual tamén se
caracteriza por un forte desequilibrio por gradiente diferencial Interior- Costa e RuralUrbano, con migración interior
cara ao medio urbano, despoboación rural, falta de relevo
xeracional, avellentamento da
poboación, crise demográfica
rural sen precedentes na nosa
historia, así como unha necesidade de camiñar cara ao reequilibrio territorial.
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agricultores e gandeiros.
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Pero non se pode pensar
nun desenvolvemento rural en
Galicia sen agricultura e gandeiría que doten de funcionalidade produtiva ao territorio e
que sigan sendo a garantía da
correcta xestión desa parte do
medioambiente que son os
agrosistemas, ou espazos
agrarios, que ocupan case un
terzo do territorio galego.
Condición indispensable e previa será que a actividade agraria terá que xerar niveis axeitados de renda para os agricultores e gandeiros.
Pero para que quede a suficiente masa crítica de actividade agrogandeira no rural, vai
ser tamén precisa a consecución, no sentido amplo, dun
medio rural socioeconomicamente viable, con estándares
de calidade de vida globais á
altura do século XXI. Faise preciso que a xente do rural dispoñía de servizos de calidade
homologables aos urbanos e
que se desenvolvan no rural as
actividades económicas complementarias da agricultura e
gandeiría que permitan xerar
riqueza e emprego de base
territorial rural. Entre elas, residencia da poboación, segundas
residencias, turismo rural, actividades industriais asociadas á
transformación de recursos
endóxenos (forestais e industria
agroalimentaria), xeración de
enerxías renovables nun entorno normativo que permita que
lle aporten rendas aos habitantes rurais (enerxías eólica,
solar, biomasa), actividades de
servizos e teletraballo (posibili-
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tado polo que terá que ser un
desenvolvemento exponencial
da Rede e das novas tecnoloxías, inexistente a día de hoxe),
ou actividades de ocio vencelladas á posta en valor do patrimonio histórico cultural do medio
rural.
E pódense mencionar dous
aspectos máis, a maiores dos
servizos e as actividades complementarias. Un será garanti-la
calidade de vida dos agricultores e gandeiros, xa non desde o
punto de vista do entorno,
senón da forma de desenvolverse a propia actividade.
Temos que ser quen de buscar
as fórmulas que permitan que
os titulares de explotacións
familiares poidan ter algo tan
básico como vacacións ou días
de descanso, e non vivir escravizados pola actividade, porque
por exemplo aínda moitos non
teñen maneira de que alguén
os poida substituír uns días
tendo conta dos animais.
Fórmulas cooperativas e de
empresas de servizos, e a paulatina incorporación da domótica e a automatización e tecnificación poden xogar un papel
fundamental.
E o outro aspecto fundamental é o que poderiamos
chamar o corporativo ou autoestima da profesión de agricultor e gandeiro. Non chega con
que sexa unha actividade
digna, ten que ser así percibido
por eles mesmos e pola sociedade, xa que en caso contrario,
mesmo nas situacións nas que
sexa unha actividade moi rendible, e con calidade de vida, ningún pai apostará por animar

aos seus fillos a seguir coa actividade. De ser así, perderán
con eses abandonos o conxunto dos galegos, o medioambiente e o entorno natural e cultural de Galicia.

O problema da renda:
A necesaria alianza co
consumidor e a
remuneración dos
servizos
medioambientais
Ata o de agora nada dixemos da renda dos agricultores
e gandeiros, salvo que viña
sendo das máis baixas entre as
dos agricultores da UE-15, e
que a súa elevación ten que ser
a prioridade da política agraria e
o principal reto a afrontar a
curto prazo para garantir a continuidade do mundo rural. É
certo que Galicia ten moitos
limitantes estruturais para o
desenvolvemento da actividade
agraria, pero non é menos certo
que contamos con boas condicións naturais para moitas producións como a leiteira, baseada na alimentación de forraxe
producida na propia explotación, así como nun bo equilibrio
entre tradición e capacidade de
innovación e de adaptación
contrastadas aos entornos
socioeconómicos cambiantes
máis diversos.
Acadar un nivel digno da
renda pasará sen dúbida polo
incremento da competitividade
das producións e sobre todo
pola remuneración dos produ-
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tal, e iso abre unha oportunidade moi seria de deseñar unha
remuneración económica para
os servizos medioambientais
que a actividade de agricultores
e gandeiros lle vén prestando
ao conxunto da sociedade. Ata
o de agora, agricultores e gandeiros viñan prestando ese servizo de xeito gratuíto.

tos do campo con prezos xustos.

Por iso ten que ser posible
buscar a alianza e a complicidade do consumidor, que no intre
de facer a compra, ten que ter
claro que cando adquire un produto da terra, non só está apostando por maior calidade e
seguridade alimentaria para el
e os seus. Está tamén a contribuír á conservación dunha actividade e forma de vida que
garante a protección do

Estamos no século XXI, na
construción da sociedade da
información e do coñecemento,
e temos que tomalo en serio e
deixar de considerar, como no
pasado, ao consumidor como
un ente abstracto do mercado,
para pasar a velo como un cidadán responsable, ávido de
informarse e de tomar decisións
correctas. E é responsabilidade
nosa o construír mensaxes
acertadas e coherentes que lle
axuden e motiven a seguir condutas e hábitos de consumo
que redunden no beneficio da
súa alimentación, saúde,
benestar, economía familiar e
protección do entorno, mercando produtos ligados á terra e o
seu propio mundo rural.
Tamén estamos na sociedade da conciencia medioambien-

¿Cales son eses servizos
medioambientais que a actividade agraria (agricultura, gandeiría e sector forestal) lle prestan ao conxunto da sociedade?
Eses servizos nacen da
multifuncionalidade do mundo
agrario: Se agricultores e gandeiros coidan do medioambiente, mantendo os pastos, prados
e cultivos que, intercalados nas
masas forestais, evitan de xeito
estrutural os grandes incendios
catastróficos, se manteñen coa
súa actividade toda a rede viaria de pistas e camiños que dan
acceso ao territorio e evitan que
desaparezan coa maleza,
facendo inaccesibles parcelas e
montes, se lograron coa súa
actividade respectuosa que non
se extinguira o lobo, como ocorreu na “civilizada” Europa do
Norte, se manteñen os ecosistemas agrarios que permiten a
supervivencia das especies
cinexéticas, a cuberta vexetal e
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Para percibir o produtor
eses prezos xustos, ten que ser
posible que saibamos dotarnos
como sociedade de mecanismos lexislativos e de mercado
que protexan os dereitos dos
produtores e dos consumidores
fronte aos excesos do sector da
Distribución, cada vez en
menos mans, e con maior
capacidade de impoñerlle as
súas regras de xogo ao eslavón
máis débil da cadea, como é o
da producción.

medioambiente e do entorno no
que vive, e desta forma indirecta, está apostando polo seu
propio entorno e pola súa propia calidade de vida.

A multifuncionalidade
da actividade agraria. A
remuneración dos
servizos
medioambientais
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as prácticas que evitan a erosión dos montes, que depuran
a auga e fixan CO2, paliando os
adversos efectos do cambio climático, pois teñen que cobrar
por elo. Deben percibir por
tanto unha remuneración da
sociedade á que lle ofrecen uns
servizos, externalidades ou
beneficios, que desaparecerían
coas explotacións.
Por cada explotación que
pecha en Galicia, déixanse de
xestionar entre 7 e 8 hectáreas
(media galega por explotación),
o que é máis que previsible que
pase a xestionar o lume.
Se algo revelaron os recentes lumes acaecidos en Galicia,
é que cando as condicións
meteorolóxicas son extremas, e

os custosos e sofisticados
medios técnicos para atallar os
lumes fracasan, son os prados e
terras de labor as únicas superficies onde se atallan e apagan os
lumes. A paisaxe diversificada
resultante da agricultura e da
gandeiría, con prados e terras
de labor intercaladas entre os
montes, son o máis eficaz dos
tornalumes. E a medida que os
agricultores e gandeiros vaian
deixando o rural, e esta paisaxe
desapareza, quedarán grandes
extensións forestais continuas,
sen ruptura do combustible, e
iremos entrando no escenario
dos grandes lumes. Isto era xa
evidente na Galicia interior, primeira en ser abandonada, pero
tamén se puxo en evidencia
nesta vaga de lumes na Galicia
costeira, fortemente urbanizada

e sen actividade agraria, sen
prados nin terras de labor, onde
foi imposible deter as lapas a
non ser nas mesmas portas das
casas.
Sen un axeitado nivel de
rendas que sustente a actividade de agricultores e gandeiros,
o destino da paisaxe rural galega sería a continuidade das
masas de mato e forestais, a
destrución do patrimonio cultural do mundo rural galego, o
triunfo do lume sobre a antropización da paisaxe e o medio
natural.
Pero a vaga de lumes do
ano 2006 tamén deixou outra
lección moi clara para a sociedade galega: a factura dos
lumes acada ao conxunto da
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sociedade: inundación de vilas,
destrución de infraestruturas,
de bancos marisqueiros, contaminación das augas, enfangamento dos encoros… Vimos de
ver a mesma lección en
Portugal, Grecia, e máis recentemente en California.
A agricultura e gandeiría,
coa súa xestión racional do
territorio, teñen un papel fundamental en evitar que se cheguen a dar as condicións estruturais de incendios de dimensións catastróficas.

A modo de conclusión:
¿Podemos confiar na
Agricultura como
actividade de futuro?
Por moito que cambie o
contexto social e os avances
tecnolóxicos (mecanización,
biotecnoloxía), seguirá sendo
preciso alimentar á poboación
mundial (en rápido crecemento)
e compatibilizar a produción de

Polo tanto, pódese afirmar
que a agricultura, xunto co sector forestal, seguirán sendo a
base da economía, da agroindustria e das materias primas
renovables (madeira, biocarburantes, fibras naturais, plásticos
obtidos da madeira ou do amidón do millo ou do trigo…) e o
principal instrumento de xestión
da maior parte do territorio e
dos ecosistemas. E Galicia vai
a estar aí, afrontando o reto.
O futuro non está escrito.
Depende de nós, de como saibamos adaptarnos ás circunstancias, da nosa ambición, intelixencia e acerto. Confiamos
plenamente en que, igual que
no pasado, saberemos estar á
altura dos retos e que competiremos no mercado global, á vez
que teremos unha agrogandeiría respectuosa co noso medio,
que vai seguir coidando do
entorno e que tamén por esta
función, vai percibir pagos e
rendas.

A

agricultura,
xunto co
sector
forestal, seguirán sendo
a base da economía, da
agroindustria e das
materias primas renovables...O futuro non está
escrito. Depende de nós,
de como saibamos adaptarnos ás circunstancias
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Comezar a camiñar pola
senda da remuneración destes
servizos medioambientais, vía
pagos ás explotacións, sería
unha excelente forma de investir os cartos públicos, aforrando
na inmensamente superior factura que custaría afrontar as
consecuencias económicas do
abandono. Constituiría tamén
unha boa maneira de apuntalar
as rendas dos agricultores e
gandeiros para que acaden os
niveis que lles corresponden
pola súa insubstituíble xestión
do medio rural e natural.

miles de millóns de persoas co
coidado do medioambiente.
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A industria agroalimentaria galega
Xacobo Feixoó Lamas
Sº de Desenvolvemento Rural de Unións Agrárias

O

trial e comercial que representa o compoñente principal en
termos mercantís do valor alimentario final (..) a dimensión
económica das IAA” –industrias agroalimentarias-“ (medida polo seu VA) será, xa que
logo, maior que a da agricultura (...)” o que leva a que “o
papel da agricultura no conxunto da economía soo pode
comprenderse ó traveso do
xogo de prezos e fluxos dentro
do sistema agroalimentario,
analizando, xa que logo, a
estrutura deste sistema e as
súas relacións con outras
ramas da economía (...) a integración da agricultura no SAA
e no conxunto da economía
aumenta
continuamente.
Como consecuencia a agricultura está cada vez máis vinculada ó funcionamento da economía, e o internacionalizarse
o SAA, é cada vez máis
dependente do sistema de
prezos e intercambios internacionais (...) se ben o emprego
agrícola tende a diminuír, o
número de traballadores por
activo agrícola, dentro do

SAA, medra sen cesar”.
Acudimos a unha cita tan
extensa do vello profesor por
que en ela reflíctese con admirable claridade os cambios
estruturais que as agriculturas
europeas experimentaron nos
derradeiros anos ó tempo que
permite visualiza-lo nivel de
desenrolo de cada unha delas.
E para confirmar o subliñado
miremos o país veciño:
Francia.
Francia, unha das grandes
potencias mundiais –digan o
que digan os anglosaxónsapoia a súa fortaleza nun sector primario altamente produtivo –primeira potencia agrícola
da UE-, un tecido industrial
diversificado e un sector terciario que ten cada ano un
meirande protagonismo. Se
no eido agrícola Francia é
unha grande potencia cerealeira –trigo, cebada e millo,
basicamente pero tamén
arroz- e ten un grande prestixio internacional no sector vitivinícola a producción gandeira
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vello profesor L.
Malassis (I.A.M.)
xa dicía, aló polos
anos setenta, que “para analiza-lo papel da agricultura nun
país , xa sexa en épocas de
relativa estabilidade económica, inflación ou recesión hai
que encadrala no contexto do
sistema
agroalimentario.
Hoxe, como onte (e probablemente mañá) a agricultura
segue a se-la base da actividade agroalimentaria: a case
totalidade dos produtos que se
consumen son agrícolas.
Nembargantes, este consumo
soo ó posible ó través dun
aparato de producción, transformación e distribución cuxa
estrutura complicouse e transformouse fondamente ó longo
da historia. A tendencia xeral é
a diminución da importancia
relativa da agricultura e o
aumento da do aparello industrial e comercial (...) a agricultura no SAA” –sistema agroalimentario- “é a actividade de
base sobre da que se asenta
unha superestructura indus-
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é aínda mais relevante: a
cabana francesa é, sen dúbidas, a máis importante da UE
posibilitando que as industrias
cárnicas e de produtos lácteos
sexan as primeiras da UE en
producción grazas o seu notable desenrolo como podemos
ver nos seguintes datos: a
industria agroalimentaria francesa aporta o 20% de toda a
industria –agás a enerxéticaconfigurándose como o primeiro sector industrial en térmenos de actividade moi distanciada das outras ramas
industriais que a preceden. O
seu volume de negocio representa o 21.1% do total das
industrias agroalimentarias da
UE ocupando deste xeito o primeiro lugar a nivel europeo,
polo seu número de empregos
asalariados (405.000) ocupa o
terceiro lugar no sector industrial, contando con 4.250
empresas o 95% das cales
son PEMES e o 28% atópanse en zonas rurais. O seu
papel na producción alimenta-
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ria nacional é básico xa que
transforma máis do 70% da
producción agrícola francesa,
o seu VE –valor engadidosupera claramente ó do sector
agrícola e xenara case o 20%
do VE do total da industria o
que a coloca no primeiro lugar
en térmenos de VE industrial.
A nivel comercial a industria
alimentaria ven, dende os
anos noventa, tendo un saldo
crecentemente
positivo
(20,5% das ventas ó exterior).
Non somos quen de procurar unha equiparación relativa
coa realidade francesa pero
non está de máis, despois de
considera-los datos anteriormente reflectidos, e apoiándonos nos teses do profesor L.
Malassis, votar unha ollada a
realidade
agroalimentaria
galega. En térmenos de ventas a industria agroalimentaria
galega
–descontando
a
pesca- aporta o 11,54% do
volume de negocios de toda a
industria ocupando deste xeito

o cuarto lugar a nivel rexional,
polo seu número de empregos
(17.850) ocupa o quinto lugar
no sector industrial pero
nunha dinámica, nos derradeiros anos, de caída lenta aínda
que firme. En termos de valor
engadido (660 millóns de
euros) aporta o 8,12% do valor
engadido total da industria
–ocupando un cativo 3,4% do
valor engadido xerado polo
complexo
agroalimentario
español- non chegando a
superar, de ningures ó do sector agrícola –representa aproximadamente o 50% deste:
1.200 millóns de euros- e ocupando unha posición intermedia en termos de VE industrial.
O seu papel na producción alimentaria rexional é, xa que
logo, claramente insuficiente
como reflicte a escaso releve
comercial da industria alimentaria que se ven movendo en
taxas globais de cobertura
lixeiramente positivas (105%)
grazas especialmente ós produtos lácteos pero sen que
amosa unha tendencia estable
xa que se combinan, anualmente, saldos positivos con
saldos negativos.
Se agora deixamos por un
intre as características da oferta de produtos agroalimentarios e detémonos na análise
da demanda de produtos
industrias –abonos, pesticidas, carburantes, maquinaria,
etc.- por parte do sector agrícola observamos como hai
unha tendencia ascendente
na industrialización da agricultura galega. Así nos derradeiros dez anos, e segundo
cunha dinámica que ven de
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cola, deixando a un lado a producción pesqueira-. Deste
xeito se ben e certo que o que
podemos chamar sistema
agroindustrial galego está perfectamente estruturado no
extremo inferior da cadea alimentaria –o subministro de
materias primas para a producción agroindustrial- amosa
unha grande debilidade estrutural –tanto en termos de
dimensión, como de producción, valor engadido, etc.- na
sector intermedio da cadea alimentaria –a oferta de produtos
agroalimentarios-.

Fraxilidade, e catives,
agravada pola extrema debilidade industrial da oferta alimentaria –seguemos a falar
soamente da producción agrí-

Non son tan inxenuo como
para reivindicar unha situación
como a que ten Francia, pero
non estaría de máis que a
hora de elaborar estratexias

para a agricultura galega votáramos unha ollada o país veciño, aínda que soo sexa para
aprender xa que a autosuficiencia alimentaria –ou si se
quer, e baixa dependencia- é
unha das principais fortalezas
de calquera economía e, xa
que logo, de calquera sociedade. E para ser, ou estar preto,
autosuficientes alimentariamente é preciso contar cunha
potente industria agroalimentaria –en termos de emprego,
valor engadido, saldo comercial, etc.- que sexa quen de
ofertar produtos agroalimentarios variados e de calidade o
tempo que –pola súa cubicación- dinamiza as zonas
rurais.
Voila, mes amies.
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moi atrás, o valor –gastos- dos
consumos intermedios, xunto
con as amortizacións, na producción agraria non deixa de
medrar -superando entre
ámbalas dúas magnitudes o
50% do valor da producción-.
Esta realidade reflicte que,
como subliñaba Malassis, a
agricultura galega como o
resto da agricultura mundial,
mercé a súa crecente industrialización depende cada vez
máis da conxuntura internacional –p.e. dos prezos dos combustibles- o que acentúa a súa
fraxilidade.
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Efectos da mundialización na
agroindustria en Galicia
Francisco Sineiro García
Departamento de Economía Aplicada, Universidade de Santiago

A mundialización ou globalización é unha nova fase na evolución do sistema capitalista, que
levou á constitución duns mercados máis globais e interdependentes. Son tamén uns mercados
máis abertos nas súas conexións macroeconómicas mediante a integración dos patróns de produción e de consumo, que xorden dunha ramificación crecente da división internacional do traballo e da interacción dos mercados nacionais de bens e servizos e de capitais mediante a organización transnacional da produción.
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As estratexias das empresas multinacionais cambiaron
coa globalización. Antes desta
fase a internacionalización das
empresas estaba baseada na
expansión comercial e na
implantación de empresas subsidiarias a nivel nacional dirixidas sobre todo a cubrir as
necesidades domésticas deses
mercados. Coa globalización

os establecementos destas
empresas multinacionais especializáronse e están orientados
a áreas máis amplas do mercado mundial. Son así fábricas
globais especializadas na elaboración dun determinado produto ou para cubrir o mercado
dun grupo de Países.
O obxectivo deste traballo é
revisar os efectos da globalización sobre a agroindustria, isto
é, sobre as actividades conxuntas da produción agrícola e
gandeira e a súa transformación pola industria alimentaria.
Con todo, para poder valorar
estes efectos é necesario realizar un enfoque máis amplo, o
da cadea alimentaria.
Na sociedade actual produción agraria e agroindustrias

forman parte dunha cadea produtiva máis ampla, a cadea alimentaria, composta polo conxunto de tarefas interconectadas ou eslavóns que en conxunto dedícanse a producir e
distribuír ou poñelos a disposición dos consumidores. Temos
así tres eslavóns principais. O
primeiro está composto pola
produción agraria; o segundo,
pola industria alimentaria e o
terceiro, pola distribución alimentaria, na que os consumidores compran os alimentos
que van preparar total ou parcialmente no fogar. Ademais,
unha parte crecente o consumo
alimentario, pasa por un cuarto
eslavón, o das empresas de
restauración, que absorbe unha
proporción crecente do gasto
alimentario, que actualmente
equivale xa a un 25% do total
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A

mundialización veu
impulsada
pola
progresiva liberalización na circulación dos bens,
servizos e capitais e pola revolución nas infraestruturas das
comunicacións e a tecnoloxías
da información, que permiten
unha comunicación da información en tempo real e un comercio máis seguro e máis rápido.
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en Galicia. Iso é debido a dúas
razóns, unha laboral e outra de
lecer, porque unha parte dos
traballadores realizamos a
comida principal durante os
días laborables fóra do fogar
debido a estar distantes ao
lugar de residencia e ao de traballo, e polas consumicións
realizadas tamén fóra do fogar
sobre todo en vacacións e nos
fins de semana.
Para iso imos revisar en primeiro lugar algunhas especificidades da cadea alimentaria,
que tenden a limitar o desenvolvemento da globalización e en
segundo lugar os seus impactos aos distintos niveis da
cadea alimentaria, facendo
referencia á situación en
España e en Galicia.

34
Algunhas
especificidades da
cadea alimentaria con
relación á globalización
Ao tratar da globalización
téñense destacado tres tipos de
factores que freaban o seu desenvolvemento na cadea alimentaria.
O primeiro tipo refírese aos
factores de rixidez existentes
ao nivel da produción agraria
con respecto á súa dependencia e vulnerabilidade co clima, á
estacionalidade e á heteroxeneidade dos produtos obtidos a
nivel local. Estes factores, existentes sobre todo nunha primeira fase de desenvolvemento
agrario cun baixo nivel de trans-
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formación, foron salvados en
gran medida polo desenvolvemento da industria alimentaria
mediante a elaboración de
amplas gamas de alimentos
cunha capacidade tamén
ampliada de conservación e
modos de utilización. Ademais,
tamén foron superados pola
xeneralización dunhas poucas
variedades vexetais ou razas
de animais, que actualmente
concentran a maior parte da
produción, que quedaron convertidos en produtos Standard
ou “commodities”, quedando as
variedades locais ou diferenciadas nunha posición marxinal na
maioría dos produtos. Deste
xeito, este primeiro grupo de
factores non limita actualmente
o desenvolvemento da globalización nos países desenvolvidos, nos que os produtos agrarios deixaron de ser un produto
final para o consumo e converterse en materias primas da
industria alimentaria, ao abarcar os produtos elaborados
máis do 80% dos alimentos
consumidos en Galicia.
O segundo grupo, tiña que
ver coas diferenzas nos hábitos
de consumo a nivel local, que
levaban a considerables diferenzas na composición da dieta
alimenticia entre Países. Este
grupo tamén está ligado ao
nivel do desenvolvemento. O
crecemento económico das
sociedades atrasadas provocou a eliminación de gran parte
das diferenzas existentes inicialmente debido á introdución
de novos alimentos e un grado
elevado de homoxeneización
na composición da dieta, sobre
todo entre as xeracións máis

novas.
O terceiro grupo refírese ás
limitacións existentes no comercio internacional dos produtos
agrarios polas políticas proteccionistas existentes na maior
parte dos Países desenvolvidos, tanto na Unión Europea,
como en Estados Unidos e en
Xapón. Este proteccionismo
tivo unha notable redución
desde mediados da última
década cos acordos de
Marraquesh de 1994, cos que
finalizaba róldaa Uruguai do
GATT, que incluía por primeira
vez os produtos alimentarios
dentro dos acordos comerciais.
A nova rolda do milenio da
Organización Mundial do
Comercio, que está pendente
aínda dun acordo final, prevé
novos avances neste proceso
de liberalización comercial.
Con todo, malia un importante desarme arancelario,
seguirá habendo restricións no
comercio alimentario, pola existencia das denominadas barreiras non arancelarias, baseadas
sobre todo en problemas sanitarios, que limitan o comercio,
como é o caso da prohibición
do comercio con áreas que non
estean libres de febre aftosa no
gando.
Deste xeito parte das especificidades da cadea alimentaria, que se sinalaban como
retardatarias da globalización
foron perdendo peso co tempo,
aínda que interesa sinalar que o
volume do comercio de produtos alimentarios é máis baixo en
termos relativos con relación a
outros sectores por equivaler o
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volume comercializado a un 1015% do total mundial para os
principais produtos, sendo só
máis elevados para algúns moi
especializados como o café e o
cacao.

Efectos da globalización
na agroindustria
O nivel da globalización é
elevado en catro aspectos: en
varios dos principais ensumas
para a produción agraria, no
comercio de produtos agrarios,
na distribución alimentaria e no
peso relativo das empresas
multinacionais na industria alimentaria.
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Hai un elevado grado de
globalización nas empresas
que fornecen os principais tipos
de ensumas para a produción
agraria como son os produtos
fitosanitarios, os fertilizantes,
as sementes, os pensos, a
maquinaria e a enerxía. As
empresas que elaboran produtos fitosanitarios son grandes
grupos multinacionais, que
operan á vez en produtos de
sanidade humana, animal e
vexetal, que teñen estratexias
globais e contan cunha notable
actividade investigadora para o
desenvolvemento de novos
produtos. Son os casos de
dous novos grupos Novartis,
resultante da fusión de Ciba e
Sandoz, e de AgroEvo, proveniente de Hoechst e Schering,
así como doutros que se manteñen como Bayer, Du Pont e
Monsanto, así como de
Zeneca, que anteriormente formaba parte de ICI.

As grandes empresas de
sementes tamén operan no
mercado global con estratexias
transnacionais como son
Pioneer, Novartis, Cargill,
AgroEvo Limagrain, Avanta e
Dekalb
Plant
Genetics.
Ademais hai unha tendencia a
combinar a venda de sementes
cos agroquímicos, como queda
reflectido no caso de Monsanto,
que tiña a súa unha actividade
orixinalmente centrada nos fitosanitarios, e que se converteu
no primeiro produtor de sementes de organismos xeneticamente modificados (OGM) e
combina a súa acción comer-

cial na venda dun herbicida (o
glifosato) cunhas sementes
OGM de millo resistentes ao
mesmo.
No comercio de grans de
cereal e soia tamén existe un
nivel elevado de globalización.
Hai un mercado de referencia
básico na formación de prezos
a nivel mundial, que é o mercado de futuros de Chicago
(Chicago Board of Trade), no
que se negocian opcións de
compra futuras, baseadas nas
previsións de produción e consumo. Ademais, hai unha forte
concentración, con seis grupos
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que controlan un 85% do
comercio mundial de grans.
Son Cargill, Continental, Mitsui,
Louis Dreyfus, André/Garnac e
Bunge-Born. Estes grupos ademais de desenvolver as súas
actividades de comercio e
transporte do gran de cereal e
de oleaxinosas, adoitan estendelas á extracción do aceite, á
molturación e á elaboración de
pensos, chegando nalgúns a
ampliar a súa integración vertical ata o chanzo da gandería e
do sacrificio do gando.
A distribución alimentaria
está tamén moi globalizada por
medio dos grandes grupos de
distribución integrada. Wal-mart
é o grupo líder a nivel mundial e
unha das principais empresas
americanas por volume de facturación e emprego. En Europa

os grupos de referencia son
Carrefour, Metro, Ahold e
Sainsbury.
Na distribución alimentaria
hai un elevado grado de concentración económica, que é
superior ao existente na industria alimentaria. As bases do
seu poder están na súa maior
dimensión económica e na súa
proximidade ao consumidor,
permítelle un poder de negociación coas industrias alimentarias e usurpar a súa identidade
por medio das marcas brancas
ou de distribuidor, que habendo
aparecido fai menos de dúas
décadas equivalen actualmente
a máis dun terzo das vendas
nunha serie de produtos básicos.
En España os grupos da

denominada distribución alimentaria moderna ou organizada, composta polos establecementos de súper e hipermercados, arrebataron nas últimas
décadas unha gran parte da
cota de mercado que tiña a distribución tradicional composta
polo resto de tipos de venda,
sobre todo polas tendas especializadas e os mercados municipais. Actualmente a distribución moderna concentra o 60%
das compras dos consumidores en España, unha proporción que é superada en produtos non perecedoiros como as
conservas e o leite envasada,
nos que controla máis de tres
cuartas partes das compras.
Dúas centrais de compra e
cinco grupos de distribución
integrada controlan un 55% das
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vendas de alimentos. O principal grupo, que é Carrefour que
concentra un 12% das vendas,
ten unha estratexia global a
nivel europeo (cadro 1).

O complexo agroindustrial
galego, composto polas actividades de produción agrícola e
gandeira e das industrias alimentarias que transforman os

Cadro 1.Concentración da distribución alimentaria e España (en % da cota
de mercado dos principais grupos integrados e das centrais de compra)

Pola contra, o grado de relación comercial é considerablemente menor co exterior, estando as súas actividades centradas sobre todo nos Países da
Unión Europea. O valor global
das importacións máis as
exportacións equivalen a un
28% do valor engadido do complexo, tendo un moi positivo,
cunhas exportacións dirixidas
especialmente a Portugal.
O valor do comercio realizado co resto do mundo é pouco
máis da metade do operado
coa Unión Europea, cun 17%
no seu grado de apertura,
sendo o saldo moi negativo,
estando centrado sobre todo na
compra de materias primas
para a elaboración de pensos,
sobre todo de cereais e de soia.
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As principais multinacionais
alimentarias presentes en
España, que teñen todas elas
centros de produción en Galicia,
como son Nestlé, Danone e
Lactalis nas industrias lácteas e
Nutreco na alimentación animal,
teñen todas estratexias globais.
Os seus centros de produción
non se dirixen a abastecer o
mercado español, senón que
teñen unha orientación máis
ampla dirixida a varios Países
ou especializan o seu centro
nun ou poucos produtos cunha
estratexia máis ampla dirixida
ao mercado global.

seus produtos, ten un grado
elevado de integración co resto
de España, equivalendo o valor
das compras e vendas a 1,8
veces o valor xerado polo complexo agroindustrial, tendo un
saldo comercial lixeiramente
negativo ao ser as súas vendas
inferiores nun 13% ás súas
compras (cadro 2).

Conclusións
Aínda que con avances
máis limitados que noutros sectores industriais, actualmente
hai un notable grado de globalización nas actividades da produción e industrialización de
produtos agrarios.
As vías de entrada desa glo-

Cadro2. Tasas de cobertura das exportacións e de apertura comercial do
complexo agroindustrial galego con relación ao resto de España, a Unión
Europea e o Resto do Mundo
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En Galicia os tres primeiros
grupos de súper e hipermercados, que son Gadis, Carrefour e
Eroski, concentran un 35% da
cota de mercado alimentario.
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balización están sobre todo na
distribución alimentaria, nos
grupos produtores de ensumas
para a agricultura e nas multinacionais alimentarias.

38

Os efectos da globalización
sobre a agroindustria galega
están sobre todo na compra de
materias primas para a alimentación animal, no elevado poder
de mercado dos grandes grupos de distribución alimentaria
e nas multinacionais lácteas,
con centros de produción en
Galicia, que nalgún dos casos
teñen centros con estratexias
máis amplas que o propio mercado español.
É de prever que os efectos
da globalización se acentúen
nun próximo futuro polos novos
acordos da Organización
Mundial de Comercio, que levarán a unha maior liberalización
comercial, e polo progresivo
desmantelamento dos instrumentos de regulación de mercado da Política Agraria
Común.
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As empresas conserveiras e a
competencia no mercado mundial
Fernando González Laxe
Ramón Núñez Gamallo
Instituto Universitario de Estudos Mariños. Universidade da Coruña.
ranuga@udc.es

No presente traballo preséntaselle ao lector unha aproximación ao mundo da industria agroalimentaria española e galega, e, de forma máis específica, da industria conserveira de pescado. O sector
pesqueiro é un sector relevante para nos, tanto dende o punto de vista do emprego, xa que supón o
36% do emprego e un 30% da produción industrial de Galicia tal e como sinalan Sineiro et alii (2005).
Tras unha breve introdución ao marco conceptual relativo aos procesos de deslocalización produtiva tratarase de detectar a incidencia deses fenómenos neste sector produtivo.
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A globalización é o crecemento da interdependencia
entre os mercados, e na pesca
isto ocorre principalmente a
través de tres canles: o comercio de pescado e produtos
preparados, o investimento
directo estranxeiro en pesca
propiamente dita e no proceso
de produtos da pesca (deslocalización) e por medio da oferta de servizos pesqueiros, que
inclúen tanto a extracción, o
proceso e a xestión das factorías pesqueiras como sinala
Schmidt (2004), no seu traballo
para a OCDE.
Unha característica intere-

sante destas é que o proceso
de globalización se produciu
durante décadas debido a cambios na dotación relativa de
recursos, a cambios nos
patróns de consumo e da
demanda, o avance técnico e a
dispoñibilidade de posibilidades
pesqueiras con consecuencias
sobre os fluxos comerciais e o
acceso aos recursos. Durante
as últimas décadas, o incremento da sobreexplotación de
importantes
recursos
pesqueiros con valor comercial
tanto nos países desenvolvidos
como nos países en desenvolvemento acentuou o proceso de globalización.
O maior reto consiste en
eliminar as restricións que existen na extracción de recursos e
no comercio. Con respecto a

isto, débese chegar a acordos
sobre a xestión dos recursos
pesqueiros. Aínda que o sector
pesqueiro sufriu un longo proceso de globalización, non
existe un mercado integrado de
pescado, produtos pesqueiros,
dereitos de extracción, e posibilidades de xestión de servizos.
A falta de dimensión axeitada das industrias, onde predomina a atomización, provoca
importantes limitacións no aprovisionamento de materias primas, no control de calidade das
materias primas, a utilización
adecuada da capacidade instalada, o acceso á información e
á formación, desenvolvemento
da loxística idónea, desenvolvemento de políticas comerciais e de marca, investigación
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de novos produtos e procesos,
incorporación da innovación
aos seus procesos, investigación de mercados, etc.
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Porén, tamén se observan
oportunidades mais haberá que
superar os desafíos do futuro
como engadir máis valor ao produto utilizando menos pescado.
Neste sentido as ensaladas e
atún, comidas listas en latas,
varias salsas e pescado en conserva supoñen unha resposta
axeitada. O crecemento dos
supermercados e as súas marcas
será positivo para os produtores
de conservas, un produto moi
doado de manter ao nivel da
xestión de supermercados, moito
máis fácil que o pescado fresco
ou conxelado.

1.1. A industria
conserveira de pescado
en Galicia
A industria conserveira e de
transformación de produtos da
pesca é dunha importancia
capital no tecido industrial
galego, derivada da grande relevancia que ten o sector
pesqueiro, que é o motor desta
actividade industrial.
En Galicia, segundo o Libro
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Branco da Agricultura e
Desenvolvemento Rural do
Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación, e con relación ao
sector industrial, o sector alimentario participa co 16,78% do
emprego, o 19,48% das vendas
netas de produto, o 18,76% dos
investimentos en activos materiais e o 14,25% do valor engadido.
Os subsectores máis significativos son o da industria de pescado, o lácteo o cárnico e o de alimentación animal. Aínda que se
detectan deficiencias tanto no referente á produción ecolóxica
como no baixo número de certificacións de calidade.
En canto á estrutura empresarial atopámonos cunha
reducida dimensión, xa que das
2.800 empresas do sector, só
un 6% teñen máis de 20 traballadores asalariados e só o 8%
factura máis de 3 millóns de
euros.
O cadro número 1 amosa o
peso da industria agroalimentaria galega sobre o conxunto do
Estado, que representan o 6%
da produción nacional, ademais
de supor un 15% da produción
industrial, tanto no caso
español como no galego. Para
o caso das conservas de
pescado, ANFACO estima que

as conserveiras galegas representan o 75% da produción
española de conservas e semiconservas de pescados e
mariscos, e o 68% do valor de
negocio do sector. Ademais
segundo esta mesma asociación, en Galicia atópanse o
40% das plantas produtoras e
estase a xerar 78% do total do
emprego no sector en España.
Trátase dunha industria no
que os consumos intermedios
representan mais do 60% do
valor total da produción, mentres que o resto, o viría a ser o
valor engadido. Dentro deste
último, as súas dúas compoñentes principais son o excedente bruto de explotación e os
soldos e salarios brutos e as
cotizacións á seguridade social.
Porén, os custos laborais representan arredor do 40% do valor
da produción, polo que dentro
da estrutura de custos desta
industria, os custos laborais
non serán, cuantitativamente,
os máis salientados.
Dentro dos citados consumos intermedios, destacan
os produtos procedentes da
pesca que supoñen máis dun
35%, mentres que o mexillón e
os mariscos representan o 8 e o
1,5% respectivamente. Os
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líderes, que sería o caso das
tres empresas en Galicia que
facturan por enriba dos 60millóns de euros, un segmento
intermedio, con 10 empresas
que presentan unha facturación
superior aos 15 millóns de
euros e o resto das empresas,
que representan o 25% da facturación do sector.

Outros consumos intermedios destacados serían os
servizos comerciais e o transporte cun 8%, os servizos
financeiros ocuparían o 1,5% e
os gastos en publicidade e outros servizos un 10,2%.

Destes datos pódese observar que a maioría da industria
conserveira galega se segue a
compor de pequenas e medianas empresas de carácter
familiar, con poucos empregados e que, basicamente, se
dedican a un mercado interno
moi restrinxido con poucas
posibilidades de expansión e,
por tanto, de incremento de
necesidades de persoal destinado a tal obxectivo.

Con respecto á concentración empresarial, o número
de empresas diminúe de ano
en ano. Porén, o sector conserveiro galego segue a ser un
sector fortemente disperso,
coexistindo con empresas

Unha boa parte das empre-

sas afirman realizar actividades
de I+D (especialmente as
empresas grandes), e aínda
que non se identifica a porcentaxe de facturación que destinan a I+D, recoñecen que é
pequena. Estas actividades
realízanse tanto nos seus propios laboratorios como en centros externos. Finalmente,
como dato preocupante, só
unha quinta parte das empresas ten algunha certificación de
calidade, aínda que esta porcentaxe supera o 50% de
incluírmos as que afirman estar
en vías de a implantaren.
Na actualidade as industrias
conserveiras estanlle a dar
moita importancia aos temas
medioambientais. O avance
que se está a dar desde fóra do
sector e desde as administracións públicas á implantación
de sistemas de xestión
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aceites e graxas acadan o 6% e
os produtos metálicos son o
outro gran input intermedio
deste sector cun peso do
22,5%. Así, as materias primas
máis importantes supoñen máis
do 70% do total e subliñan, por
tanto, un elemento moi salientado dentro dos custos empresariais.
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medioambiental, fai que cada
vez se mire máis cara ao
medioambiente como unha
área na cal é necesario ter a
tecnoloxía dispoñible para levar
a cabo actuacións dirixidas a
diminuír o impacto ambiental da
fábrica e dos procesos produtivos.
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A pesar de todo o exposto,
os exemplos de dúas das
maiores empresas do sector
amosan un comportamento moi
diferenciado do conxunto, para
iso basta con observar os
casos de JEALSA e Conservas
Calvo. Porén, non debemos
esquecer que outras compañías tamén incrementaron a
súa capacidade produtiva e
buscaron novos mercados,
especialmente en Europa,
aínda que algunhas, como
Isabel, emprenderon tamén a
aventura americana.
Así, o sector conserveiro
galego estase a transformar de
forma acelerada, especialmente desde a entrada do novo
século, grazas á concentración
e á internacionalización, constituíndose, xunto coas demais
actividades relacionadas coa
pesca, no maior inversor internacional de Galicia, con máis
de 600 millóns de euros investidos en 15 países diferentes, a
industria pesqueira é a máis
multinacional dos sectores
galegos. Empresas armadoras,
acuícolas, elaboradoras e conserveiras galegas son propietarias dunhas 35 plantas
industriais fóra de España e
máis de 50 filiais domiciliadas
noutros países.
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1.2. A deslocalización e
internacionalización da
industria conserveira de
pescado
Entre as principais causas
que empuxan á deslocalización
da industria conserveira cara a
outras
áreas
xeográficas
achamos, en primeiro lugar, o
forte peso dos custos que representan as materias primas, e, en
menor medida, dos custos de
persoal, así como o acceso ás
materias primas, especialmente
no ámbito da pesca dadas as
restricións a que está suxeita esta
actividade xunto coa maior dispoñibilidade do recurso nos países de destino dos investimentos,
debido, en parte, á elevada sobreexplotación dos recursos xestionados nas áreas de pesca dos
países desenvolvidos. Ademais,
trátase de produtos que non presentan dificultades para o seu
transporte e conservación.
As motivacións principais
das empresas consisten na
procura de custos laborais
baixos, estabilidade política,
institucións consolidadas e
fiables, infraestruturas, capital
humano e unha estrutura
impositiva razoable. Cando os
países acadan unha serie de
requisitos mínimos como estabilidade nas súas institucións e
certo
desenvolvemento
económico, o factor crucial será
entón o custo da forza de traballo, que, en último termo, constitúe a partida de máis peso na
conta de resultados das empresas.

De acordo con Glickman e
Woodward (1989) e Agarwal
(1997) a elección das empresas podería ser máis ben entre
relocalización e perda de cota
de mercado máis que entre
relocalización fronte a produción doméstica. Se as relocalizacións poden previr a
erosión das vendas reducindo
os custos de produción, tamén
poden axudar a manter o
emprego no lugar de orixe da
IDE.
Por outra parte, o menor
custo da forza de traballo, que
aínda que é considerado un
factor moi importante, é normalmente sobrevalorado, dado que
as empresas non se trasladan
de forma automática alá onde
os salarios sexan máis baixos,
senón que a forza de traballo
debe reunir certas características en canto á flexibilidade dos
mercados de traballo locais, da
propia cualificación dos traballadores así como da súa experiencia e habilidade. Ademais,
os salarios normalmente veñen
determinados pola produtividade, así, non é suficiente o
argumento de salarios máis
baixos, necesítase complementar coa produtividade do traballo. Noutras palabras, é preciso
ter en conta o binomio salarios
– produtividade.
O desenvolvemento de
marcas de calidade e tamén
marcas brancas pode condicionar o traslado da fabricación daquelas de menor
valor cara a outros espazos
económicos. A capacidade de
competir do sector tamén
dependerá da súa capaci-
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dade para xerar novos produtos, novas fórmulas de comercialización, de distribución e
da súa habilidade para ter
unha visión global dos mercados, nos cales a competencia
internacional é moi forte.

En canto ás formas da
deslocalización, o gráfico nº1
presenta de forma esquemática tanto a forma vehicular como os distintos motivos
e estratexias que poden
facer que as empresas

tomen a decisión de deslocalizar todo ou parte da súa
actividade,
trátase
dun
esquema xeral, no que,
como estamos a ver, encaixa
perfectamente a industria
conserveira galega.
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Polo tanto, podemos afirmar que as empresas conserveiras galegas están a
responder ás maiores esixencias que supón unha competencia globalizada con estratexias de deslocalización que
forman parte das estratexias
globais de desenvolvemento
empresariais, xa sexa para
poder acceder ós abaste-

cementos de materia prima,
principalmente os produtos
pesqueiros, ou ben para
acadalo acceso a outros mercados, neste sentido, o caso
de Calvo coa súa planta produtiva do Salvador é un claro
exemplo de deslocalización
produtiva como estratexia
empresarial en que se combinan como motivacións os

menores custos da forza de
traballo do país centroamericano en relación aos que
existen en España, o acceso
ao maior mercado mundial
para este tipo de produtos: o
norteamericano, o aproveitamento de condicións naturais
e de infraestruturas preexistentes, e o acceso á materia
prima.
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As condicións fiscais, loxísticas ou de acceso ás materias
primas, entre outros aspectos
que inciden sobre o custo de
produción das empresas,
adquiren co tempo un papel
cada vez máis salientable.
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A configuración empresarial
do sector conserveiro non permite o aproveitamento das posibilidades que abre o fenómeno
da globalización dadas, en
xeral, as súas particularidades,
especialmente no que se refire
ao seu
reducido tamaño
empresarial, a falta de diferenciación de produto, o feito de
utilizar unha estratexia de competencia en prezos, a reducida
capacidade de investimento, a
forte heteroxeneidade que presenta esta industria e as limitacións que padece en canto
ao acceso ás materias primas.
Ademais, e especialmente
no caso do atún, por ser unha
das principais producións e
porque permite unha gran
escala de produción, mercado
en que os fluxos de importación
e exportación amosan unha
paulatina relocalización dos
procesos produtivos e un cambio dos abastecementos desde
os países industrializados cara
aos países menos desenolvidos.
Así mesmo, trátase dun
sector moi vulnerable a todo o
que comporta a globalización
dos mercados: principalmente
o incremento da competencia,
tanto por parte de produtos sim-

ilares como polo incremento na
variedade de produtos dispoñibles para os consumidores.
Estase a producir un proceso de deslocalización de parte
do sector, principalmente a
través das empresas máis
importantes, cara a países
suramericanos e do sureste
asiático, que contan con factores competitivos importantes
en prezos fronte á produción
galega, como pon de manifesto
o exemplo de Conservas

Calvo.
Neste sentido, trátase dun
sector particularmente propenso aos procesos de deslocalización dado que se trata dun
sector moi atomizado, que, en
xeral, presenta unha productividade baixa, un baixo valor
engadido na súa produción, e
escasa capacidade de innovación, que presenta uns elevados custos de persoal e baixa
cualificación dos cadros de persoal, ademais de ter limitado,
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en grande medida, o acceso ás
fontes de materias primas.

En resumo, este sector
corre o risco de deslocalizarse
debido á competencia internacional que propicia a aparición
da actividade produtiva noutras
zonas e non como parte dunha
estratexia das súas empresas,
polo menos da grande maioría,
dado que son de reducida
dimensión e con pouca capacidade para realizaren un proceso de deslocalización dirixido,
isto é o que se pode concluír
dos pobres fluxos de investimento cara ao estranxeiro
deste subsector.

Por outra parte, o principal
mercado para estes produtos
atópase nos países industrializados, que son os que dispoñen de niveis de renda máis
elevados. Ademais estase a
producir un cambio na demanda destes produtos, xa que os
consumidores prefiren produtos
de maior valor engadido máis
elaborados ou adaptados ao
estilo de vida occidental.
O comportamento dos prezos das principais especies
relacionadas coa industria conserveira amosa síntomas de
exceso de oferta, o que se relaciona directamente cun exceso
de capacidade produtiva e
cunha situación próxima á
sobreexplotación dos recursos.
Finalmente, é de salientar o
proceso de internacionalización
da industria conserveira, europea en xeral e española e galega en particular, que se desata
de forma clara a partir dos
primeiros anos da presente
década e que se espera que
aínda poida continuar durante
un certo período de tempo.
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Para alén de todo, as
grandes empresas do sector
teñen capacidade para deslocalizar parte da súa produción,
estando xa internacionalizadas
e sendo o seu número moi
reducido, destacan as empresas mencionadas JEALSA e
Conservas Calvo. Ademais, á
marxe destes dous casos, non
se detectou un proceso xeneralizado
de
fusións
ou
adquisións neste sector, xa
sexa entre pequenas empresas
que se unen ou aumento do
tamaño das grandes por esta
vía, aínda que si se deron
algúns casos puntuais. Neste
sentido, non se produciu aínda
unha forte concentración do
sector como resposta estratéxica á forte competencia nos
mercados internacionais e no
propio mercado doméstico
tradicional. Aínda que os casos
como o de JEALSA ou outras
como Isabel S.A., amosan a
dirección que se debe seguir no
futuro.

A excepción ao anterior
queda perfectamente ilustrada
cos exemplos de Calvo e a súa
implantación na república do
Salvador, Venezuela e Brasil,
ou o caso de Jealsa e a súa
estratexia de expansión internacional.
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A pesca extractiva galega na
mundialización
Emilio Bahamonde López
Sº Xeral da Fed. Nacional de Transportes, Comunicación e Mar, FNTCM-UGT de Galicia.

Por actividade (número de barcos), empregos (número) e produción (toneladas) Galicia é hoxe
unha das rexións pesqueiras máis importantes da Unión Europea: 6% dos barcos, 9% do
emprego e 10% da produción. Esta relevancia europea ven tamén reflectida na importancia dos
fondos estruturais comunitarios recibidos (45% dos fondos estruturais de pesca recibidos por
España, 21% do total da UE). Outra cousa é a riqueza pesqueira xa que esta non se corresponde
(0,1%) con a súa dimensión o que pon en evidencia unha das maiores limitacións do sector
pesqueiro galego.
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consolidación nos derradeiros
anos dunha tendencia diverxente: crecemento do volume de
pesca conxelada desembarcada (125%) o tempo que
descende o volume de peixe
fresco vendido nas lonxas
–unha caída do 8% anual- que
fai que aquela chegue a representar –nunha tendencia crecente- o 85% da produción
pesqueira comercializada. Esta
tendencia a especialización confirma, tamén, a crecente industrialización do proceso de produción pesqueira en Galicia e
que responde a lóxica de desenrolo global do modo de reprodución capitalista no sector:
incremento na composición
orgánica de capital –na rama de
conxelados- facilitado pola
entrada masiva de capitais na
esfera productiva –na procura

da máxima ganancia, dunhas
ganancias superiores á ganancia media e facilitadas polo mantemento dunhas remuneracións
da forza de traballo relativamente baixas que coadxudan a
que se amplíe o diferencial coa
remuneración salarial media do
conxunto da economía- que
acelera a acumulación capitalista na fase industrial da pesca
con un aumento na masa e na
taxa de ganancia e un ascenso
no volume e no ritmo de acumulación –facilitado pola intercambio desigual que favorece o citado diferencial no custo da man
de obra-. Este proceso de acumulación e concentración productiva ven confirmado polo feito
de que a pesca conxelada comercializada concentrase, máis e
máis, no porto de Vigo que
acolle o 75% da pesca conxela-
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D

ende o punto de
vista estrutural unha
das características
máis relevantes da produción
pesqueira é a súa crecente
especialización productiva a prol
do peixe conxelado –que maioritariamente desembarca nos
portos de Vigo, Marín, Vilagarcía
e/ou Ribeira- acompañada do
peixe e marisco fresco que se
vende –en primeira instancianas lonxas –máis de 60 en toda
Galicia-. As descargas de peixe
conxelado, o que da idea da súa
real relevancia, veñen superando nos derradeiros anos as
850.000 toneladas anuais, mentres que a produción de peixe e
marisco fresco rolda as 150.000
toneladas. En relación a estas
dúas actividades pesqueiras
compre, xa que logo, subliñar a
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da desembarcada sendo, hoxe
en día, un porto de referencia
mundial na comercialización de
peixe conxelado.
En relación á dimensión e
estrutura da flota pesqueira galega (5.382 buques, dos cales
4.686-87%- corresponden a
artes menores) asistimos nos
derradeiros anos a unha notable
diminución tanto da flota operativa –número de embarcaciónscomo do arqueo –toneladas rexistradas-. Unha flota que se ben
camiña en tres direccións: flota
do caladoiro nacional que pesca
no Cantábrico e no Atlántico
(95% das embarcacións censadas, maioritaria, xa que logo)
de pequeno porte e que fanean
ben nas augas interiores das
rías ben en zonas moi próximas

ás costas; flota de altura –“Gran
Sol”- de 143 unidades que operan en augas do Atlántico
Noroeste e flota de grande altura
-129 unidades- con un grande
radio de acción con buques de
maiores dimensións, capacidade pesqueira e incorporación
tecnolóxica que operan tanto no
Atlántico Noroeste e Suroeste,
como no Senegal e Mauritania,
amosa unha cada vez maior
concentración (acumulación) de
capital –reflectida no número de
unidades, potencia, capacidade
media, etc.- na flota de grande
altura. Así e dentro da flota
pesqueira ademais da, xa reflectida, notable diminución na
dimensión, hai nos derradeiros
anos un paulatino cambio na
composición anterior marcada
polo mantemento –cando non

incremento- da flota de altura
que controla unha parte cada
vez maior do mercado da pesca
e unha caída –tanto no número
de barcos como no volume de
produción- das outras flotas o
que confirma a tese mantida
anteriormente dunha crecente
especialización productiva na
industria pesqueira galega.
Como dixemos antes é esta
última flota a que absorbe un
volume cada vez maior da produción pesqueira comercializada –conxelados- e ten unha
meirande capacidade para
afrontar tanto a alza nos custos
das principais materias primas
–neste caso a enerxía- como a
baixa nas capturas fenómenos
ámbolos dous que combinados
poñen en dúbida a viabilidade e
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Dende o punto de vista comercial o desenrolo da flota galega
ven marcado –ó igual que o
resto da flota mundial- por dous
factores fundamentais: a suba
dos custos produtivos derivados
do auxe no prezo dos combustibles e o deterioro dos recursos pesqueiros froito da sobreexplotación dos caladoiros
–que ven estimulada polos
avances tecnolóxicos e a mundialización dos intercambios comerciais que favorecen ós procesos de liberalización comercial-.
Resulta obvio que a distinta

composición orgánica de capital
de cada unha das flotas lles permite afrontar con diferente
talante esta situación: como se
pon de manifesto en todos estes
anos na “loita pola supervivencia” dos distintos segmentos da
flota pesqueira galega –unha
loita moi desigual que se reflicte
a nivel mundial- da que saen
claramente fortalecidos os segmentos máis industriais. As
directrices en materia de política
pesqueira tanto das organizacións internacionais de pesca
–ICCAT, IATTc, etc.- e FAO
como da UE camiñan na dirección de potencia-la forma
empresarial na explotación
–capitalista, xa que logo- da
actividade pesqueira: planificación empresarial, procura de
novos mercados e novas

especies, etc.
Non quixera deixar de lado
un aspecto relevante da pesca
galega que confirma o intenso
proceso de capitalización productiva subliñado: a crecente
necesidade de man de obra
asalariada –aínda que na actualidade a taxa de asalarización no
sector pesqueiro está entre as
máis baixas do conxunto de
ramas de actividade mantense
en torno ó 60%- Necesidade
que pon ó descuberto unha
situación laboral que entra en
contradición con aquela: se ben
deica datas recentes a acumulación de capital –a obtención da
máxima ganancia- viña garantido tanto pola espoliación dos
recursos pesqueiros como pola
sobreexplotación da man de
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sostibilidade de moitas empresas pesqueiras especialmente
as que comercialización en fresco que teñen unha menor
dimensión e capacidade productiva.
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dimensión
social
debe
reforzarse de xeito que
proporcione ós
pescadores unhas
condicións de traballo e
unhas remuneracións
esenciais para sobrevivir
polo que se converte en
necesario que as
accións estruturais
teñan que dar resposta
ós obxectivos de modernización da flota
pesqueira
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obra empregada –masa e taxa
de plusvalía- a crecente especialización e industrialización
productiva só poderá manterse
se ven acompañada dun cambio
nas relacións de producción orientado deica unha maior
asalarización da forza de traballo empregada: evidentemente
co capital pesqueiro tentará de
procura-la máxima ganancia
media para o que resulta necesario mante-la taxa de plusvalía
pero que cada vez dependerá
máis das melloras tecnolóxicas
–os consumos intermedios xa
supoñen o 53% da produción e
o gasto na renovación e modernización da flota e de desenrolo e modernización do tecido
produtivo entre o 45 e o 53,5%
do gasto estrutural total- que da
sobreexplotación da forza de traballo –aínda que a forte competencia internacional e a mundialización do comercio favorece a
baixa salarial: cada vez é maior
a contratación en precario de
man de obra procedente do terceiro e cuarto mundo fenómeno
que tende a igualar á baixa os
salarios -.
Ben é certo que unha maior
asalarización non quere dicir
mellores condicións laborais
para todos os traballadores pero
como subliñan tanto o CES
como a propia UE “a dimensión
social debe reforzarse de xeito
que proporcione ós pescadores
unhas condicións de traballo e
unhas remuneracións esenciais
para sobrevivir polo que se converte en necesario que as
accións estruturais teñan que
dar resposta ós obxectivos de
modernización
da
flota
pesqueira”.

Un aspecto social a destacar
é a creación de empresas intermediarias que contratan a mariñeiros nos países menos
desenrolados e quédanse con
boa parte do que os tripulantes
reciben dos armadores. Que o
traballador / tripulante que forma
parte do cadro operativo do
buque non teña un nivel de
coñecementos propios da categoría que vai desempeñar, a
redución das tripulacións que
supuxo unha excesiva mobilidade funcional entre estes traballadores e que provocan que
en numerosas ocasións se
xeren sobreesforzos e fatiga que
de xeito evidente inflúen na calidade e seguridade do seu traballo, e que aínda que parece
evidente os mariñeiros precisan
contar con un descanso suficiente que lles permita
repoñerse entre xornadas, a fin
de poder encarar as súas
responsabilidades con unha boa
disposición física e mental, e non
tendo en conta só o tempo
senón que tamén as condicións
necesarias
para
podelo
aproveitar e por iso é indispensable que os centros de traballo
que tamén son o domicilio conten con unhas condicións de
residencia suficientes, e a practica inexistencia de convenios
colectivos que regulen as condicións de traballo a bordo dos
buques que garantan unhas retribucións mínimas son factores
que indiscutiblemente deberan ir
da man no cambio desta actividade, rompendo definitivamente
a tradicional idea de valoración
de costos para non facer fronte
ós problemas que se derivan
nesta actividade produto da
mundializacion.
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ENTREVISTA

Xosé Antonio Suarez-Llanos Rodríguez
Xosé Antonio Suarez-Llanos Rodríguez, doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola
Universidade de Santiago de Compostela, é dende o ano 1.992 Xerente-Adxunto da Cooperativa
de Armadores do Porto de Vigo , así como das distintas asociacións pesqueiras e organizacións
de productores integradas no seo da mesma. Tamén é Conselleiro do Consello Económico e
Social (CES) de España, codirector do Master en Xestión da Pesca e da Acuicultura conxeniado
pola Universidade de Vigo e a Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo e Secretario
da Asociación AEOP.

É evidente que o sector pesqueiro en xeneral, e o galego en
particular, está atravesando unha
das peores crises polas que ten
pasado nas últimas décadas, ata
o punto de ter que pensar seriamente nunha reestruturación da
flota por non poder afrontar o alza
continuado do gasóleo, que pare-
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Dende o teu posto de
Xerente-Adxunto da Cooperativas de Armadores de o
Porto de Vigo –unha cidade
que, sen dúbidas, é unha referencia mundial en materia de
pesca- como cualificas a situación actual do sector, das
empresas pesqueiras galegas
–problemas de rendibilidade
por a suba dos custos, especialmente do combustible, a
caída das capturas pola evolución en declive dalgunhas
poboacións de peixes, a diminución de recursos nos caladoiros e o impacto medioambiental doutras actividades,
etc.?, cales son, hoxe en día, os
principais retos ós que se ten
que afronta-lo sector pesqueiro
galego?.
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ce non ter teito, nin tampouco os
baixos prezos que se dan na primeira venta.

52

Na miña opinión, os retos principais pasan por facer en primeiro
lugar, unha reestruturación controlada das unidades pesqueiras
para ter unha flota mellor dimensionada e máis competitiva. En
segundo lugar, fai falla poñer en
valor a actividade extractiva,
mediante unha campaña de información ó consumidor que lle permita coñecer os efectos positivos
que se deriven do consumo do
pescado capturado pola flota
(aportes caloríficos, proteínas,
omega 3, etc.) En terceiro lugar,
fai falla un seguimento da evolución da oferta e da demanda de
pescado que nos permita adiantarnos ás crises de prezos que
ciclicamente se producen neste
sector.
En relación coa suba dos
combustibles –incrementos
dos custos de explotación- artillouse (2005) no seu día –polo
Ministerio de Agricul-tura- un
paquete de axudas condicionadas –“axudas de mínimis”apoiadas na concesión de subvencións ó consumo sempre
que se tomaran medidas de
aforro e de alternativas enerxéticas –cambios nas artes de
pesca, melloras dos equipamentos, substitución de motores, etc.-. Como valoras esas
medidas?, que impacto tiveron?, cal e a situación na actualidade?
As axudas non foron suficientes xa que a crise segue estando
aí. O tope de los 30.000 euros en
tres anos deberíase elevar ata os
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100.000 euros que teñen outros
sectores da actividade económica, como “axudas de mínimis”
permitidas pola UE.
Como ferramentas de xestión da flota están os Plans
Nacionais de Xestión de Flota
–que substituíron os anteriores
plans anuais- e cuxas liñas
veñen
debuxadas
pola
Comisión Europea –son financiados polo FEP-. O obxectivo
central é protexe-las rexións
máis desfavorecidas do litoral
conxugado co respecto polo
medio ambiente e os recursos
naturais. Como valoras o FEP
actual (2007-2013) que fora
aprobado en xuño do 2006 en
relación a un desenrolo sostible, unha renovación e modernización da flota e a uns recursos pesqueiros cada vez máis
escasos?.
O FEP debería axudar a que
o sector poida ter a dimensión
adecuada para afrontar unha
crise como esta. Para iso, fai falla
que a renovación da flota se leve
a cabo e que as unidades que
queden poidan modernizarse
a d e c u a d a m e n t e .
Tamén é necesario que as cotas
pesqueiras asignadas ós Estados
membros se redistribuían tendo
en conta a situación actual de
cada flota e de cada comunidade
costeira e non a situación na que
estaban fai 25 anos, que é a normativa actual para o reparto das
cotas.
Hai tamén, na política pesqueira comunitaria e dentro
dos obxectivos de reestruturación da flota, unha filosofía de
prioriza-lo apoio financeiro ás

pemes que no tecido empresarial pesqueiro de Galicia son
minoritarias polo que parecera
que a maioría da flota pesqueira galega poderá quedaren fora
da política de axudas comunitaria. Cal é a situación actual?,
como se beneficia a flota pesqueira galega das axudas
estructurais?.
A grande maioría das empresas pesqueiras galegas son
PyMES polo que, neste sentido,
non habería problema coa financiación da reestruturación da flota.
Con relación o novo Fondo
Europeo de Pesca, está o
asunto das áreas costeiras
dependentes da pesca para a
percepción das axudas. Como
avaliades este tema?, considerades que a flota pesqueira
galega, no seu conxunto,
queda suficientemente cuberta
pola percepción de subvencións para a pesca?.
Creo que Galicia debe seguir
apostando por ter unha das principais flotas da UE. Para isto, é
certo que primeiro debe reestruturarse de forma axeitada e despois
débeselle apoiar para seguir
sendo un referente mundial na
extracción sostible de pescado,
na medida en que está contribuíndo á obtención dun alimento
esencial para a saúde humana, e
a importancia socioeconómica
que ten este sector para Galicia.
Para calquera flota pesqueira dunha certa dimensión,
como é o caso da galega, a
visión internacional é imprescindible así como a presenza
en organismos internacionais
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pesqueiros. Neste marco e en
relación o mantemento da actividade da flota galega en augas
comunitarias que balance fai
CAVI dos sucesivos acordos
dos Ministros Comunitarios de
Pesca?, que pensades dos
plans de recuperación?. Que
balance dos acordos bilaterais
entre a Unión Europea e
Marrocos? e con Mauritania?.
Hoxe en día, a maioría da flota
de altura e gran altura de Galicia
atópase fanando en caladoiros de
terceiros países, grazas ós acordos pesqueiros e á constitución
de sociedades mixtas en ditos
países. Esta política ten que continuar e para iso Galicia debe
seguir defendendo acordos bilaterais que permitan poder seguir
desenvolvendo unha actividade
pesqueira sostible e ó mesmo
tempo rendible.

Os Consellos Consultivos
Rexionais deberían ser auténticos
foros de colaboración entre os
científicos e o sector para elaborar
informes que permitan ós xestores tomalas mellores decisións
sobre a conservación dos recursos. No marco legal actual, isto

Parecera que a presencia
institucional de Galicia na política pesqueira comunitaria ven
medrando nos derradeiros
anos –velaí a creación en Vigo
da Axencia Europea de Pesca-,
como valorades esto?, está
suficiente e adecuadamente
representado o sector naquela
tendo en conta a relevancia
nacional i europea da producción pesqueira galega?.
A Axencia Europea da Pesca
en Vigo, reforza o interese que
Bruxelas ven dando á pesca galega. Pero é necesario facer un
esforzo maior en Bruxelas, ben a
través da Fundación GaliciaEuropa ou doutras institucións,
para que os funcionarios comuni-

tarios sexan máis sensibles ás
necesidades pesqueiras desta
comunidade.
A flota de altura galega, que
é o miolo da correspondente
nacional, ven sometida a plans
de regulación dende o ano
2004 co gallo fundamentalmente de consegui-la recuperación
dos stocks pesqueiros, como
está a situación actualmente?,
que avaliación facedes dos
plans plurianuais?.
O plan de recuperación da
pescada conseguiu o seu obxectivo de alcanzar unha biomasa de
140.000 toneladas, co que agora
estamos á espera de que dito
plan se reconverta a un plan de
xestión plurianual.
E indubidable que a actividade pesqueira ten un efecto
multiplicador –moi visible na
ría de Vigo- sobre o conxunto
da economía e o emprego pola
gran variedade de actividades
relacionadas con o sector –a
construcción naval, o transporte, as industrias auxiliares, o
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Na mesma liña anterior e
como opción de futuro da flota
galega aparecen os acordos de
asociación e cooperación
empresarial entre a flota galega
e terceiros países no marco
dos Consellos Consultivos
Rexionais. Como están funcionando estes Consellos?, que
balance facedes destes organismos na xestión dos recursos pesqueiros comunitarios,
dende a perspectiva da flota
pesqueira galega?.

non é posible xa que os científicos
non son membros dos CCRs.
Polo tanto, ó igual que ocorre noutros países desenvolvidos nos
que existen comités mixtos formados por científicos, sector e administración, habería que modificar
a lexislación comunitaria para dar
cabida a estes comités ou consellos consultivos mixtos.
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comercio e outros servicios,
etc.-. Como contemplades
dende CAVI esta importancia?,
considerades que as medidas
adoptadas polas administracións públicas teñen en conta
este efecto?.
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Os estudios económicos
sobre a actividade pesqueira en
Galicia dinnos que das 78 actividades económicas en que se divide a economía galega, 65 destas
actividades dependen directa ou
indirectamente da pesca galega.
Esta importancia socioeconómica
debería ir acompañada dun plan
estratéxico para o sector extractivo galego, plan que o sector
aínda non dispón del a pesares
de telo solicitado en varias ocasiones.
O CES, do que es membro,
aprobou no seu Informe 2007
unha serie de medidas dirixidas a incrementa-los ingresos
do sector. Poderías subliñarnos cales foron as medidas
principais adoptadas e cales os
seus impactos sobre o sector
pesqueiro galego?.
Debemos recordar que o
CES solicitou no seu Informe
sobre “Estratexias e medidas
para unha nova estrutura de
costo e rendas no sector primario”
un maior control das importacións, prohibindo aquelas que
proveñan de flotas ilegais, impulsa-la mellora da calidade, apoiar a
divulgación dos informes científicos que sinalan os beneficios
nutricionais da inxesta de pescado e promover unha maior participación dos produtores na cadea
de comercialización e distribución
pesqueira. Confiemos en que
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estas demandas, aprobadas polo
pleno do CES en novembro de
2007, serán tidas en conta polo
novo goberno.
Nese informe subliñase que
a producción nacional afronta
na actualidade a forte competencia presentada por países
terceiros, en particular aqueles
países emerxentes que compiten en base a custos mais baixos, que poñen en perigo a
competitividade da flota nacional. Que medidas considerades necesario a tomar para fortalece-la pesca nacional e
garanti-la súa competitividade?
Débese controlar a evolución
da oferta, pero non so a nacional
senón tamén a procedente de
países terceiros, en particular, a
de países emerxentes. Poño un
exemplo, o mercado reséntese
se nun curto período de tempo as
importacións crecen sen cesar
sen que as apartacións da nosa
flota diminuían na mesma producción. Isto está sucedendo con
produtos procedentes de China,
Vietnam, Corea, etc. que nos últimos tres anos practicamente triplicaron as súas exportacións de
pescado a España. O mercado
español non pode aguantar este
tirón a non ser que os prezos se
desplomen que é o que ocorreu
en moitos casos a nivel da primeira venta. Por iso, un Observatorio
das importacións é imprescindible
e necesario. Por outro lado,
debemos ser tan rigorosos cos
produtos foráneos a nivel sanitario
como cos nosos. É necesario
reforza-los controles sanitarios.
Non quixéramos rematar

esta entrevista sen facer referencia os empregos neste sector de actividade. Segundo o
informe do CES, xa citado, nos
derradeiros anos tense reducido o volume de emprego manténdose unha taxa de asalarización moi baixa e unha remuneración real por asalariado que
amplía o seu diferencial coa
remuneración media do conxunto da economía. Estas de
acordo con esta información?
Consideras que os dereitos
laborais están garantidos e o
nivel salarial medio é similar ó
doutros sectores productivos?.
Os datos están aí e entre
todos debemos facer un esforzo
por facer rentables as nosas
empresas e mellorar as relacións
laborais do sector. Digo entre
todos porque as empresas pesqueiras dependen en boa medida, para ser rentables e competitivas, de que se acerte na Política
Común de Pesca que é a que
marca canto podemos pescar,
onde, cando y que, algo que non
ocorre co resto das actividades
económicas nas que esas decisións corresponden ás empresas
e non ós poderes públicos. É algo
que se soe esquecer cando comparamos a este sector con outros,
por exemplo, na alza do gasóleo.
O que non se compara é quen
toma as principais decisións en
materia de producción, que é a
premisa básica de calquera
empresa para poder ser competitiva.
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Localización/deslocalización da
industria da automoción
Isidoro Gracia Plaza
Enxeñeiro Técnico e diplomado en Relacións Laborais e Empresariais
(Responsable Conformité Production et ICR- PSA Vigo)

A evolución das tecnoloxías de comunicación e información posibilitou, e incluso impulsou, que algúns dos
factores determinantes nas estratexias de territorialización das multinacionais cambien radicalmente de
valor relativo,respecto da toma de decisións de implantación ou abandono das actividades produtivas. Esta
lóxica de territorialización é especialmente relevante no sector da automoción, onde a marxe de beneficios
é modesto, en relación á cifra de negocios total (os actuais líderes mundiais sitúanse en entornos do 6%), e
é moito menor que noutras actividades, sempre en termos relativos. Por iso o aproveitar calquera característica diferencial de cada entorno territorial significa o éxito ou o fracaso dos proxectos de mantemento, consolidación ou apertura dos mercados e en consecuencia dos centros de produción ligados ós mesmos.

a) Os das materias primas e a súa primeira elaboración (aceiros e outros metais,
plásticos, básicos para electrónica, cristais)
b) Fabricación de compoñentes (motores, pneumáticos,
equipos eléctricos e electrónicos, recubrimentos, etc.)
c) Ensamblado dos vehículos completos.
d) Fases de adaptación e
especialización
multifásica
(carroceiros, competición, tun-

ning)
Cada un dos bloques ten
factores de territorialización que
apuntaran a solucións diferentes en implantación, tamaño e
diversificación.
Incluso nun tema tan propicio para iso como o automóbil
os datos contrastables non certifican que sexa certo que en
tódolos campos a globalización
é inevitable, moito menos co
proceso produza beneficios,
polo contrario os condicionantes intrínsecos, que se derivan
da simple lectura dos bloques
enunciados, xa indican que
algúns aspectos da rendabilidade da actividade están ligados, case inevitablemente, ó
local.

Si do que falamos é de rendabilidade e beneficios do conxunto da actividade, os factores
cas consultoras teñen en conta
son:
a) Custos (salarios, inversión, etc.)
b) Recursos humanos
(experiencia laboral, idioma,
grado de educación)
c) Existencia de mercados próximos (con normativa
compatible co produto)
d) Condicións do entorno
(resgos socio-políticos, seguridade, cultura)
Profundizaremos lixeiramente nos enunciados anteriores.
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O

s bloques de actividade industrial
ligada á automoción sobre os que están impactando as novas realidades son:
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Custos
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O peso dalgún os últimos
factores, ou a suma de varios, é
normalmente moi superior ás
vantaxes de custos. Incluso
dentro do apartado custos, os
salariais xa non son o primeiro
factor en importancia, por
exemplo, no referente á actividade do vehículo terminado, a
loxística xa ten un peso superior ó específico dos salarios, na
maior parte dos centros de producción.
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A propia dinámica sindical e
laboral relativiza algunha das
vantaxes máis inmediatas, o
efecto demostración por proximidade fai que os traballadores,
dunha mesma multinacional,
demanden unha aproximación
de salarios e condiciones
(saúde, vacacións, seguridade,
etc. ) no medio prazo, para responsabilidades similares, polo
mesmo efecto demostración, e
por defensa da propia supervivencia fronte á posible dumping
social, as multinacionais menos
agresivas estenden melloras
nas proximidades dos centros
implantados nos países destino
das relocalizacións.
O retorno da inversión, tema
máis importante co volume da
mesma, é un factor sobre o que
os gobernos, que quixeran
favorecer a relocalización de
actividades procedentes doutros países, poidan influír
mediante una política fiscal permisiva, sen embargo xa se
están producindo fenómenos
de corrección do modelo, ese
modelo que hoxe nos venden
como inevitable, a harmoniza-

ción fiscal da Unión Europea vai
nesa dirección.
Así pois o argumento redución de custos para xustificar
unha deslocalización debe
apoiarse noutros argumentos
de moito peso, por si só non
aparece como decisivo.

Recursos Humanos
Un factor determinante para
o éxito de moitos proxectos é a
adecuación dos recursos
humanos da zona, tanto en
cantidade como en calidade. É
posible trasladar un equipo
directivo e algúns enxeñeiros
de produto, pero no mesmo
nivel de alta cualificación poden
incluírse desde os supervisores
e técnicos titulados hasta os
xefes de taller (personaxes que
a experiencia demostrou como
absolutamente decisivos no
sector da automoción). Non é

sinxela unha comunicación
correcta entre os dirixentes e os
últimos actores do traballo que
son peóns e especialistas, que
aínda que sexan de baixa cualificación, ou precisamente por
iso, son os que en último termino aplican os procesos e instrucións sobre o produto. Non só é
unha cuestión de idioma, tamén
o é de cultura industrial e ata
social. Algunhas das reubicacións fracasaron ou están en
resgo porque a cultura agrícola,
desde a que se cubriron os postos máis baixos da cadea de
producción, ten ritmos de vida
moi diferentes ós das novas
actividades. A existencia dun
colectivo de traballadores cualificado, con cultura industrial xa
asumida e sobre todo con posibilidades de comunicación na
lingua da empresa matriz, ou
outra máis xenérica, é condición sen a cal as implantacións
de novos centros de producción
teñen graves dificultades para
alcanzar os obxectivos.
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En automoción, a Unión
europea, e as áreas USA e
Xapón, foron as áreas xeográficas que historicamente desenvolveron unhas normativas de
esixencias técnicas nas que os
departamentos especializados
das empresas de automoción
móvense con relativa facilidade, en especial segundo avanza o proceso de unificación de
Regramentos, sen embargo
existen normativas fiscais, contables, laborais, medioambientais,etc. que se manexan con
algunha dificultade polos servizos centrais, en especial porque algunhas prácticas non
están escritas e son froito do

Condicións do entorno

este, cos prazos de maduración
dos seus proxectos sempre no
horizonte largo, a que as decisións sexan máis ou menos
acertadas. Algún indicio pode
vir das realidades europeas, é
noticia mundial da axencia
(setembro de 2007) que dúas
terceiras partes das empresas
de automoción que deslocalizan teñen problemas legais, de
subministro e comunicación,
que levan a situacións non rentables nas datas límites fixadas
por accionistas e gobernos.

A existencia ou non de riscos socio-políticos, a existencia
de seguridade física e xurídica,
as actitudes positivas ou de
confrontación das súas organizacións sindicais e políticas,
contribúen, nun sector como

Así pois, na automoción,
sector do que a Unión Europea
non pode prescindir estratexicamente se quere seguir sendo
unha potencia industrial, a localización ou relocalización dos
centros de producción, tanto de

hábito do país e os seus funcionarios; China, Brasil, Rusia,
Países Árabes, etc. aportan as
súas especificidades de difícil
comprensión para os occidentalizados departamentos de
desenvolvemento de produto e
comerciais. É necesario recordar que a diversidade é un
sobrecosto importante neste
sector.
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Mercados, con
normativas compatibles
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síntese como de compoñentes,
non todo está dito e moito
menos é inevitable; en España
e en Galicia tampouco e algunhas cousas pódense facer
desde aquí, por exemplo:

Dispoñer de ferramentas públicas e privadas locais
capaces de manexar as novas
tecnoloxías e as cambiantes
situacións económicas e
sociais

Reforzala capacidade
competitiva do sector de automoción a través da I + D + i

Como noutros moitos temas
as administracións, as organizacións sindicais e sociais son
interlocutores que poden e
deben xogar un papel que condicionen favorable ou desfavorablemente os procesos de
implantación, consolidación o
reubicación dos centros de producción do sector da automoción.

Entender que as
industrias de compoñentes que
contan con procesos máis complexos resultan máis difíciles de
deslocalizar.
Investigar e desenvolver os produtos derivados desa
maior complexidade.
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A cooperación é a clave
da competitividade
Antonio Vega Martínez
Presidente do CEAGA (Cluster de Empresas de Automoción de Galicia)

Nos dous últimos anos o desenvolvemento do Plan Estratéxico do Sector de Automoción
(PESA) veu necesaria a creación dunha fundación que agrupe todo o sector da automoción:
fabricante, empresas de compoñentes e servizos de apoio e ó centro tecnolóxico. Para elo, a
finais de 2006 créase CEAGA (baseada no Cluster de Empresas de Automoción de Galicia creado en 1997)que conta entre os seus membros co Centro de Vigo PSA Peugeot Citroën e o Centro
Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG).
Os seus obxectivos son o desenvolvemento de proxectos de carácter cooperativo orientados á
mellora competitiva do sector.
Durante nove anos de actividade favoreceu á incorporación de novas compañías ó tecido económico galego e levou a cabo proxectos de gran valor estratéxico para Galicia.
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España conta cun sector
de automoción enormemente
desenvolvido e en primeira
fila mundial con respecto a
niveis e diversidade de producións (turismos, vehículos
comerciais lixeiros e pesa-

dos). A positiva realidade
actual foise orixinando a través dun complexo conxunto
de esforzos e circunstancias
favorables que permitiron,
sobre todo, a partir da década
dos 80, aproveitar ó máximo
as vantaxes comparativas do
noso país e ó impulso xerado
pola integración europea e

A

forte competencia de países
de menores
costos sitúanos nun futuro con perfís menos favorables senón se consegue
avanzar en tódolos ámbitos que determinan a
competitividade.

mundial da nosa economía.
Sen embargo, as dificultades dos últimos años para
conseguir a asignación de
vehículos nas plantas españolas pon de manifesto a
situación á que desde fai
algúns años ten que facer
fronte o sector. A forte competencia de países de menores
costos sitúanos nun futuro
con perfís menos favorables
senón se consegue avanzar
en tódolos ámbitos que determinan a competitividade.
O carácter periférico do
noso país na Unión Europea
e o feito de cas empresas do
Sector teñan un carácter de
filiais de empresas multinacionais, fan ca competitividade da nosa industria sexa
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S

egundo
datos
publicados recentemente
por
ANFAC, o sector fabricante
de vehículos en España participa no PIB cunha cota próxima ó 5%. É, xunto á construción e o turismo, un dos principais sectores da economía
e provoca cerca da cuarta
parte das nosas ventas ó
exterior. O emprego total do
sector, directo e indirecto,
supera o 9% da poboación
activa.
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liderado na
competitividade
garante a presenza
exterior do sector
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básica para manterse nos
niveis actuais de produción.
No futuro inmediato non
son previsibles inversións en
novas plantas en España,
polo que debemos optimizar
os recursos na mellor utilización das plantas existentes e
en conseguir que nelas se
fabriquen novos modelos.
Estas inversións estarán
sempre condicionadas a que
se obteña unha maior eficacia, produtividade e flexibilidade en comparación con
outras plantas de cada marca
instaladas dentro e fóra da
Unión Europea.
Galicia ten que ser consciente de que este é o contexto xeneral da economía mundial e hai que seguir facéndolle fronte.
As cifras de fabricación e
emprego en automoción non
deixaron de medrar nos últimos anos. Concretamente o
Clúster de Empresas de

Automoción
de
Galicia
medrou ata os 25.000 empregados directos e moitos máis
indirectos, pero este incremento non pode servir de
escusa para durmirse, senón
todo o contrario.
Para sobrevivir neste
entorno global temos que
gaña-la batalla da competitividade día a día. Así o están a
demostrar as empresas do
sector con tódalas actividades que realizaron dende o
nacemento do Cluster, en
1997. Unha das máis recoñecidas é o Plan Estratéxico do
Sector de Automoción-PESA
(2007-2011), que ten como
obxectivo situar ó sector
nunha posición de líder europeo en competitividade, contribuíndo ó progreso e á calidade de vida de Galicia.
A clave principal do Plan é
fundar unha cultura propia de
“cooperación hacia la excelencia”.

Fronte ós países de baixo
costo, apostamos por un
modelo de competitividade
baseado na excelencia industrial, a automatización e a
innovación en procesos. O
liderado en competitividade
garante a presenza exterior
do sector. Hoxe o 61% das
ventas de compoñentes de
automoción
envíanse
a
outros fabricantes situados
fóra de Galicia.
Por poñer un exemplo,
temos unha empresa que, a
pesar da súa penalización
loxística pola situación periférica, equipa desde Vigo 7%
dos 65 millóns de vehículos
fabricados
no
mundo.
Traballa directamente con 72
construtores localizados en
todo o mundo e subministra
incluso a países de salarios
baixos como China, Corea,
India, México, Polonia, etc.
Estar espertos e alerta con
respecto ó que sucede é
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A

eficiencia nos
procesos e
nos mecanismos que permitan á
industria adaptarse ós
cambios do entorno, son
vitais nesa
competitividade.

menta para estar preparados
ante as ameazas da competencia e os cambios do panorama xeneral no sector do
automóbil.

Todo isto é o que contempla o PESA para proxectar
internacionalmente a imaxe
da nosa industria. Este
obxectivo non se conseguiría
sen a colaboración entre as
distintas entidades. De aí a
importancia de cas empresas,

o fabricante de automóbiles e
a administración traballen unidos para este fin.
Para comprometerse realmente coa competitividade
temos que esixirnos máis,
pensar co realizado non é
suficiente e que hai marxe
para a mellora.
É fundamental que tódalas
empresas entendan a Visión
do PESA e a adopten, xa que
é compatible co desenvolvemento das persoas que traballan no sector. Temos que
entendelo como unha ferra-

61
MAIO 2008

esencial, por iso hai que aproveitar as oportunidades,
apostar polos nosos recursos
e sacarlle todo o partido posible. A eficiencia nos procesos
e nos mecanismos que permitan á industria adaptarse ós
cambios do entorno, son
vitais nesa competitividade.

Nesta carreira da automoción o pesimismo non é bo
para afrontar os retos.
Tampouco temos que agarrarnos ó triunfalismo, porque
a batalla da competitividade
nunca está gañada. Debemos
ser donos do noso destino e
non relaxarnos. Esa é a forma
de garantir o futuro da automoción galega.
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O sector naval galego diante da
mundialización
Manuel García González
Secretario Xeral da Federación de Metal, Construción e Afíns MCA-UGT de Galicia.

A industria naval galega
na mundialización

Na crise industrial das décadas setenta e oitenta un capítulo aparte merece a naval galega pola súa tradición e relevancia no eido industrial e a súa
localización xeográfica: este
subsector que acadara un crecemento espectacular nos anos
sesenta e setenta, favorecido
polas medidas adaptadas co
gallo dos Plans de desenrolo
chegando a contar entre postos
directos e indirectos con 25.000

verá reducida a súa soleta laboral en 3.500 empregos (60%),
Ascón (2.050 empregos) desaparece por creba do grupo,
Barreras e Vulcano perden
máis de 300 empregos cada
un, e Santodomingo preto de
100 empregos): este primeiro
axuste, xa que logo, sáldase
cunha desaparición da terceira
parte dos empregos no sector
(exactamente o 32,5%) A prolongación da crise levará a
creba practicamente total do
sector que terá o seu epílogo
coa creación dunha nova sociedade pública,
repetiremos
máis adiante.
Ó longo dos anos oitenta a
construción naval vería agudizarse, aínda máis, a crise que
viña arrastrando (seguen os
axustes laborais en Bazán,
ASTANO entra de cheo nunha
crise que leva a que este estaleiro, en dez anos, perda 3.700
empregos -case o 70%-, e os
estaleiros vigueses seguen no
proceso de redución da activi-
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Antes de entrar á reflectir a
posición de MCA-UGT Galicia
diante do presente e futuro da
industria naval galega, quizás
non estaría de máis facer
memoria e repasar os principais
acontecementos acontecidos,
nos que UGT tivo unha participación directa, nos derradeiros
trinta anos e que tanto e tan fondamente marcaron o presente
e o futuro daquela.

empregos e ocupando deste
xeito o primeiro lugar no sector
industrial galego aportando o
13% total do emprego industrial
agrupábase en 7 grandes centros estaleiros (Bazán -6.750
empregos directos, ASTANO
6.730, Ascón 2.050, Barreras
1.870, Vulcano 800, Freire 600
e Santodomingo 430) formando un tecido industrial fortemente artillado dende o punto
de vista da forza de traballo.
Este sector, dicimos, entrará
por razóns que non entramos a
analizar por non ser obxecto
deste artigo pero que reflicten
elementos de mercado con factores estruturais e de xestión en
crise profunda a primeiros dos
anos setenta que se fará sentir
con forza nos primeiros anos da
década seguinte dos oitenta
nos que a administración española pon en marcha os seus
plans de axuste da industria
naval que, como ocorre case
sempre con este tipo de plans,
afectan directamente o emprego (na primeira fase ASTANO
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dade o que reflicte unha situación da máxima gravidade para
a maioría dos estaleiros galegos e que culmina en continuos
expedientes de regulación de
emprego). Seguirá a industria
naval, durante todos estes
anos, o seu proceso involutivo
con continuas reducións no
emprego- froito de fortísima
crise estrutural co grupo público
(ASTANO e Barreras quen será
finalmente privatizada intentando melloras na produción,
Bazán, que non se vería arrastrada pola crise, despois da súa
fusión con AESA (tamén pública) cambia de nome e agora
chamarase Izar o tempo que
sufre unha reestruturación.
Como resultante último (2005)
do proceso de redimensionamento e racionalización dos
estaleiros públicos será a creación, a partires da creba de Izar,
da
corporación
pública
Navantia que nace cun cadro
de persoal de 2.016 persoas e
integra os dous estaleiros ferroláns nunha dirección única,
mentres que os estaleiros privados da ría de Vigo tentarán de
capea-lo temporal con recortes
no emprego, e unha clarificación do sector por medio de
axudas públicas que impulsa
UGT, a privatización de
Barreras a prol da grupo español Odiel que tende a estruturarse en base ás industrias de
síntese con cadros de persoal
reducidos e cun medio de
empresas auxiliares sometidas
á forte competencia.
Nos anos noventa, e ben
adiantada a década, a expansión económica mundial chega
a Galicia. Como é ben sabido
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con esta nova fase expansiva
os intercambios internacionais
comerciais multiplícanse empurrando do transporte especialmente do transporte marítimo.
A entrada en escena con enorme forza de China e outros países asiáticos, xunto co auxe de
comercio mundial que trouxo
esta aparición -entre os EEUU,
Asía, e a UE e no interior da
propia UE25 dan lugar a grandes intercambios comerciais
que teñen no transporte marítimo o seu principal instrumento
de apoio por presentar unha
serie de características, especialmente a que fai referencia ó
menor custo que o fan máis
rendible que outros medios de
transporte como é a estrada,
por exemplo. Loxicamente o
auxe de transporte marítimo
trouxo aparellado un incremento da demanda de buques e fletes que deu un novo vigor á
industria naval. Unha industria
que se no plano puramente
convencional e grazas ás súas
vantaxes competitivas, ós baixos prezos, está sendo liderada
case en solitario polos países
asiáticos con China moi destacada no primeiro lugar (controla
o 42% do mercado mundial)
seguida de Corea do Sur, (un
34,3%)-Galicia ten un nicho de
mercado para produtos intensivos en tecnoloxía e altos en
valor engadido -transbordadores, quimiqueiros, buques de
apoio, oceanográficos, etc.
onde debera posicionarse a
industria naval galega que non
debe competir en baixos salarios senón en capacidade de
innovación tecnolóxica (I+D+I).
Neste marco e fronte a rea-

lidade actual reflectida, en base
a carteira de pedidos, ten diante de si, tamén, unha serie de
oportunidades na construción
civil derivadas da conxuntura
internacional, algunhas das
cales están reflectidas no documento anteriormente citado e
que agora subliñamos: "o elevado potencial de crecemento
do transporte marítimo, ante a
saturación das redes de transporte terrestre e aéreo unha
conxuntura enerxética internacional que fai rendible a explotación das reservas situadas en
augas profundas, así como o
incremento das prospeccións e
explotacións de campos na
costa oeste africana, co conseguinte potencial no mercado de
unidades offshore asociadas
con estas actividades a entrada
en vigor da normativa europea
relacionada coa prohibición dos
buques monocasco. Resulta
evidente que para, a industria
naval galega e unha oportunidade de medrar e manterse no
tempo
Con relación á industria
naval localizada na ría de Vigo
non cabe dúbida de que a
longa experiencia en construción e transformación de
buques, o emprazamento privilexiado que permite a ría de
Vigo e a tradición no negocio
son elementos propios que
xogan a favor do futuro inmediato daquela conxugados coa
bonanza xa reflectida do tráfico
marítimo mundial.
Nembargante, en ámbolos
dous casos (Ferrol, Vigo) o futuro a medio e longo prazo da
industria naval galega está moi
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Paralelamente, algo que aparentemente está pasando desapercibido pero que considero
importante, a entrada crecente
de capitais procedentes dos
mercados financeiros atraídos
polas grandes ganancias que
facilitan os baixos custos salariais facilitada pola liberalización
que impulsa a mundialización,
traerá consigo os riscos de
incerteza e volatibilidade que
lles son propios a aqueles -os
fluxos de capital con a mesma
rapidez que entran poden saír
polo que as crises xa coñecidas
noutras actividades industriais
poden reflectirse na industria
naval. O incerto futuro de determinadas actividades produtivas
como pode se-la pesca que
tiran da industria naval e que
afrontan posibles medidas de
axuste e redución de activida-

des en moitos casos promovidas polas autoridades públicas
nacionais e internacionais que
de levarse a cabo provocarán a
inevitable caída na demanda de
buques nun mercado xa de por
si cíclico. A situación internacional tanto do mercado do petróleo coa alza imparable no prezo
do petróleo como do dólar
cunha continua caída no valor
cambiará esta divisa internacional que segue sendo unha
moeda de referencia no mercado mundial salpicará, máis
cedo que tarde, e como está
facendo a outros mercados
manufactureiros, a industria
naval. Finalmente a propia
natureza do mercado mundial
naval: a pesares de que os distintos organismos internacionais se manifestan, e actúan,
en prol de liberalización comer-
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condicionado pola propia mundialización, como tentaremos
de explicar a continuación. En
primeiro lugar a forte competencia internacional procedente
das economías emerxentes
que si agora fabrican buques, e
outros produtos navieiros, de
baixo nivel tecnolóxico e valor
engadido, axiña estarán en
condicións de competir en
igualdade técnica e comercial
provocando
desequilibrios
entre a oferta e a demanda
mundiais : de como sexa a
aposta por I+D+i da industria
naval galega condicionada
deica hoxe tanto polas ríxidas
orientacións comunitarias en
materia de orzamentos, competencia e mercado interior como
polo baixo investimento nacional e autonómico dependerá o
futuro dos estaleiros galegos.
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cial -paradigma da mundialización, na práctica na industria
naval, como en tantas outras
producións, esta pretendida
liberalización non se cumpre, "o
funcionamento do mercado non
é óptimo e isto débese á prácticas desleais, entre as que se
inclúen prezos prexudiciais e
subvencións en varios países.
Aínda que na UE existe unha
disciplina estrita para a axuda
estatal, internacionalmente non
se aplica. Nalgúns países, mantense unha capacidade insostible e algúns estaleiros aceptan
pedidos con perdas simplemente para enche-las súas instalacións de produción. As perdas resultantes, provocan
novas intervencións do goberno para salva-los estaleiros da
creba e créase un círculo vicioso no que o sector europeo da
construción naval afronta
numerosos xeitos de distorsión
comercial: diferentes xeitos de
subvención directa e indirecta e
outras medidas de apoio, practicadas especialmente por un
país construtor importante, con
condonación de débedas, intercambios de débedas por
accións e eliminación de xuros
por bancos públicos ou controlados polo goberno; prácticas
desleais de prezos ou dumping;
áreas pouco claras en canto a
financiamento da construción
naval; reservas do mercado
domésticos para estaleiros
locais, etc.".
Hai tamén factores endóxenos da industria naval galega
que condicionan o seu presente e futuro industrial, algúns dos
cales veñen perfectamente
reflectidos no documento da
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Consellería de Industria e
Innovación Tecnolóxica. "descapitalización humana, técnica
e profesional con saída de profesionais con maior capacidade
e experiencia insuficiencia de
profesionais no mercado laboral e baixa cualificación dos
existentes persistencia de certas lagoas formativas" non me
cansarei de repetir que Galicia
non debe competir en baixos
salarios senón que debe ligala
súa produción industrial ó
investimento
en
I+D+i-.
Importantes tamén son tanto as
limitacións infraestructurais,
reflectidas nas "limitacións de
espazo nas instalacións, a non
disposición de diques adecuados instalacións antigas medios
de atraque e amarre escasos"
etc., que afectan tanto á propia
oferta e á produtividade, como
ós
déficits
comerciais.
Asemade, e nunha visión de
conxunto, o actual modelo produtivo naval xa reflectido anteriormente- apoiado na externali-

zación dunha parte cada vez
maior da produción con proliferación de industrias auxiliares e
o conseguinte e progresivo
adelgazamento das factorías
matrices non me parece propio
dunha industria naval forte,
competitiva e con futuro.

A folga da industria
naval
A non aceptación das
empresas tractoras, da adecuación os novos cambios, en
todas as súas estruturas fai
que, en maio do 2007 os sindicatos maioritarios (UGT, CCOO
e CIG) convocáramos unha
folga en Vigo para todo o sector
naval polo novo "incumprimento do convenio" por parte da
patronal. Con esta folga xeral
aparecían á luz pública tanto as
sobresaíntes diferenzas que
había entre os traballadores e a
patronal encol das condicións
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de traballo no sector naval
como o novo marco laboral creado froito da chamada "mundialización".

Asemade no acordo final
quedou asinado que as empresas comprometéronse baixo a
vixilancia da Inspección de
Traballo a elevalo número de
traballadores fixos ó 45%, calquera empresa auxiliar que
teña un número inferior non
porá traballar no sector naval
da provincia de Pontevedra.
Nembargantes houbo un
aspecto final do acordo, que
UGT non asinou, foi a aceptación dos contratos multiobra:
dende a nosa perspectiva sindical a sinatura do acordo, tal e
como quedou, adultera a virtualidade da principal conquista

A folga xeral tamén serviu
para dar a coñecer a situación
real da industria naval na ría de
Vigo: a demanda mundial de
fabricación de buques e outros
produtos navais adquirira nos
derradeiros anos unha dimensión sen precedentes recentes
de xeito tal que os estaleiros
vigueses teñen contratos asinados deica o ano 2012 cunha
carteira de pedidos superior ós
2.000 millóns de euros, grazas
a acaparalo 40% dos pedidos
en toda España. Así para ás
entidades financeiras e outros
capitais, sempre á procura da
máxima rendibilidade. O auxe
mundial que coñece a construción naval non pasa desapercibido para os seus abundantísimos recursos. Nos derradeiros
anos asístese en Galicia,
empurrados polas grandes
ganancias que permite na
actualidade esta actividade
empresarial.
Por parte da oferta, a industria naval viguesa aparece
agora integrada por 10 estaleiros de tamaño mediano pero

líderes a nivel nacional e 203
empresas auxiliares, con un
total de 8.000 traballadores
empregados, como veremos,
neste tipo de producción: a
externalización ou, tamén chamada fragmentación productiva, será unha das características fundamentais da nova
industria naval, santo e aceno
da mundialización industrial, e
un mercado laboral no que proliferan as contratación laborais
en precario cando non a falta de
contratos especialmente entre
traballadores inmigrantes. Polo
medio e sen que deixe de ser
relevante aparecen as primeiras denuncias dunha situación
que, aínda que coñecida, parecía silenciada: a existencia de
diñeiro negro na producción
naval. Este foi, e segue sendo,
o marco xeral do que partiu a
folga reflectida, nun marco xeral
que quero subliñar:
A industria naval viguesa,
logo falarei da ferrolán, está
agora integrada, como xa
dixen, por un total de 10 estaleiros e 203 empresas auxiliares
que en conxunto empregan a
un monto aproximado de 8.000
traballadores. Esta industria
naval é agora moi distinta a tradicional industria naval viguesa.
Pola parte da producción estes
novos estaleiros non só fabrican barcos pesqueiros senón
que se especializaron en outros
como, remolcadores, portacontedores,
transbordadores,
transportadores de coches,
prospectores de petróleo, quimiqueiros, buques oceanográficos, buques de servizo, etc.
produtos navais de alta calidade técnica e elevado valor
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En relación á folga do naval
compre recordar que despois
dunhas xornadas moi duras
para todos pero especialmente
para os traballadores que non
cobraban, nas que se puxo de
manifesto, o alto nivel de participación nas accións reivindicativas, tanto o apoio ós traballadores como ás propostas sindicais, os logros finais demostraron a xusteza das reivindicacións dos traballadores: así, e
coa
colaboración
da
Delegación de Traballo de
Pontevedra,
esixindo
a
Inspección de traballo a súa
intervención para erradicar
determinadas irregularidades
contractuais no sector, de feito,
máis de 400 traballadores de
empresas que incumprían, o
convenio viron convertidos os
seus contratos laborais de
eventuais a indefinidos.

dos traballadores, na negociación do convenio colectivo, xa
que co asinado acéptase a rotación de contratacións entre
estaleiros vigueses, e dicir unha
empresa pode contratar para
Barreras e logo facer que estes
traballadores o fagan en
Vulcano, o que supón de facto
aceptar a mobilidade dos traballadores, e prexudicando ós que
agardan o seu momento, non
tendo aceso a eses traballos
como estaba no convenio
colectivo e no anterior acordo,
que o desenvolvía.
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engadido único xeito, por outra
parte, de poder competir coa
poderosísima industria naval
asiática especializada en
buques de baixo custo e para
ós que non precisa dende o
punto de vista empresarial de
contar cunha grande factoría
como en décadas non moi distantes. Este tecido empresarial
apóiase agora nun mercado
laboral duna elevadísima precariedade: mentres os empregados dos estaleiros (uns
1.000: 12,5%) gozan dunha
notable estabilidade lograda
mediante os seus convenios de
empresa, os contratados polas
empresas auxiliares (maioritarios na industria, 8.000: 87,5%)
están nunha gran parte deles
en precario (temporais), con
baixos salarios e xornadas,
obrigatoriamente prolongadas,
(as horas extraordinarias), co
agravamento de que, en moitos
casos, estase a falar de traballadores decanos con antigüidades de deica 15 anos nunha
mesma empresa.
A industrial naval viguesa e,
por extensión a galega é un
claro exemplo de cómo as
empresas do sector afrontan os
retos dunha mundialización que
lles obriga a ser competitivas. A
resposta empresarial foi a fragmentación productiva ou externalización da actividade que se
reflicte na subcontratación das
distintas fases produtivas: as
empresas matrices que agora
teñen unha dimensión menor
realizan a actividade de seguimento e xestión do seu estaleiro mentres o resto son realizadas por empresas subcontratadas que dado o modelo existen-
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te de industria auxiliar pola
carencia de mecanismos e
medios produtivos propios e
estables fai que a súa vez estas
teñan que recorrer a outras
subcontratas que moitas veces
son meros prestamistas de
man de obra e incluso á subcontratas doutros países: por
exemplo empresas portuguesas no caso da industria naval
viguesa e así sucesivamente: a
factoría dos anos sesenta e
setenta que realizaba todo o
proceso produtivo desapareceu. A nivel laboral isto supuxo
cambios das condicións de traballo na industria naval xa que
as empresas subcontratadas
teñen unhas condicións laborais- contrato, salario, horario,
etc.- claramente inferiores ás
da empresa matriz con uso e
abuso da precariedade e os
baixos salarios, isto ábrenos
unha reflexión importante a
resolver no sector.
Por elo, é imprescindible
que na ría de Vigo, se traballe
nun novo modelo de relación
entre a industria auxiliar e os
estaleiros. Xa que non sería
posible deseñar unha política
no sector sen contemplar a
industria auxiliar como unha
pedra angular do sector.
A súa vez as empresas principais dos estaleiros terían que
seguir actuando como elemento tractor do sector, partindo de
que teñen que seguir asumindo
o papel dinamizador do mesmo
para que sexa unha realidade a
corto prazo.
En consecuencia, faise
necesario abordar de inmedia-

to un plan de traballo para a Ría
de Vigo, que cubra as necesidades das novas profesións e
así, facer novos profesionais,
baseándonos nas novas especializacións produtivas que
hoxe demanda o mercado. Por
elo, teríamos que abordar un
Plan de Formación específico
que forme e cualifique a uns
bos profesionais para que este
sector sexa competitivo.
Finalmente este novo
modelo produtivo pasa por
unha fidelización no conxunto
do sector naval na ría de Vigo,
un novo modelo de relacións
laborais propio dun sector
moderno, acordado entre as
organizacións sindicais e
empresarias para, darlle unha
estabilidade co sector necesita.

A nova industria naval
de Ferrol
En xaneiro do 2007 facíase
público o interese, por parte dos
propietarios
de
empresa
Barreras, en comprarlle a SEPI
as instalacións da antiga
Astano para abrir un estaleiro
con gran capacidade sobre
todo nas reparacións e competir así con Navantia. Esta iniciativa fixo aparecer dúas estratexias diferentes diante do destino presente e futuro da industria naval de Ferrol: dende a
UGT cuestionamos, dende o
primeiro momento, que está
fora a mellor opción para
Astano por razóns que exporemos a continuación.
Como é ben sabido o 16 de
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ran as axudas recibidas de
1.200 millóns de Euros, de
forma ilegal, que no seu
momento realizara o Goberno
Español do partido popular.
O sector naval padeceu unha
crise que se pretendeu paliar coa
reconversión do ano 1984, pero
esta crise era estrutural, e levou
que no ano 2005 se presentara
un expediente de regulación de
emprego so para Astano, que
reducía a plántella en preto de
500 traballadores, e no ano 1.999,
presentouse un novo expediente
neste caso en Bazán, que afectou
a 1.900 traballadores, este expediente foi previo a creación de
Izar, así no ano 2000 o sector
publico da industria naval galega
que viña atravesando dende facía
décadas esa crise fai que no

caso ferrolán rematará da forma
seguinte: Bazán despois da
absorción de AESA (tamén sociedade pública) cambiaba de nome
e pasábase a chamar Izar o
tempo que sufría unha nova reestruturación de persoal de 1.400
traballadores, e como resultante
último do proceso de redimensionamento e racionalización dos
estaleiros públicos da pé á creación, a partires de Izar, da corporación pública Navantia que nace
en Abril do 2005 cun cadro de
persoal de 2.016 persoas e integrando ós dous estaleiros ferroláns (BAZAN E ASTANO) nunha
dirección única pero mantendo o
carácter público da sociedade.
Apareceron, dúas propostas
encol do futuro da industria
naval de Ferrol. Por unha parte
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decembro do 2004 o goberno
Estatal asinou un acordo cas
Organizacións sindicais de
UGT e CC.OO, para crear unha
nova empresa que se chamara
NAVANTIA, que salvase o
maior número de postos de traballo e sobre todo que salvase
os dous estaleiros da ría de
Ferrol. O Goberno Español,
que contaba co apoio sindical,
asinou coa UE un acordo que,
mediante unha serie de contrapartidas sociais, supuxo entre
outras decisións que Navantia
non poderá facturar máis do
20% ata o ano 2015 en obra
civil. Esta sinatura non foi a
única saída que se lle intentou
dar á fortísima crise que Izar
estaba atravesando como consecuencia da petición realizada
pola UE para que se devolve-
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os partidarios de privatización
de Navantia Fene, pola outra
entre os que estaba a MCAUGT Galicia- os partidarios da
mantelo estaleiro no sector
público. Os primeiros argumentaron que dado o carácter
exclusivo de construción militar
-certamente os contratos asinados deica esas datas foran
exclusivamente
Militares,
España, Noruega e Australia,
Navantia Fene seguiría a tendencia negativa doutros estaleiros similares marcada pola
caída da actividade, chegando
en “cinco anos a estar tecnicamente en creba" dada a débeda arrastrada e o precario volume de negocio. Esta análise
remataba fixando como obxectivo estratéxico a negociación
coa administración pública
nacional a privatización de
Navantia Fene, unha privatización na que participarían estaleiros galegos.

A outra proposta -defendida,
como xa dixen, por UGT- apoia a
continuación no sector público de
Navantia Fene e demanda que a
Xunta procure máis carga de traballo para a factoría. Para UGTnon estaba claro, de ningures,
que a fórmula proposta polos propietarios de Barreras para Astano
-se estas instalacións pasaran a
ser en propiedade daquelesgarantiría unha carteira de pedidos -e, xa que logo, unha carga
de traballo- superior a que garante Navantia, ademais de que
naquela atopamos algúns elementos que ben non estaban claros ben nos reflectían serías dúbidas non só sobre a viabilidade do
proxecto senón tamén dos seus
obxectivos finais plasmados
nunha oferta algo confusa que,
entre outras cousas, non parecera garantir os postos de traballo
para o cadro de persoal actual e si
promover un modelo industrial
similar ó dos estaleiros vigueses,

de cuxas características empresariais e laborais dimos conta
anteriormente. Finalmente a
UGT non pode perder de vista os
acordos asinados no 2004 entre o
Goberno do Estado e a UE nos
que, a cambio de perdoar unha
débeda de 1.200 millóns de euros
Navantia renunciaba a construción naval civil deica o ano 2015.
A carteira actual de pedidos
de Navantia parece garanti-lo
seu futuro no curto e medio
prazo -hai carga de traballo
garantida ata o ano 2014-, claro
está que nas condicións actuais
en que a utilización das súas
potencialidades técnicas está
moi por debaixo das capacidades reais das instalacións e
equipamentos existentes o que
supón, para a industria naval
galega, un indudable freno xa
que Navantia posúe unhas instalacións únicas en Galicia para
poder competir no mercado
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mundial dos grandes produtos
navais.

MCA-UGT Galicia, considera que e necesario axilizar
dunha vez a negociación do
plan industrial, que foi comprometido, coas organizacións sindicais de MCA-UGT,CCOO e
USTG na firma dos acordos de
decembro de 2004, que debe
contemplar a especialización
de centros, a carga de traballo
que debe ser distribuída polos
distintos centros de Navantia, e
rexuveneza os cadros de persoal dos centros de traballo de
Ferrol e Fene.
Por en marcha de forma
definitiva, o plan de fidelización
da industria auxiliar, de forma
que os traballadores de esta
industria reciban a formación
necesaria para poder competir
nun mercado cada vez máis
tecnificado.
Abrir o mercado a unha

nova actividade como pode ser
a reparación de buques militares de outros países, de forma
que este mercado cubra o oco
que nos pode deixar, a diminución en reparacións no segmento civil.
Por elo MCA-UGT Galicia
considera que sería necesario
apostar por potenciar a reparacións en Barcos Militares, non
so nos civís, como sucede na
actualidade, para iso a Xunta
de Galicia tería que impulsar
xunto cos sindicatos iniciativas
a nivel estatal de forma que o
Estado Español, presentara a
Ferrol como un centro de reparacións homologado e con
garantías diante dos membros
da alianza atlántica, dada a súa
posición estratéxica. E que ademais conta cunha base militar
preto dos estaleiros.
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A Consellería de Innovación
e Industria, presentou en
febreiro do 2008 un documento
da diagnose do sector naval en
Galicia, as Organizacións sindicais e empresariais galegas, no
que analizaba a situación do
sector neste documento facíanse afirmacións que en todo
caso son algo dubidosas, dado
que non ten o mesmo criterio a
hora de facer este análise da
industria naval militar que a civil,
e dicir que non ten o mesmo
trato os estaleiros públicos de
Ferrol, que os estaleiros privados de Vigo, sinálanse unha
serie de debilidades, que impiden a súa expansión, tales
como "a limitación da facturación no segmento da construción naval civil a un 20% do
total, unha descapitalización
humana, técnica e profesional
como consecuencia do continuado proceso de redución de
persoal acometido ó longo do
tempo nos estaleiros da Ría de
Ferrol por parte das sociedades
públicas de construción naval,
proceso agudizado pola política
de prexubilacións que facilitou a
saída do estaleiro dos profesionais con maior capacidade e
experiencia,a infrautilización
das instalacións, co conseguinte impacto en termos de ineficacia económica. Dita situación
faise especialmente patente no
caso das instalacións situadas
en Fene, as cales poden estar
procesando na actualidade
unhas 3.000 toneladas de aceiro ó ano, cando o seu nivel
máximo se sitúa en 100.000
toneladas, un limitado mercado

internacional no segmento de
buques militares (dado que a
grande maioría dos países
constrúen nos seus propios
estaleiros ou contratan no exterior no marco de importantes
acordos diplomáticos)". Fronte
a estas debilidades Navantia
tamén posúe as súas fortalezas
reflectidas nun "emprazamento
estratéxico e privilexiado para o
desenrolo da actividade naval,
unhas instalacións con gran
potencial fabril no negocio
naval un considerable "knowhow" no deseño e construción
naval, froito de innumerables
proxectos realizados en I+D+i,
enxeñería, fabricación, un
grupo de empresas auxiliares
da Ría de forte vocación naval
e gran capacidade profesional.
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A mundialización das empresas
galegas
Manuel V. Sola
Xornalista económico de El País

As empresas galegas teñen investido no estranxeiro 7.043 millóns de euros entre 1993 e 2007.
Máis da metade dese stock de capital está concentrado en Portugal (25%) e en Latinoamética
(38%). Ao contrario do que acontece co perfil do investimento español, na meirande parte dos
casos non se trata de operacións financeiras nin de compra de empresas noutros países. A
maioría das operacións son de construción de novas plantas de producción (investimento
industrial puro) e, dende hai só oito anos, de investimentos en apertura de establecementos
comerciais e promocións inmobiliarias.
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Estes datos demostran que
Galicia compórtase como unha

economía rica: exporta máis capital do que importa, sae máis
investimento do que entra. A explicación a este paradoxo endexamais foi analizado economicamente, mais é posible atopar
aproximacións que indiquen a
súa orixe.
Se os datos macroeconómicos amosan unha intensa interna-

cionalización, fundamentalmente
de compoñente industrial nos últimos 10 anos, a economía real
clarexa moito mellor este fenómeno. O capital galego comezou a
saír con certo empuxe a partires
de 1985, como consecuencia das
novas regras do sector pesqueiro
mundial. A xeneralización das
augas xurisdicionais ata as 200
millas e o debuxo dun novo escenario nos países con recursos
pesqueiros, obrigou ás compañías pesqueiras galegas (as nosas
primeiras multinacionais) a investir nos países onde querían pescar. Chile, Perú, Arxentina e, a
partir de 1990 Namibia,
Mozambique ou Senegal, captan
importantes investimentos pesqueiros galegos, ata o punto de
que Galicia se converteu, tras
Sudáfrica, no primeiro investidor
estranxeiro en Namibia logo da
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A

mundialización das
empresas galegas é
aínda cativa (representa un 1,7% do investimento
total español), mais estase acelerando intensamente nos últimos
anos. Pódese dicir que é en 1999,
e non antes, cando principia a verdadeira
internacionalización
empresarial galega. Nos últimos
dez anos Galicia aparece entre as
cinco autonomías con maior
exportación de capital, cunha
media anual de 730 millóns de
euros colocados para expansionarse noutros países. De feito, a
apertura da economía galega
cara fóra é moito maior que a
capacidade de captación de capitais internacionais.
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súa independencia. Pescanova,
Vieirasa, Pereira, Iberconsa e
Pescapuerta son, neste momento, as compañías de capital galego con maior número de plantas
de producción, buques e emprego fóra de Galicia.
A pesca volveu protagonizar a
onda globalizadora que nace en
1999, neste caso co testemuña
da industria conserveira. Calvo e
Jealsa Rianxeira abriron grandes
centros de procesamento de atún
en Centroamérica, compraron
marcas de enlatado en Italia e
montaron plantas de sardiña e
cefalópodos na costa norte africana, especialmente en Marrocos.
Desta marea, a internacionalización das empresas galegas xa
non é só pesqueira. Seguindo a

estela dos seus sectores, Galicia
empeza a exportar capital de
empresas da automoción (Viza,
Copo), da madeira (Finsa,
Losán), da metalurxia (Megasa),
do téxtil (Inditex, Adolfo
Domínguez), da promoción inmobiliaria (Fadesa, Anjoca, Copasa)
e ata do sector financeiro (Caixa
Galicia, Caixanova, Banco
Pastor).
Nesta etapa (1999-2007) asistimos a unha internacionalización
tan sorprendente como descoñecida no país. Así por exemplo, as
dúas caixas galegas están entre
as catro caixas de aforros españolas con maior número de
sucursais e oficinas de representación no estranxeiro; unha
empresa galega, Eurolatón, constrúe o maior complexo fabril espa-

ñol en China (3.000 empregados); e Inditex se converte no
maior xogador global de producción e venda de roupa, así como
na compañía mundial con maior
ritmo de apertura de tendas fora
do seu país de orixe.
Nos últimos catro anos o
investimento directo das empresas galegas fóra de España foise
sofisticando, xeneralizándose a
aparición de filiais en paraísos fiscais e tamén aparecendo novos
tipos de operacións ligados a sectores de alta tecnoloxía. As
empresas galegas xa non só fan
fábricas, senón tamén holdings
para mover os seus cartos polo
mundo, beneficiándose da enxeñería fiscal internacional. Ademais
xorden novos ámbitos de investimento. Norvento, unha pequena
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compañía lucense de enerxías
renovables, empeza a investir na
promoción de parques eólicos,
parques solares e desenvolvemento de enerxía das ondas en
países como Brasil o Grecia;
Isidro de la Cal ou Pescanova
concentran os seus novos proxectos de mundialización na instalación de granxas mariñas en
países centroamericanos; Fadesa ou Anjoca
protagonizan potentes
movementos inversores
nos sectores inmobiliarios de Marrocos,
México, Brasil ou
Polonia.

Se non fose porque Citroën é
o maior grupo industrial por
emprego e exportacións en
Galicia, podería dicirse que a globalización trouxo máis competencia para os produtos galegos pero
non máis cartos para os seus sectores económicos.

A globalización
localizadora
En Galicia, como noutras partes do mundo, a globalización
económica trouxo deslocalización, mais tamén rachou cunha
economía especialmente pechada e difícil de penetrar para os
capitais doutras partes do mundo.
O devandito caso de PSA
Peugeot Citroën (cumpre 50 anos
instalada en Vigo) é o mellor
exemplo dunha vantaxe da deslocalización. A planta industrial galega de la multinacional francesa
opera hoxe como unha das maiores fábricas de coches de Europa,

mais o 87% da súa producción
non é para España senón para
outros países europeos. Digamos
que Citroën obtén en Vigo custes
de producción máis baratos e
competitivos dos que conseguiría
se a mesma factoría estivese
localizada en Francia, patria do
capital de PSA.
Hai outros efectos
positivos da deslocalización en Galicia, que
demostran que globalizar, mundializar ou internacionalizar non ten porque carrear o peche de
fábricas e o despedimento de traballadores. Un
exemplo moi sinxelo é o
do fabricante de manelas
para portas Eurolatón (a
antiga Tivometal). No ano
2000 esta empresa estaba a piques de pechar e
cesar a súa actividade,
cando o seu accionista
principal decidiu probar a
abrir unha pequena factoría en China. Hoxe, Eurolatón ten
3.000 empregados chineses,
mais grazas a súa producción
barata e de calidade puido manter
e ampliar a súa planta central en
Caldas de Reis, onde aloxa os
seus departamentos de deseño,
I+D, comercialización e unha
pequena parte da producción.
Deslocalizar a China permitiu salvar á empresa en Galicia.
Noutros moitos casos, a globalización trouxo efectos moi
negativos para as empresas galegas menos produtivas. No sector
téxtil, por exemplo, estanse a perder centos de empregos femininos cada ano en pequenas industrias auxiliares (talleres) que pro-
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Mentres os empresarios galegos perden o
medo a investir no
estranxeiro, os capitais
multinacionais seguen
moi lonxe de Galicia. Se
a proporción de investimento galego ao respecto do español xa
supera hoxe o 4%, a
entrada de capitais estranxeiros
en Galicia segue nunha media
que está por debaixo do 1% de
todo o que recibe España. É un
feito que a globalización tivo maiores e mellores entradas na
España da autarquía (1940-1987)
que a partir de apertura. Os maiores investimentos estranxeiros en
Galicia (Citroën, Conagra Usa Inc,
Deutz MWM, Cooper, ULN) son
todos anteriores a 1987 e as únicas operacións estranxeiras en
Galicia logo da entrada de
España na UE proceden de privatizacións
(Santa
Bárbara,
Alúmina, Banco Simeón) ou do
impulso do capital estatal portugués en Galicia (a compra de
Corporación Noroeste por

Cimpor).
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ducían para as grandes marcas
da moda galega, que agora deslocalizaron esta subcontratación
deica o Terceiro Mundo, dende
Túnez ata Nicaragua, pasando
por China ou Vietnan. Algo semellante está a acontecer na industria pesqueira: as conserveiras e
compañías armadoras están a
deslocalizar tódolos procesos
intensivos en man de obra (pelado do peixe, desespinado, preparación) cara ós países onde pescan e teñen empregados moito
máis baratos.
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Na outra banda da globalización está o comercio. Galicia estase a converter nunha das autonomías españolas con maior potencia exportadora e con maior crecemento das vendas no estranxeiro. Con case 16.000 millóns de
euros de productos galegos
exportados no 2007, Galicia ven
de superar a Andalucía no ránking español, algo realmente insólito se se ten en conta o tamaño
da economía galego ao respecto
da andaluza.
Aínda con esa potencia
exportadora, as empresas galegas importan máis do que venden
que case sempre presentan un
saldo comercial negativo co
estranxeiro.

Xogadores globais
Dende o punto de vista social
a globalización está a presentar
en Galicia problemas laborais e
desaparición dalgunhas actividades de baixo valor engadido.
Dende o ángulo empresarial, quizais o máis sobranceiro sexa o
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calado que está a acadar a internacionalización e a súa xeneralización ás empresas dos sectores
máis dinámicos (naval, pesca,
madeira, automoción, téxtil, inmobiliario e enerxía). Pero sen ningunha dúbida, o máis chamativo
do empresariado galego é a súa
capacidade de xerar algúns xogadores globais.
O presidente de Pescanova,
Manuel Fernández, e mailo conselleiro delegado de Inditex,
Pablo Isla, xa teñen anunciado
que a súa estratexia empresarial
é a de tratar de se converter nos
líderes mundiais nos seus respectivos sectores de actividade.
Na producción de alimentos
da pesca, a viguesa Pescanova
ocupa na actualidade o segundo
posto de Europa (tras Icelandic) e
o quinto posto mundial, por detrás
de tres multinacionais xaponesas.
A multinacional pesqueira galega
ten en carteira importantes investimentos internacionais, en acuicultura, producción e pesca, para
tratar de gañar esa carreira. Un
dos seus obxectivos é o de participar en proxectos de innovación
que lle permitan descubrir o alimento mariño que poda ser criado en catividade e co nivel de
aceptación que, por exemplo, ten
o polo na crianza en terra.
Inditex, pola súa banda, é na
actualidade o terceiro maior grupo
mundial en venda de prendas de
vestir, por detrás do estadounidense GAP e do sueco H&M.
Sen embargo o crecemento do
grupo de moda coruñés está a
ser máis rápido que o dos seus
competidores, ao tempo que está
a diversificar as súas vendas nou-

tros campos do comercio, como
os obxectos de fogar e os complementos de vestir.
Tanto Pescanova como
Inditex buscan no xogo global o
liderazgo mundial. O seu exemplo está empezando a xerar un
efecto de arrastre noutras compañías que ven posibilidades na súa
mundialización. Cupa Group (a
antiga Cupire Padesa) está a protagonizar unha potente expansión
no Reino Unido e xa ten os ollos
postos no mercado brasileiro.
Cupa xa é o maior produtor europeo de lousa para teitos, pero a
súa xogada global é a de se converter no maior distribuidor. Un
caso semellante é o da industria
madeireira compostelana Finsa,
que aspira a unha forte expansión
con plantas de producción no
leste de Europa para achegarse
aos grandes produtores madeireiros alemáns. Finsa, líder español
en producción de taboleiros, ven
de iniciar un forte desenvolvemento na producción de mobles,
un paso de xigante se se mide en
capacidade de xerar valor e
exportacións.
Resumido en datos, as
empresas galegas teñen 7.043
millóns de euros investidos no
estranxeiro, pero as tres cuartas
partes desas operacións foron
realizadas nos nove últimos anos
e máis da metade nos catro últimos exercicios.
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A dinámica industrial galega
Carlos Cunqueiro Pérez
Economista

Como tódolos anos por esas datas, finais de marzo, o INE daba a coñece-los resultados da
Contabilidade Rexional correspondentes ó ano 2007. Independentemente de cal sexa a avaliación que se faga deste mostrario estatístico –a nivel persoal direi que a súa validez para unha
axeitada comprensión da realidade económica nacional e rexional é máis ben escasa (noutro
artigo tentarei de explicar por que digo esto)- hai algunhas informacións que quixera reflectir. En
primeiro lugar que, segundo o INE, Euskadi é a comunidade autónoma con maior renda por habitante (30.599 euros); que Cataluña mantense como a maior economía rexional (PIB: 196.000
millóns) e, finalmente, que Galicia segue -a pesares dos seus avances nos derradeiros anos- no
furgón de cola en renda por habitante (19.800 euros: 85% da renda por habitante media nacional pero 65% e 72% das homólogas vasca e catalana, respectivamente).

Vou intentar reflectir con
maior detalle esta aseveración.

Para mellor entender a dinámica actual da industria galega
hai que remontarse á principios
dos anos oitenta en plena “crise
industrial” para así observa-lo
lugar que ocupaba, nese intre,
na producción nacional, na producción rexional e compara-la
co acaecido nestas dúas comunidades autónomas de fonda
tradición industrial como é o
caso de Cataluña e País Vasco.
Como estas industrias rexionais
afrontaron a crise, como saíron
dela e que novas dinámicas
industriais se crearon, todo elo
enmarcado nunha dinámica
nacional caracterizada pola crises das ramas industriais tradicionais –siderurxia, naval, téxtil,
etc.- a especialización productiva e a concentración sectorial e
espacial –aparecen os grandes
grupos industriais transnacio-

nais-. Cambios industriais que a
nivel galego ademais de amosarse incapaces de supera-la
tradicional debilidade estructural e económica da producción
industrial viñeron a acentua-lo
carácter periférico da economía
galega –a “periferización”- debido a ruptura cos sistemas productivos anteriores á crise –p.e.
a substitución das grandes factorías industriais por empresas
de tamaño medio acompañadas do auxe das industrias
auxiliares e da deslocalización
empresarial-.

Unha crise clásica
A crise económica mundial
que se iniciara a principios da
década dos 70 e rematara a

MAIO 2008

Q

ue é o que separa
a Galicia destas
dúas comunidades autónomas (Euskadi e
Cataluña) dende o punto de
vista da producción –unha das
bases do crecemento económico- e que explica, nalgunha
medida, estas diferencias?: a
diferente estructura productiva
e dentro dela o distinto peso da
producción industrial. Unha distribución rexional desigual da
producción industrial que ten
unhas raíces históricas e que
non parecera ter visos de cambiar de tendencia a pesares das
sucesivas crises, fases expansivas, etc.
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mediados dos anos 90 –a crise
máis grave dende 1.929 xa que
afectou a tódalas economías- e
que puxo fin ó longo ciclo
expansivo -de final da segunda
guerra mundial á finais dos
anos sesenta- fora unha crise
clásica de superproducción,
resultado dunha fase típica de
caída da taxa de ganancia que
se estendeu ó conxunto dos
países desenvolvidos e atinxiu
gradualmente a maioría dos
sectores da activade productiva. Así se a recesión económica comezou na rama da automoción e o sector da construcción, logo estendeuse á producción téxtil, á alimentación,
electrónica, petroquímica, siderurxia, madeira, etc., en definitiva, á tódalas ramas industriais.
Esta extensión a tódalas
ramas industriais –en Galicia
foi notoria nos sectores da
automoción,
construcción
naval, siderurxia, téxtil, etc.da crise de sobre producción
“precipitou, en primeiro lugar,
unha pronunciada reducción
dos pedidos (..) que provocou
a súa vez unha reducción do
emprego. O desemprego
masivo reduciu o poder
adquisitivo dos consumidores
provocando, xa que logo,
unha caída das ventas en
bens de consumo. Esto, finalmente, contribuíu a acentualo illamento, limita-los novos
pedidos e, como consecuencia, reduci-la producción normal. Esta reducción en espiral
dos pedidos e da producción
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industrial implicou a súa vez,
o afundimento dos prezos de
tódalas materias primas e
incluso dos víveres. A combinación de ambos factores
ocasionou –por primeira vez
dende a segunda guerra
mundial- unha diminución do
volume do comercio mundial.
A diminución das exportacións uniuse á contracción da
demanda interior, reducindo
aínda máis a producción
corrente o emprego e os
beneficios” (1).
Foi unha crise, xa que
logo, que tocou intensamente
a producción industrial das
tres comunidades autónomas
obxectivo
deste
artigo:
Cataluña (ramas industriais
da automoción e téxtil, basicamente, pero tamén material
da construcción), País Vasco
(rama siderúrxica e construcción naval, especialmente) e
Galicia (construcción naval,
metalurxia e minería, por riba
doutras). Unha crise que tivo
respostas diferentes en cada
unha destas tres comunidades autónomas e, tamén, saídas diferentes que, nembargantes, mantiveron o anterior
“ranking” industrial –gracias á
distinta actividade investidora, o diferente ritmo na innovación tecnolóxica e o
menor/maior tempo de rotación do capital fixo en cada
unha das comunidades autónomas- e con el a relevancia/dependencia económica a
nivel rexional.

(1) E. MANDEL. La crisis. Editorial Fontamara

A década dos oitenta:
en plena crise industrial
A mediados da década dos
oitenta –en plena crise industrial, tal e como dicíamos- a producción industrial galega era
escasamente relevante a nivel
nacional e movíase en valores
moi afastados da producción
industrial en Catalunya e
Euskadi. Así, e en térmenos
absolutos, a producción industrial galega -390.300 millóns
das antigas pesetas- equivalía
ó 50% da producción industrial
vasca -760.709 millóns- e apenas rozaba o 20% da producción industrial catalana 1.837.184 millóns-. Estes valores reflectían distintas posicións
no tecido industrial nacional no
que Catalunya aportaba o 25%
a producción industrial nacional
e Euskadi o 10,5% mentres
Galicia superaba lixeiramente o
5,3%: Catalunya e Euskadi
eran, xa que logo, dous referentes industriais a nivel nacional,
ocupando un lugar preferente
no investimento industrial
nacional, mentres Galicia aparece como unha comunidade
industrialmente pouco relevante e escasamente atractiva para
o investimento. Estas diferenzas rexionais a nivel industrial
partían de realidades internas
claramente distintas: si en
Catalunya a producción industrial aportaba a terceira parte
(34,15%) da producción rexional e en Euskadi case a meta-
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cada comunidade xa que se o
emprego
industrial
en
Catalunya supoñía o 36% do
total de empregos e en
Euskadi o 38% en Galicia
estaba en niveis inferiores a
metade do que representaba
nestas comunidades (15,3%).

Esta realidade industrial
tiña o seu reflexo paralelo na
actividade. Si o emprego
industrial
en
Catalunya
(663.200) multiplicaba por
catro o emprego industrial
galego (154.000), Euskadi
case o duplicaba (239.100), o
que reflectía que de cada 100
empregos industriais nacionais
25
estaban
en
Catalunya, 9 en Euskadi e só
6 en Galicia. Esta distinta fortaleza industrial tiña o seu
equivalente a nivel interno de

A realidade industrial de
Galicia era por eses anos, tal e
como podemos ver, moi diferente á de Catalunya e Euskadi.
Si estas dúas comunidades
aparecen como realidades
industriais consolidadas cunha
forte capacidade de dinamismo
e de atracción do investimento
industrial, Galicia reflicte un tecido industrial cativo, con escasa
capacidade de atracción e un
peso apenas relevante a nivel
nacional. Si ben é certo que a
industria –nas ramas da meta-

lurxia pesada e a construcción
naval, directamente- xa non era
a nivel nacional o motor do crecemento económico –estamos
en plena crise industrial- hai
zonas en España –Catalunya e
País Vasco, xunto con Madridque manteñen unha notable
capacidade de atracción do
investimento industrial que
acentúa o tradicional proceso
de concentración industrial que
se viña arrastrando dende
décadas anteriores, ó tempo
que experimentan notables
cambios internos coa aparición
de puxantes actividades industriais -alimentación, química e
refinería de petróleo, téxtil,
papelería, madeira, automóbil
etc.-, que impoñen unha nova
dinámica industrial, con un
papel máis protagonista das
industrias manufactureiras que

MAIO 2008

de (42,63%) en Galicia rozaba
o 25%: a debilidade industrial
de Galicia, xa que logo, quedaba así posta de manifesto.
Escasa relevancia nacional
para unha industria cuxa aportación á riqueza rexional era, xa
que logo, tamén reducida.
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teñen un tamaño medio menor,
e unha maior dispersión xeográfica que lles permiten a
estas dúas comunidades reforza-la súa puxanza industrial e
mante-lo seu relevante peso a
nivel nacional gracias, asemade, a que xa dispoñían dunha
base industrial previa sólida. Se
ben a crise viu a frea-lo papel
de motor do crecemento económico do sector industrial
pasando a se-la causa da súa
recesión, tanto a nivel interno
como no conxunto nacional a
apartación industrial ó crecemento rexional –en térmenos
de PIB, VEB, emprego- seguiu
sendo relevante como se reflicte nos datos anteriormente citados: entre Catalunya e Euskadi
aportan, na década dos oitenta
o 35,5% da producción industrial nacional (25% Catalunya,
9,5% Euskadi) a pesares do
crecente e incesante peche de
empresas e destrucción de
empregos industriais. Fronte a
elas Galicia presenta uns niveis
mínimos de dinamismo industrial, con escaso poder de atracción do investimento industrial,
de relevancia a nivel nacional e
de protagonismo a nivel interno.

A década dos noventa:
a crise industrial
queda atrás
Seguindo coa análise da
dinámica industrial nacional
reflectida na comparativa entre
a industria galega coa catalana
e a vasca, e o seu peso no conxunto industrial nacional, da
crise dos anos oitenta e nos
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albores da nova fase expansiva
a situación subliña unha consolidación –dentro dun leve retroceso lóxico- da relevancia
industrial de Cataluña (24,62%)
e o País Vasco (9,28%) que
agora, entre ámbalas dúas,
aportan o 34% da riqueza
industrial nacional, mentres
Galicia mantén a súa atonía
que reflicte a súa escasa relevancia (5,3% da producción
industrial nacional). En valores
absolutos as diferencias rexionais mantéñense xa que
Galicia segue moi lonxe da producción industrial catalana
(21,5%) e vasca (56,7%): e ben
certo que a crise industrial reduzo as diferencias pero en índices apeas significativos o que
nos leva a subliñar ó xa reflectido de consolidación do mapa
industrial onde Catalunya e o
País Vasco son rexións indus-

triais punteiras –conservan a
súa vocación industrial- e
Galicia periferia industrial.
Asemade e a nivel interno
rexional e dentro dunha dinámica xeral de terceirización o
peso do sector industrial mantense nos mesmos termos, é
dicir, Catalunya e Euskadi aparecen como rexións industrialmente relevantes –entre ámbalas dúas aportan o 34% da producción industrial nacional-,
mentres Galicia mantense
nunha situación intermediabaixa.
Dende o punto de vista da
actividade a producción industrial consolida as posicións
anteriores a crise con un peso
relevante en Catalunya (26,8%)
e os País Vasco (30,7%) e
menor en Galicia (15,2%). De
cada 100 empregos industriais
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en España, 23 localízanse en
Catalunya, 7,5 en Euskadi e 5
en Galicia.

Non está de máis subliñar
como esta diverxencia rexional
na producción industrial ten os
seus efectos sobre a desigualdade rexional en termos económicos. Como teñen demostrado numerosos estudios, a converxencia nas rendas rexionais

esixe unha aceleración na creación de emprego –taxa de ocupación- e unha mellora na productividade media e ámbolos
dous factores veñen marcados
pola estructura productiva
rexional, especialmente a productividade xa que as diferencias de productividade son moi
significativas entre os distintos
sectores productivos. Dentro
destes a industria presenta
unha grande resistencia a converxencia sectorial xa que as
taxas de ocupación e os niveis
de productividade presentan
grandes diferencias rexionais
provocando con iso, tal e como
subliñamos, grandes resistencias a converxencia rexional.
Noutras palabras: a converxencia de Galicia coas comunidades españolas máis desenvolvidas –como pode se-lo caso
de Catalunya e o País Vasco-

vese freada polas distintas
estructuras productivas, que
teñen o seu reflexo na creación
de emprego e na productividade, sendo as diferencias en
materia de industrialización –o
diferente peso da industria- un
elemento causal central na
diverxencia –polo súa incidencia na acumulación de capital e,
xa que logo, no crecemento
económico-, algo que se fixo
moi evidente nos anos posteriores a crise recente nos que
medra de xeito apreciable o
nivel de desigualdade entre as
rexións españolas ó que contribuíu, sen dúbidas, o distinto
dinamismo industrial. Como
proba do reflectido digamos
que se ordenamos as rexións
españolas polo seu nivel de
competitividade as rexións que
copan os primeiros lugares
–Madrid, País Vasco, Navarra e
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A pesar da perda xeral de
emprego derivada da crise
industrial non pode dicirse que
este fora máis forte –como se
reflicte anteriormente- naquelas
comunidades cunha maior
vocación industrial o que subliña que esta mantense: as
rexións españolas –neste caso
Catalunya e o País Vasco- con
maior peso industrial a principios dos anos oitenta seguen
sendo na década seguinte a
pesar da perda de peso a nivel
interno. Asemade outra diferencia importante aparece entre
estas
comunidades:
en
Catalunya e o País Vasco,
comunidades autónomas con
maior peso industrial, prodúcese un forte grado de integración
de actividades industriais ligadas horizontal e verticalmente
–con desprazamento do peso
industrial ás ramas de automoción, metalurxia e téxtil- mentres en Galicia, como comunidade cun moito menor peso
industrial, as actividades dispérsanse nas ramas agroalimentaria, metalurxia (automoción e
construcción naval), transformación da madeira, materiais
de construcción (rochas, granito, etc.) e enerxía –está última
pola elevada productividade-.
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Catalunya- destacan polo relevante peso do sector industrial,
mentres que aquelas que se
sitúan no furgón de cola
–Galicia, Castela A Mancha,
Andalucía e Estremadurateñen un tecido industrial débil,
de pouco peso e claramente
desartellado, disperso.
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A dinámica industrial na
expansión económica
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Unha das características
máis sobresalientes na dinámica rexional española nos derradeiros anos é a grande persistencia na posición das rexións
dende o punto de vista do crecemento e do desenrolo económicos. Persistencia que, nembargantes, e no caso que nos
ocupa –Galicia, Catalunya,
Euskadi- presenta algunhas
diferencias subliñables: así
mentres Catalunya (4ª) e o País
Vasco (1ª) mantéñense no
pelotón de cabeza, Galicia
(11ª), sen abandona-lo pelotón
de cola, presenta avances
substanciais (+4) sendo a
rexión que máis mellora a súa
posición nesta fase.
Nesta dinámica compre
subliñar tres elementos destacables: o xa reflectido caracter
desigual do desenrolo económico das rexións españolas, a
homoxénea evolución dos distintos sectores productivos coa
salientable excepción da construcción que coñeceu un crecemento espectacular e a dependencia do crecemento económico rexional da estructura productiva, da importancia de
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segundo que sector productivo.
En relación a este último
aspecto e no que fai referencia
a producción industrial a nivel
rexional e seguindo coas comunidades autónomas obxecto
deste artigo, Catalunya e o País
Vasco manteñen un sector
industrial cun relevante peso na
producción rexional (24,4% e
26%) mentres Galicia (15,2%)
mantense na parte baixa da
táboa e esta relevancia, xunto a
un menor peso da construcción
privada é para nós un importante signo de fortaleza daquelas
comunidades autónomas ó
mesmo tempo que a súa carencia é unha das bases da debilidade productiva e, xa que logo,
económica de Galicia: a producción industrial en todo
momento, durante a crise económica xeral e posteriormente
no ciclo expansivo ocupa un
lugar relevante na riqueza productiva de Catalunya e o País
Vasco contribuíndo de xeito
decisivo a fortaleza económica
das mesmas. O razoamento
contrario é, xa que logo, válido
para Galicia e parecera que a
dinámica rexional española non
é quen de modificar esta distribución rexional dos sectores
productivos que sería necesaria
para unha maior converxencia
que, como dixemos antes, está
directamente relacionada coa
evolución da productividade e
do emprego. Esta afirmación
xurde dunha visión do crecemento económico na que a producción industrial ten un papel
central non só polo valor da producción e do emprego que xera
senón ademais pola súa capacidade de arrastre moi superior

á dos outros sectores productivos, polo seu papel central no
proceso de xeración de coñecemento e innovación (I+D+i) e
a repercusión que este –o
investimento tecnolóxico- ten
na evolución do comercio exterior.
Os argumentos anteriores
lévanme a rematar dicindo que
para que Galicia avance, de
xeito destacado, posicións no
taboleiro rexional español é
necesario que incremente o
peso do seu sector industrial,
dunha producción industrial
reflectida en termos de emprego, productividade e innovación
tecnolóxica.
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Entrevista

Paula Alves da Silva
Diplomada e encargada de sección no Grupo Inditex, está afiliada a UGT dende o ano 1996.
Delegada de persoal dende 1998 hasta hoxe en día da empresa INDIPUNT S.L, del grupo INDITEX. Durante os anos 1996 deica o 2002 participa axudando en varios departamentos de FIAUGT na Comarca de Ferrol Terra, compaxinando sempre o seu traballo na fábrica con a militancia sindical. No ano 2002 entra formar parte da Executiva de FIA-GALICIA sendo elixida
Secretaria de Saúde Laboral y Responsable del Sector téxtil en Galicia de FIA-UGT. No 2006 volvería a ser elixida para a executiva de FIA-GALICIA agora como Secretaria institucional, Atención
ó Afiliado e Secretaria do Sector téxtil. Dende o ano 2003 é membro da mesa do Convenio do
Téxtil-Confección Estatal así como da Comisión Paritaria do mesmo Convenio.

O téxtil Galego resiste e
medra ante os novos produtores mundiais de roupa como
China e en xeral todo o continente asiático, e o norte africano. Din fontes do sector que
detrás desta balanza comercial
histórica está a expansión das
firmas e os deseñadores da
comunidade, ós que España
empeza a quedárselles pequena. De Inditex e os seus oito
cadeas, a Adolfo Domínguez,
pasando
por
Caramelo,
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Nos derradeiros anos o téxtil galego coñece unha expansión “imparable” especialmente ó través do Grupo Inditex
pero tamén –aínda que, loxicamente, con menor intensidadedoutras sinaturas como Adolfo
Domínguez, Roberto Verino,
Caramelo, Florentino, Picusa
–trala súa reconversión-, etc.
Como contemplades dende a
vosa organización esta expansión?.
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Roberto
Verino,
Kina
Fernández, a compañía infantil
Pili Carrera ou a de roupa interior Selmark. Todos aparecen
nos rexistros oficiais coma as
empresas máis fortes dentro da
exportación galega. A expansión é boa, pero non xera
emprego como era de esperar,
si ganancias comerciais, as
cales poucas veces repercuten
nos propios traballadores destas empresas.

84

Esta expansión ven acompañada dun crecemento
espectacular do emprego no
sector, cando menos a nivel
estatístico: segundo a vosa
experiencia esta expansión
do sector ten, realmente, un
reflexo equivalente na creación de emprego?, que tipo
de emprego estase a crear?,
hai, como subliñan algunhas
organizacións unha substitución de empregos estables
por empregos precarios?.
No caso de Inditex si, a
expansión do sector si beneficia
á creación de emprego, directo
ou indirecto, noutras empresas
galegas non se reflicte que
aumentou dos cadro de persoal. Seguindo o patrón da multinacional Inditex, o modelo
seguido por todo o sector téxtil
galego pasa por fabricar entre o
30% e o 70% da súa producción en países como China,
India o Marrocos, polo menor
costo de man de obra, e reconverter os seus cadros de persoal galegas a labores de creación e xestión. Así, a industria
téxtil galega aumentou o seu
emprego en deseñadores,
patronistas, comerciais, distri-

buidores ou informáticos, pero
diminuíndo o emprego especifico de producción, no caso de
Inditex adaptando a algúns dos
seus traballadores a estas
novas funcións, e mantendo a
totalidade dos seus empregados sen que o feito de cambio
de funcións afecte ó cadro de
persoal.
Unha das características
xerais do mercado de traballo
da Industria Téxtil en Galicia,
aínda que tamén extrapolable a
outros sectores de actividade: A
profunda segmentación entre
traballadores con contrato indefenido e traballadores con contrato suxeito á temporalidade
ou dito de outra xeito, a elevada
taxa de temporalidade da contratación Téxtil Galega. Esta
taxa tan elevada de temporalidade é posible explicala, debido
as facilidades que esta modalidade ofrece á hora da redución
dos costos de axustes dos
cadros de persoal (paros técnicos) en situación de recesión,
aínda que isto analizando a
nivel sectorial, fomenta a preca-

riedade laboral no Téxtil.
A expansión do sector
téxtil galego (“a moda galega”) parece acompañarse facilitada pola liberalización
comercial do sector promovida pola OMC- por unha forte
entrada de produtos téxtiles
manufacturados procedentes basicamente do sueste
asiático. Como afecta, dende
a vosa perspectiva, esta dinámica comercial ó sector tanto
nos empregos como nas
condicións laborais e mesmo
na producción?.
Afecta nos produtos básicos, pero nunca nos de valor
engadido, compiten en volume,
pero non en determinados produtos específicos de calidade.
Na organización productiva
afecta ós traballadores galegos,
dado que algúns empresarios
pretenden que aquí fágase o
mesmo volume de prendas e
con calidade, principalmente en
postos dominados “en cadeas
de produción” que marcan tempos moi escasos para realizala
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Segundo as informacións
de que dispoñemos as condicións laborais –salarios, xornadas, dereitos laborais e sindicais, etc.- no sector téxtil, onde
o emprego feminino e maioritario, reflicten unha situación de
precariedade –baixos salarios,
xornadas prolongadas, temporalidade, dificultades para desenvolve-la normal actividade
sindical, etc.-. Compartides
esta opinión ou pensades que
son similares a doutros sectores?. Cal e o voso diagnóstico?.
Isto non é unha situación
que se dea agora, sempre a
houbo, aínda que dada á pro-

gresiva deslocalizacion productiva asociada a un incremento
nos niveis de flexibilidade da
produción e a busca da redución dos costos, principalmente
laborais, para permitir unha
redución dos prezos e un
aumento dos marxes comerciais, esta situación agravase.
Parecera, finalmente, que o
téxtil é unha das actividades
manufactureiras máis “castigadas” pola “deslocalización
empresarial”. Compartides
este diagnóstico?, en caso afirmativo como afrontades esta
situación?, hai unha alternativa
sindical?.
Si, sen lugar a dúbidas este
é uno dos sectores máis afectados, pero tamén cremos na súa
continuidade e así traballamos

por iso desde FIA-GALICIAUGT, apoiando novos proxectos e reivindicando axudas
estatais e autonómicas, como
son as Axudas ó Téxtil, publicadas no BOE o 24 de Xaneiro do
2008, O Plan de Apoio ó Téxtil
Estatal, a próxima adhesión a
este mesmo a nivel Autonómico
e o desenvolvemento dunha
mesa Galega do Téxtil a cal
estamos inmersos nestes
momentos co fin que a firma
destes acordos realícense á
maior brevidade. Desde este
sindicato
apostamos
por
fomentalos programas de formación específicos para o sector, tanto de tipo técnico como
de xestión, con especial atención ás PYME e ás mulleres.

MAIO 2008

produción das prendas, o cal
deriva nun continuo estres para
os traballadores.
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O comercio galego na mundialización
económica
Roberto Puga Hermida
Responsable Acción Sindical UGT- Vigo

O auxe do comercio
na economía

comercializan produtos manufacturados son substituídos por compañías e factorías nacionais e
internacionais que a súa vez, e co
gallo de chegar a un número cada
vez maior de consumidores,
deben proceder a instalación dun
número crecente de establecementos que permitan a chegada
dos seus produtos a aqueles.
Establecementos que, a súa vez,
requiren cada vez máis persoal
relativamente especializado, máis
medios técnicos, etc. Deste xeito
o que era característico doutros
sectores –a mecanización, a división do traballo, a especialización,
a introdución do traballo asalariado, etc.- introdúcese nestas novas
actividades –neste caso o comercio- que adquiren unha dimensión
industrial e, xa que logo, unha
enorme autonomía tal que a esfera da circulación pasa a ocupar un
lugar serodio no desenrolo da
actividade económica global e
concentran unha parte cada vez
máis substancial do capital
–penetración impulsada polas
oportunidades que ofrece para
incrementa-la masa de plusvalía
e, xa que logo, procurar maiores
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Historicamente o auxe do
comercio –como o dos transportes, as comunicacións, os servizos financeiros, etc.- aparece
como unha necesidade froito da
crecente división do traballo na
producción e distribución de mercancías que da lugar á separación das actividades produtivas
–inicialmente agricultura e industria- que, nembargantes, dependen, cada vez máis, unhas de
outras: o campesiño necesita
mercar produtos industrias para
poder desenvolve-las súas actividades produtivas, o capital industrial necesita materias primas para
fabrica-los seus produtos, o traballador, transformado en consumidor, necesita de alimentos para
vivir, etc. Consinte se xeneraliza a
producción de mercancías e se
avanza nesta división do traballo,
maior relevancia adquiren estas
actividades e máis necesaria se
fai a súa racionalización –que en
termos económicos tradúcese na
entrada de capital- co gallo de

favorecer e simplifica-lo intercambio –p.e. abreviando o tempo de
intercambio, incrementado o volume, etc.- entre sectores, actividades,
territorios,
etc..
Racionalización que ó tempo leva
a unha crecente independencia
procura unha importancia cada
vez maior das funcións intermedias como o comercio, os transportes, etc., que pasan a inserirse
entre as antigas actividades produtivas. Racionalización que
supón tamén, e como xa lle pasara a outras actividades produtivas
máis antigas, unha maior capitalización das relacións que reflicte
unha nova dimensión na esfera
dos intercambios –as tendas
substitúen os vendedores ambulantes, aquelas son substituídas
polas grandes superficies, etc.-.
Racionalización que xurde da
necesidade –froito da entrada de
capital- de ir substituíndo os enormes desembolsos iniciais de capital fixo por capital circulante, de
reduci-los custos de producción,
de acurta-los tempos de traballo,
etc. e que esixen unha crecente
especialización e subdivisión do
traballo: os pequenos talleres que
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taxas de ganancia que
outras actividades produtivas debido a aceleraren o tempo de rotación
de capital produtivo en
circulación, algo característico do comercio.
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Velaí resumidas as
bases económicas do
crecente auxe capitalista
–penetración de capitaldo comercio que xurde
do proceso crecente de
división internacional do
traballo que deriva
nunha alza das actividades intermedias, nunha
crecente especialización
das mesmas, nunha
transferencia das taxas
de ganancia de outros
sectores –a agricultura, a
industria- que se deriva
dun incremento das plusvalías e
que se traduce, como ven pasando ó longo do desenrolo capitalista, nun proceso de concentración
e centralización do capital nas
esferas de comercialización e a
distribución rematadas ben coa
aparición de grandes sinaturas
que se fan cargo de estas actividades –as grandes areas comerciais, os grandes almacéns e
superficies, etc.- ben cun incremento cada vez maior da importancia da distribución –o comercio- nas maiores sinaturas que
combinan a producción coa distribución e que ven nesta derradeira actividade a posibilidade de
garanti-la taxa media de ganancia
de todo o volume de capital investido grazas a meirande ganancia
que permiten as actividades de
distribución en relación as actividades propiamente produtivas.
Meirande ganancia que é froito

laboral, ó crecente consumo da mocidade e
das persoas de terceira
idade que premen economicamente a prol do
consumo.

tanto dunha maior valorización do
capital na esfera da distribución
como dun auxe do consumo –os
traballadores pasaron a seren
consumidores- xa que, non cabe
dúbidas, que canto maior é o
número de consumidores, e
maiores as masas de diñeiro de
que dispoñen, tanto maior é a
esfera de distribución. Meirande
ganancia que impulsa tanto a
concentración e centralización do
capital nas áreas de distribución
coma a aparición de grandes
compañías, grandes áreas e
superficies de distribución –as
áreas comerciais, os grandes
almacéns, etc.-. E para que estas
esferas do capital podan valorizarse e estenderse é necesario a
aparición dunha amplía masa de
consumidores que, a súa vez,
está intimamente relacionada coa
extensión do traballo asalariado, a
incorporación da muller ó mundo

Por outra parte a propia lóxica de reprodución
e ampliación do capital
–o ritmo descendente da
taxa de ganancia que
forza á redución do valor
das mercancías- obriga
ó capital a estender
constantemente a producción, a venta masiva
de mercancías e, xa que
logo, a estimular máis e
máis novas necesidades
de consumo entre os
consumidores. Proceso
este que se acelera na
fase actual de mundialización da producción capitalista
de mercancías que se acompaña
–na procura de maximizala
ganancia, a taxa de plusvalía de
toda a esfera económica- con
unha mundialización da distribución. Un comercio mundial que, a
outra escala e noutro eslavón da
cadea, vincula ás fabricas produtoras –xeralmente situadas en países da periferia- con cadeas globais minoristas situadas nos países do centro e cuxo desenrolo é
un elemento mais das novas forzas da mundialización. Quizás
que a empresa multinacional que
mellor personifica este novo fenómeno sexan os grandes almacenes estadounidenses Wal-Mart
que manteñen –ó través dun complexo sistema global de compracontratos de abastecemento con
grandes empresas cubicadas en
todo o mundo: “case todo o que se
vende nos estantes de Wal-Mart
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cios é substituído polo traballo
asalariado das grandes superficies-, 2. Unha importante caída
do emprego no sector xa ca
perda de empregos no sector
detallista –polo peche de numerosos pequenos comercios- non é
compensada cos novos empregos asalariados creado polos
centros comerciais, 3. Unha precariedade do emprego dadas as
condicións laborais que impoñen
estas, e, sen que sexa contraditorio co sinalado anteriormente, 4.
Un auxe do emprego feminino.

O comercio en Galicia:
a capitalización da
actividade comercial

Esta nova realidade comercial
–o comercio intraempresarialadquiriu tal dimensión que, hoxe
en día, “os intercambios dentro
das empresas transnacionais
representan agora preto de dúas
partes dos fluxos do comercio
mundial e reflicten o crecemento
do comercio de “intraprodutos”. E
dentro das sociedades transnacionais "as empresas detallistas
desempeñan un papel fundamental no proceso de comercialización".
Este proceso de expansión
económica (de “globalización”) do
comercio ten efectos sobre distintos elementos da sociedade. Pola

dimensión e diversificación de
produtos comercializados afecta
ós consumidores ós que lle impoñen uns prezos e, tamén, uns produtos e pautas de consumo: en
definitiva, configuran a demanda.
Os produtores/subministradores
pola súa grande capacidade de
compra ós que lles impoñen uns
prezos procedendo paralelamente a unha selección de provedores e a unha imposición das súas
propias marcas (“marcas brancas”) en diferentes produtos de
consumo (alimentación, vestido e
calzado...): selecciona, en primeira instancia, a oferta.
Finalmente (“last, but not
least”), a aparición destas grandes áreas e superficies comerciais traen consigo importantes
cambios no mundo laboral que
se resumen en: 1. Un forte proceso de asalarización –o traballo
autónomo dos pequenos comer-

As características da división
do traballo en Galicia reflectida na
debilidade dos sectores produtivos básicos –agricultura e industria- condiciona o desenrolo e
dimensión da distribución de mercancías e, xa que logo, do comercio interior e exterior.
En relación ó comercio interior
debo recuperar argumentos anteriores nos que subliñaba que para
que estas esferas do capital
podan valorizarse e estenderse é
necesario a aparición de unha
amplía masa de consumidores
que, a súa vez, está intimamente
relacionada coa extensión do traballo asalariado, a incorporación
da muller o mundo laboral, o crecente consumo da mocidade e
das persoas de terceira idade que
premen economicamente a prol
do consumo. Non hai dúbidas
sobre que nos derradeiros quince
anos prodúcese en Galicia un
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de México” –esta empresa domina o comercio detallista en
México- “é importado e producido
nas plantas de empresas estranxeiras establecidas na zona franca
do país”.
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máis que notable incremento no
traballo asalariado –de 488.500 a
840.900-, unha incorporación
intensa da muller ó mundo laboral, etc., fenómenos ámbolos
dous que permiten un aumento
medio dos ingresos familiares,
unha maior capacidade de consumo –que se amplía a poboación
moza- e unha ampliación e mellora das pensións que permite
incorporar de xeito masivo ó exercito dos consumidores a moitas
persoas da terceira idade.

90

Entrando na análise interna
do comercio galego digamos que
no proceso de terciarización da
economía galega que ten lugar a
partires dos anos oitenta, e coincidindo ca derradeira crise económica do comercio –xunto coa
hostalería- será unha das actividades de maior puxanza e dinamismo chegando a albergar preto
do 26% dos empregos do sector
servizos. Con esta apartación
será naqueles anos unha das
poucas actividades que rexistre
un crecemento da actividade e o
emprego contribuíndo así a amortece-los efectos negativos da
crise nos sectores industriais tradicionais e na agricultura. As características desta apartación terá
tamén os seus efectos sobre o
mercado de traballo aportando
man de obra feminina ó tempo
que collerá auxe o emprego precario (efecto Wal-Mart) e incrementará notablemente a produtividade: un dos principais motivos
polos cales á produtividade
medrou máis rapidamente no
comercio por xunto e polo miúdo
que noutros sectores (..) é o feito
de que os comerciantes por xunto
e as grandes cadeas polo miúdo
investiron sumas considerables
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na tecnoloxía da información (...)
a evolución tecnolóxica (xunto
cos constantes descensos dos
custos en materia de comunicación e transporte) -moi visibles
nas grandes superficies- "foron os
principais factores que permitiron
a integración mundial”.
Como é ben sabido, na
comercialización dos produtos
xogan, hoxe en día , un papel fundamental as grandes empresas
polo miúdo, xa que non soo transfiren mercancías dos produtos ós
consumidores, senón que tamén
transmiten información procedente dos consumidores. A importancia do comercio polo miúdo
ponse de manifesto nas súas
inmensas dimensións sendo, con
toda probabilidade a actividade
que máis emprego crea e que
máis evolucionou nos derradeiros
anos. Unha actividade cuxas
empresas -segundo a OIT- parecen adoptaren unha filosofía e un
novo estilo de explotación. “En
vez de supervisar elas mesmas o
inventario de cada artigo, transfiren ós abastecedores gran parte
da responsabilidade de garanti-la
dispoñibilidade do produto. Para
iso os abastecedores supervisan,
en tempo real mediante enlaces
informático, as vendas no punto
de venta. Automaticamente renovan as reservas cando estas diminúen. Os pagos ós abastecedores efectúanse por transferencia
automatizada de banco a banco".
A presenza destas grandes
cadeas trouxo un cambio orientado á integración, á conformación
de empresas integrando a cadea
de abastecemento, dende o
ensumo e a materia prima deica
expiran as garantías grazas a que

os fabricantes e os comerciantes
polo miúdo traballan conxuntamente de xeito tal que "a relación
de asociación entre estes dous
grupos constitúe un cambio radical respecto á relación de antagonismo que adoitaban ter. Nesta
relación de asociación recoñecese que ámbolos dous forman
parte dun proceso único -que
pode axilizarse e simplificarse
moito- destinado a distribuílos produtos ós consumidores".
Neste marco de análise o
comercio polo miúdo en Galicia
coñeceu importantes cambios nos
derradeiros tempos logo despois
dun longo período de reestruturación e forte especialización e
impulsado polo auxe do consumo
privado, a urbanización das principais cidades, etc., que posibilita o
encadeamento, a partir da segunda metade da década dos noventa, dunha etapa de auxe e consolidación especialmente na rama
alimentaria onde destacan a
expansión do grupo ADISE
–Tojeiro- mediante unha estratexia
de concentración comercial
–adquisición de supermercados
CLAUDIO, con mais de 5.000
empregos-, a asociación de grupo
VEGONSA co grupo vasco
EROSKI (2.000 empregos) e que
dará lugar ó grupo VELGASA
(3.300 empregos), a consolidación do grupo FROIZ (2.700
empregos), a expansión galega
do CORTE INGLES e CONTINENTE, a consolidación de
CARREFOUR con nove centros,
etc.,feitos todos eles que confirman o forte dinamismo dos centros comerciais e as grandes
superficies de contratación en
contraposición coa forte caída do
pequeno comercio.
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O turismo galego no mercado mundial
Xulio X. Pardellas Blas
Dpto. Economía Aplicada- Universidade de Vigo

1. TENDENCIAS
ACTUAIS DA
DEMANDA TURÍSTICA
NO MUNDO

Unha clara concentración
espacial (áreas litorais, lagos
e cursos de auga, o que definía un destino de sol e praia
nas súas diversas formas)
Unha moi forte concentración temporal (basicamente
os meses de verán)
Unha motivación principal
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De acordo cos sucesivos
informes da OMT ao longo dos
anos 70 e 80 (1996), os trazos
dos cambios que se produciron
tanto na demanda turística,
como na resposta das ofertas,
foron evolucionando lentamente en torno a tres grandes eixes:
a elección de destinos, a tipoloxía das promocións e a renda
dos
consumidores.
Consecuentemente con este
esquema, de 1950 a 1980, o
modelo de turismo dominante e
case exclusivo aparecía caracterizado por:

de descanso e disfrute pasivo
Pola contra, desde 1980 o
mercado ven dando continuas
oportunidades a novos destinos, a ofertas menos concentradas no espazo e no tempo tamén menos orientadas a un
disfrute pasivo-, e tentando
adaptarse aos rápidos cambios
que se están producindo nos
novos segmentos da demanda,

pero sobre todo, a partir de
mediados dos 90, o principal
trazo de cambio do mercado vai
unido ás novas tecnoloxías de
información e da comunicación
(TIC).
Doutra banda, en todo o
mundo e desde logo en
Europa, os novos valores
sociais en torno á conservación
ambiental e a sustentabilidade
dos modelos de crecemento,
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están a modificar comportamentos e decisións que afectan
á actividade turística, consolidando por exemplo, novos destinos emerxentes no interior e
novas ofertas en torno aos
recursos do medio rural.
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En resumo e de forma moi
esquemática, poderiamos reducir a catro os grandes trazos
das tendencias na demanda
turística no mundo.
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En primeiro lugar debemos
citar a diversificación do tempo
libre. A diferenza dos modelos
tradicionais, onde a estacionalidade nos meses do verán
constituía un dato e ao mesmo
tempo un problema, a partición
das vacacións por razóns laborais e tamén de lecer, ao longo
de todo ano, ten unha incidencia cada vez maior na elaboración de novos produtos turísticos como resposta da oferta,
dando lugar a consumos específicos (escapadas de fin de
semana, nadal, semana santa,
festas locais), e desde logo, en
positivo mantendo a actividade
e o emprego no sector, obrigado a unha constante innovación
para aproveitar esta oportunidade de negocio.
En segundo lugar, observamos un cambio de valores no
consumo, que debe relacionarse cos incrementos da renda
dispoñible no mundo occidental
desde os anos 80. Pode afirmarse hoxe que o consumo
turístico tende a situarse nas
primeiras eleccións dos individuos e as familias, como unha
consecuencia clara da cultura
derivada do Estado do

Benestar. Por outra parte, e
desde a oferta, hai unha favorable percepción do negocio nese
sentido, presentando os produtos turísticos xa habitualmente
unidos a moi interesantes condicións de financiamento.
A terceira tendencia ven
relacionada coa idade dos turistas e constitúe á súa vez unha
consecuencia do crecemento
das expectativas de vida e da
propia saúde dos cidadáns, que
lles permite o disfrute de viaxes
e consumos turísticos despois
de rematada a súa vida laboral
activa. Isto implica unha
demanda de produtos específicos para este importante segmento, que ademais non ten
ningunha restrición de estacionalidade.
Finalmente, o cambio xa
citado no uso progresivo das
TIC convirte aos turistas en
consumidores moi maduros,

que se informan previamente
antes de elixir destinos e ofertas, e que presentan esixencias
cada vez maiores na relación
calidade-prezo, o que obriga ás
empresas a actualizar a súa
tecnoloxía e sobre todo, a afinar
moito a elaboración das súas
ofertas.

2. VISIÓN XERAL DO
TURISMO GALEGO NO
MERCADO GLOBAL
Nunha rápida ollada á actividade turística en Galicia no
momento actual e con proxección cara o futuro, é necesario
facer dúas diferenciacións,
unha temporal e outra espacial
para interpretar a súa dinámica.
Temporalmente, cómpre
establecer un antes e un despois de 1993, ano en que a
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Con respecto ao territorio, o
panorama interno –que a fin de
contas é o que se proxecta ao
exterior-, presenta un destino
razoablemente identificado: as
Rías Baixas, consolidado a
mediados dos 70 e situado
estruturalmente dentro do
modelo de sol e praia, imperante en España e no mundo
naquel momento. O resto de

Galicia é unha amalgama de
destinos e ofertas con diversas
modalidades, que melloran progresivamente a súa definición,
pero mantendo unha certa confusión nas mensaxes publicitarias cara os mercados emisores
que limitan os seus resultados.
Dentro desta visión esquemática debemos situar aos
dous grandes produtos emerxentes do país: o turismo urbano e o rural, que aparecen
aínda moi orientados ao mercado nacional e son apenas
inexistentes alén dos Pirineos.
Con todo, o potencial turístico
de Galicia nestes dous produtos é importante, sobre todo
para o mercado europeo, pero
tamén en lóxica, para o americano, polas connotacións históricas, culturais e familiares que
afectarían a eventuais visitantes.
No turismo urbano é onde

O turismo rural, pola contra
a pesar dos esforzos financeiros da Xunta desde os anos 90,
non semella ofertar moitos produtos especialmente diferenciados dos que xa existen en
Europa ou mesmo no Norte de
Portugal, coñecido desde os
anos 80 polo seu modelo de
Turismo
de
Habitaçâo.
Probablemente encontremos
aquí un claro fallo de obxectivos, tanto na orientación pública das axudas, como na propia
idea empresarial dos propietarios, que en ningún momento
deseñaron elementos de identificación co territorio, coa natureza e coa historia.
Os dous cadros que seguen
mostran por outra parte algunhas deficiencias que cumpriría
amañar para situar adecuada-
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Xunta decidiu apostar fortemente polo Xacobeo conseguindo situar a Santiago de
Compostela no mundo. Cecais
e problema creado, que persiste aínda hoxe, é que só se
situou a Santiago, pero non a
Galicia. Máis logo, a creación
da empresa mixta Turgalicia foi
estendendo aquela proxección
ao conxunto de Galicia, pero
desde un enfoque publicitario
excesivamente radial, isto é,
sempre centrado en Santiago e
con enlaces a outras ofertas
non sempre ben identificadas.

Galicia presenta singularidades
de relevancia como atractivo
diferenciado para aqueles mercados. Dunha banda, as cidades máis importantes están no
litoral e reciben un crecente
turismo de cruceiros con notables efectos multiplicativos e de
expansión cara os pequenos
municipios veciños, agregando
ademais a combinación de sol
e praia sempre atractiva para
calquera visitante. Pero non
podemos esquecer pola outra
banda, a situación Fisterra de
Gallaecia para o imperio romano, con itinerarios e monumentos ligados á historia que interesan cada vez máis ao segmento cultural da demanda europea
(as murallas de Lugo son patrimonio da Humanidade) e simplemente precisan situarse na
carteira dos turoperadores.
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mente a Galicia no mundo turístico. Pode verse con claridade
que os hoteis abertos pertencen maioritariamente ás categorías máis baixas e con
menos prestacións, en forte
contradición con varias das tendencias mundiais antes citadas,
como é o caso das rendas máis
elevadas e da madurez dos
turistas. Se agregamos a isto,
que máis da metade dos hoteis
de catro estrelas se sitúan nas
Rías Baixas (litoral), apenas
nos queda unha media de tres
hoteis de máxima categoría nas
cidades, o que reduce notablemente as súas expectativas.
Pensemos que o comportamento de demanda con respecto ao aloxamento é sempre
cara arriba, noutras palabras,
que a existencia de oferta (e
demanda) de alto nivel nun
destino concreto tende de seu a
atraer aos demais niveis e
acaba xerando externalidades
positivas para o conxunto do
sector.
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Algo semellante pode dicirse da estrutura das instalacións
de turismo rural, onde case
dous terzos estarían situadas
no nivel máis baixo (con independencia de que a categoría
“casas de labranza” é unha ficción, por canto apenas media
ducia ofrecen realmente actividades de traballo rural aos turistas). Cecais o problema máis
grave neste caso é que poucos
propietarios teñen unha formación empresarial mínima e ademais, apenas coñecen os
recursos, a historia ou a cultura
das zonas onde se localizan.
Se algún atractivo específico
pode ter o turismo rural en
Galicia (aparte de ofrecer un fin
de semana de tranquilidade
aos urbanitas), serían rutas e itinerarios que permitan ao visitante coñecer e desfrutar
daqueles recursos singulares,
inexistentes ou diferenciados
dos que poidan encontrar noutros países.

Cadro II. Establecementos de Turismo rural en Galicia (2003)

A XEITO DE
ELEMENTAIS
CONCLUSIÓNS
A pesar de que apenas citamos a variedade dos recursos
de Galicia, semella claro que o
sector turístico non aparece
ben situado para enfrontar os
desafíos das grandes tendencias da demanda para as dúas
vindeiras décadas.
Os potenciais turistas europeos non reciben unha información adecuada, que identifique
a Galicia con ofertas e destinos
complementarios ao Xacobeo,
que poidan interesarlles e constitúan un atractivo para elixiren
o noso territorio nas súas viaxes de lecer ou vacacións. Con
certeza, esta situación tende a
mellorar, pero con moita lentitude, e a dinámica da oferta turística vai con notable rapidez.
Debemos definirnos como
un destino fisterrán, de múltiples recursos naturais e históricos, creando produtos atractivos e chegando aos segmentos
de demanda que máis nos interesan, os de maior renda e
motivados por ofertas singulares inexistentes ou menos
atractivas noutros destinos.
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Deslocalización, globalización e
democracia
José Antonio Gómez Gómez
Secretario Xeral de UGT-Galicia

Falar de deslocalización, unha palabra que nin sequera figura no Diccionario da Real Academia
Española, resulta hoxe en día un lugar común para as organizacións sociais, empresariais e institucións políticas e económicas. Así, esta palabra “inexistente” é unha das que mellor representan, non cabe dúbida, a voracidade dun sistema económico global que actúa sobre o mercado laboral desde unha óptica exclusívamente extractiva da forza de traballo, e que pretende
situar ás persoas na categoría de meras ferramentas.
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Un argumento que tradi-

cionalmente sitúa as reivindicacións a prol da dignidade, a
seguridade e a calidade no
emprego como o principal
factor espantacapitais para as
economías dos estados
cunha moderna protección
social. Porén, esta afirmación
non resiste a análise de estrutura económica máis básica;
a proba diso está en que os
países máis custosos, máis
“caros”, seguen a ser os países privilexiados para a
recepción de investimento
estranxeiro directo. Asi a
maior parte do investimento
estranxeiro directo no mundo
segue indo a Estados Unidos,
Europa occidental e Xapón.
Pola contra, si son aspectos definitivos para a captación de investimentos estran-

xeiros, excluíndo os derivados da propia localización
xeográfica, a proximidade a
un mercado importante, ser
porta de entrada dun espazo
rexional protexido e que o
país de destino ofreza unhas
infraestruturas adecuadas e
eficientes, man de obra cualificada e unha aposta decidida
polo I+D+i, que garanta a
base tecnolóxica firme que
precisan as multinacionais
para proxectar globalmente o
seu negocio. É dicir, o que
vimos reclamando nas distintas mesas de Diálogo Social
nas que a UGT participa.
Pero, aínda máis, consideramos que só desde unha
aposta firme pola calidade do
emprego, os servizos públicos e a protección social se
garante a estabilidade social

MAIO 2008

H

ai unha chea de
definicións e de
tipificacións da
deslocalización, atendendo a
se se produce dentro dunha
mesma empresa multinacional ou entre empresas diferentes, dentro de rexións dun
país ou entre estados dunha
mesma área económica. E
ata se dá o caso de que o
destino sexa unha zona franca dentro dun país. Un abano
de posibilidades para concretar un formato que, no entanto, concentra enganosamente
as súas causas motoras nos
custos de produción e, en
concreto, nos derivados dos
salarios dos traballadores e
traballadoras.
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que o consumo precisa para
alimentar as balanzas económicas.
Algo que, no entanto, non
desanima aos teóricos da
economía liberal ou ultraliberal, que, en liña co “Informe
sobre comercio mundial de
2005”,
da
Organización
Mundial do Comercio (OMC),
presentan sen complexos un
ideario que di que a deslocalización non é senón unha
forma máis de comercio con
vantaxes comparativas; é
dicir, así como eu podo vender porque o meu produto é
mellor ou máis atractivo,
tamén o podo facer porque os
meus custos son máis baixos
(e nos “custos baixos” entra
de primeiro o custo laboral).

Neste receitario parecen
comezar a confluír algúns
argumentarios políticos neoliberais, que aproveitando o
actual momento de tensións
inflacionistas e financeiras
que comezamos a sufrir, propoñen trasladar aos salarios
a responsabilidade en exclusiva
de
endereitar
a
Contabilidade Nacional.
Na análise da deslocalización e os seus efectos é preciso facer un alto noutro
termo como é o de “globalización”, porque contextualiza
perfectamente o fenómeno da
mobilidade da produción e do
comercio. Neste senso, hai
quen ve ao viaxeiro veneciano Marco Polo, e o seu
comercio de especias e seda

desde a India, como o primeiro globalizador. Porque,
tamén hoxe en día, o concepto de mobilidade é a particularidade básica desta etapa na
globalización no desenvolvemento capitalista. E, así,
neste culto á comunicación
instantánea como requisito
imprescindible para formar
parte das elites económicas,
cada vez é máis fácil desarmar unha empresa na localización A e levala á localización B grazas á converxencia
tecnolóxica e á seguridade
bancaria e financeira.
De tal xeito que o capital é
o único factor móbil por excelencia, non o son o estado nin
o traballo. O goberno, e as
súas normas laborais, están
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principal
risco
para os
traballadores e
traballadoras, é a volta
atrás no recoñecemento
dos seus dereitos, a
volta a converter o
traballo nunha
mercancía que se merca
onde sexa máis barata
social e
economicamente

localizados nos límites do
país, mentres o poder real ten
cada vez máis carácter extranacional.

De toda esta suma de factores, a principal repercusión,
o principal risco para os traballadores e traballadoras, é a
volta atrás no recoñecemento
dos seus dereitos, a volta a
converter o traballo nunha
mercancía que se merca
onde sexa máis barata social
e economicamente, vendéndose o froito do seu esforzo,
baixo o paraugas dunha gran
marca, alí onde sexa máis

Desde as organizacións
sindicais temos que poñer o
acento na necesidade de
afrontar globalmente a problemática da deslocalización,
abordando a acción sindical e
a negociación colectiva cunha
vocación internacionalista,
que, sen perder o acento
local e sectorial, traslade ás
distintas administracións a
necesidade de reforzar as
normativas internacionais de
salvagarda dos dereitos dos
traballadores; porque o certo

é que, neste contexto de globalización, ningunha autoridade nacional ou autonómica
por si soa pode dar conta da
complexidade do fenómeno.
Unha dificultade que debe
ser trasladada á sociedade e
á súa articulación política
para favorecer un debate profundo e participativo sobre o
modelo económico e de mercado que somos quen de
soportar, e, o que é máis
importante, que porcentaxe
da nosa calidade democrática
estamos dispostos a sacrificar a prol dun pretendido
benestar económico.
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E algo parecido pasa cos
traballadores. Por razóns de
arraigo, familiares, culturais,
educativas, etc., o traballador,
salvo nos episodios críticos
que provocan hemorraxias
migratorias, é naturalmente
sedentario. Só as elites directivas retribuídas fortemente
acceden con naturalidade a
unha dispersión espacial global.

rendible. O que, ademais de
xerar un problema de xustiza
social e violencia económica xerme das riadas de inmigrantes ou de agresións bélicas-, significa botar a rodar
unha bola de neve pola pendente da degradación da normativa laboral, que baixo a
tapadeira da flexibilización
empresarial, desencadeará
unha competencia entre
pobres que acaba afogando o
sistema económico polo desemprego e o gasto social.
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A deslocalización en Galicia
Eladio Romero Ares
Secretario Acción Sindical UGT- Galicia

É preciso comezar a falar no contexto mundial, da globalización, que pola súa consecuencia supón
importantes repercusións económicas, dentro dun momento de grandes avances tecnolóxicos.

A

Dentro deste proceso unha
das opcións, máis dramáticas
para os traballadores, polas que
opta o investimento é moverse
cara os lugares onde son menores os salarios e as condicións de
traballo máis precarias, (maiores
xornadas laborais, menores vacacións, etc). Prodúcese un desprazamento dos traballadores con
dereitos e salarios dignos por traballadores sen dereitos e con
salarios míseros.
Un dos efectos máis evidentes da globalización é concretamente o tema hoxe a tratar: a deslocalización, revestindo gran

transcendencia polas consecuencias que pode levar para as persoas traballadoras. Os cadros de
traballadores afectados por procesos de deslocalización sectorial
presentan especiais dificultades
para atopar emprego, xa que se
trata de traballadores cualificados
en sectores de actividades proclives á deslocalización e con mínimas posibilidades de poder recolocarse neses mesmos sectores.
Cuantificar o fenómeno da
deslocalización e difícil debido as
carencias estatísticas ofrecen dificultades para cuantificar o seu
alcance. Sen embargo cada caso
é singular sendo dramático no
caso que afecte ao emprego do
país de orixe.
Para aproximarnos ao concepto e coñecer as repercusións
que están tendo actualmente os
procesos de deslocalización
industrial, resulta esclarecedor o
Informe de Deslocalizacións do
Congreso dos Deputados, realizado pola Subcomisión e cuxo fin
é analizar os procesos de deslocalización e elaborar medidas de

mellora competitiva.
Como nota positiva do informe do 28 de decembro de 2007,
é que se caracteriza polo pluralismo, por ser numerosa a participación, sectores industriais (calzado,
pedra, téxtil, conservas etc), administracións públicas, organizacións sociais entre as que se
atopa a UGT etc.
A deslocalización industrial é
un fenómeno inherente a calquera economía industrializada que
se move en termos de competencia internacional, que consiste en
trasladar, toda ou parte da produción a outros países, onde se
intenta optimizar a rendibilidade
das inversións realizadas, a base
de conseguir, no país de destino,
menor custo de man de obra,
maiores beneficios fiscais, menor
custo do solo industrial, así coma
lexislacións sociolaborais menos
esixentes, tanto dende o punto de
vista da protección social, como
dos dereitos sindicais.
A deslocalización prodúcese
pola perda de competitividade de
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índa que a globalización pode ter repercusións positivas
para o conxunto da economía
non leva prosperidade para todos,
senón todo o contrario, as desigualdades no mundo, lonxe de
atenuarse se agudizan. As desvantaxes da globalización son
máis acusadas no caso dos traballadores menos cualificados e
máis vulnerables.
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determinadas actividades e polo
novo reparto do traballo nun escenario mundial, favorecido por un
avance tecnolóxico e das comunicacións. A deslocalización pode
vir dada polo aproveitamento de
custos máis baixos, a racionalización da produción e a penetración
nos novos mercados.

MAIO 2008

Establecer cal é o impacto en
termos de emprego das deslocalizacións enfróntase con non poucas dificultades, non existindo
información estatística que reflicta
os efectos diste fenómeno a
escala mundial.
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máis intensamente son dentro do
sector servizos, particularmente
nos servizos de tecnoloxía da
información, nos cales s subcontratación acada o 40% e a deslocalización o 7%.
Se constata no Informe que
as saídas de capital de España
non responden tanto a reducir
custos senón á internacionalización das empresas fronte a globalización.
Os sectores manufactureiros
españois máis ameazados de

Por
actividades,
estas deslocalizacións
concentráronse nun
70% dos casos en seis
subsectores: metal e
maquinaria (14,5%),
motor (14,5%), electricidade (12,4%), correos e
telecomunicacións
(10%), química (9,5%) e
téxtiles e coiro (8,7%).
En termos de
emprego, destaca a
importante perda de
postos de traballo rexistrada nas actividades de
servizos
financeiros
(22,2%), motor (15,3%),
metal e maquinaria (11,7%) e
electricidade (9,4%).
Por países destaca a porcentaxe de perdas de emprego en
Reino Unido (37,2%) seguido de
Francia (13%). Os postos de traballo perdidos en España supoñen un 3%.
En canto ós sectores as deslocalizacións que se están dando

deslocalización cara ao Leste de
Europa son partes do proceso
produtivo de material de transporte, equipos eléctricos e electrónicos, caucho e materias plásticas.
Aínda que as deslocalizacións
en España non acadaron en volume global importantes cifras, si se
produce o peche de fábricas en
determinados sectores e rexións
polo que suscitaron alarma social.

As medidas que se especifican no Informe son as enfocadas
a incrementar a competitividade
como obxectivo último, mediante
o desenrolo de catro factores, o
incremento da produtividade, a
mellora do entorno competitivo, a
creación de mecanismos de
axuste e a internacionalización de
servizos de apoio ao exterior. Se
propón ao Goberno a creación
dun
Observatorio
da
Internacionalización.
No ámbito da UE coincídese
na preocupación de que a globalización pode levar
desvantaxes para os
traballadores máis vulnerables e menos cualificados de determinados sectores, e como
resposta a isto créase
así o “Fondo Europeo
de Adaptación á
Globalización (FEAG)”
como instrumento de
solidariedade da UE
con aqueles afectados
por despedimentos,
cando estes teñan
unha incidencia negativa importante na economía rexional ou
local.
Despois de isto é
preciso sinalar as nosas propostas:
Aínda que as repercusións
que se recollen no informe en
materia de emprego son de baixa
incidencia, dende a UGT consideramos que é preciso anticiparnos
aos posibles procesos que se
podan producir nun futuro, asemade cada caso de deslocalización industrial que leve perda de
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determinado territorio, incluída a
titularidade do solo, para evitar a
especulación inmobiliaria que del
se poida facer, ao compromiso de
permanencia da empresa no país
onde a reciba. Trátase de conseguir que as empresas se fagan
responsables das súas decisións;
e que, ao igual que se lles outorga uns dereitos por implantarse
en España (axudas públicas) se
lles confira unhas obrigas.

emprego resulta para nos de
enorme transcendencia, independentemente de que o número de
eles non sexa excesivo.

Demandamos a necesidade
de poñer en marcha unha estratexia competitiva acorde coas debilidades que presenta a nosa
estrutura produtiva, que configure
unha competencia en mercados
e produtos non en base a redución de custos, senón á articulación de medidas tanto a nivel sectorial e territorial, que conformen
un modelo competitivo que
aumente a produtividade, acadando un equilibrio entre competitividade e cohesión social.

Como instrumento de xestión
preventiva, os Observatorios permanentes sectoriais deberán
permitir realizar unha labor de
prospección dos cambios substanciais polos que están pasando
ou vaian pasar nun futuro próximo
os diferentes sectores afectados;
ao obxecto de obter uns resultados sobre os cambios do modelo
produtivo que permitan anticiparnos ante decisións posibles de
deslocalización e, polo tanto,
reducir os efectos negativos que
estas iniciativas deparan sobre o
emprego.
Co obxecto de disuadir ás
empresas que opten polo desenlace da deslocalización, condicionar o mantemento de calquera
axuda política que ofreza nun

• Apoio multidisciplinar
aos Plans de Viabilidade en
empresas en crise con procesos de reestruturación de
cadros de persoal, prestando atención especial ao
asesoramento.
• Axilización no financiamento avais a empresas en crise que poden
poñer en perigo proxectos
empresariais pola tardanza.
Deberanse crear como medidas preventivas os marcos institucionais para valorar a incidencia
dos procesos de deslocalizaciòn
de cada actividade, cun diálogo
continuo entre os axentes sociais
que permita se é o caso tomar
medidas dirixidas a manter a actividade ou a mitigar os efectos da
deslocalización.
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Como consecuencia, en
Galicia, dentro do proceso do
Diálogo Social, unha vez asinado
o “Novo Marco de Relacións
Laborais: Acordo polo emprego”
como alicerce fundamental para
mellorar as relacións laborais e a
calidade do emprego, estamos
inmerso actualmente en plena
negociación en materia de
“Desenvolvemento económico e
industrial, e I+D+i”.

Son necesarias medidas de
carácter preventivo en materia de
deslocalización, a nivel xeral e, en
especial, en aqueles sectores
máis susceptibles a este tipo de
prácticas: sector auxiliar do automóbil, téxtil, o de compoñentes,
alimentario (conservas), químico
e electrónica.

Nos procesos de Expedientes
de Extinción de Contratos, asociados en determinados casos a
deslocalización é urxente exixir
que os Plans sociais sexan máis
xustos e con máis contido que os
habituais, incluíndo políticas de
recolocacións laborais que minimicen os efectos dos despedimentos:
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A deslocalización
Jaime López Golpe
Secretario de Acción Sindical e Política Sectorial do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

A deslocalización das empresas é un proceso que está a afectar as economías dos países máis
desenvolvidos, entre os cales está o noso. As grandes empresas buscan novos países con
menores custos, sexan laborais, ambientais ou fiscais.

E

No caso galego, a ameaza
non é que as empresas multinacionais instaladas aquí marchen agora a outro sitio, senón
que as grandes empresas galegas do téxtil, a industria alimentaria, a madeira e outras actividades despracen as fases primarias do seu ciclo de produción fóra de Galicia.
Outra forma de deslocalización encuberta é o investimento
das empresas domiciliadas en
Galicia noutros países para instalar a súa actividade ou
ampliar a súa capacidade produtiva.
É un práctica común na globalización que as empresas

máis grandes e con capacidade
para facelo, ante unha expectativa de crecemento da demanda no seu sector, de incremento da súa capacidade de produción, no canto de ampliaren as
súas instalacións aproveitan a
ocasión para instalarse noutro
país.
No caso de Galicia, o exemplo paradigmático deste proceso de deslocalización parcial é
o sector da industria auxiliar do
automóbil, que está aproveitando o seu incremento de actividade para facer investimentos
de ampliación en Portugal e
Latinoamérica.
No caso de Galicia, dous
importantes sectores de actividade industrial, a confección
téxtil e a industria conserveira,
xa participan plenamente neste
modelo que combina a descentralización produtiva coa deslocalización industrial cara aos
países de baixos custos de produción. Aínda máis: pode afirmarse que no noso caso esta é
a forma de deslocalización con

maiores efectos económicos e
no emprego.
As empresas que poden
actuar máis activamente nos
procesos de desprazamento
cara a outros países son precisamente estas empresas de
capital galego, que participan
no mercado mundial e operan
en sectores con fases de produción intensivas en man de
obra, como son a industria auxiliar do automóbil, a industria
téxtil e a conserveira. Nos tres
casos hai empresas galegas
multinacionais, líderes europeas tanto no téxtil coma na conserva e que xa teñen un modelo produtivo fragmentado e con
presenza noutros países para
fases enteiras da súa produción.

CONSECUENCIAS
LABORAIS DA
DESLOCALIZACIÓN
As consecuencias laborais

103
MAIO 2008

n Galicia, e dada a
nosa estrutura produtiva, a forma que
reviste a deslocalización é o
desprazamento cara a países
con baixos custos partes do
proceso produtivo en sectores
de actividade dominados por
empresas galegas.
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para os países ou territorios que
sofren deslocalización industrial
poden sintetizarse en dúas:
perda de emprego e deterioración das condicións laborais.

dución, á súa loxística ou a
prestación de servizos de diferente tipo, dende o financiamento, a vixilancia ou o transporte.

Porén, esta é unha visión
excesivamente esquemática
que require de maiores ampliacións. En primeiro lugar pódese
distinguir entre os efectos provocados por casos reais de
deslocalización e os procesos
xerados pola simple ameaza
desta.

Cando a empresa principal
pecha, as auxiliares pechan
tamén, o que supón o despedimento do seu cadro de persoal
ou, no mellor dos casos e se a
empresa principal non é o seu
único cliente, redúceno. Valla
de exemplo desta perda de
emprego o caso de Valeo a
toxa. que ao trasladar a súa
produción e pechar a fábrica
que tiña en Ourense despediu
250 traballadores do seu persoal directo e ademais, segundo
cálculos aproximados, supuxo
a perda doutros 350 empregos
en empresas auxiliares.

No primeiro caso estamos a
falar de procesos reais con consecuencias directas e que
teñen como efecto inmediato a
perda de emprego directo nas
empresas ou sectores implicados e, máis alá, nas actividades
auxiliares destas empresas e
mesmo, cando se dan determinadas condicións de especialización produtiva territorial, nas
cidades ou comarcas onde
están implantados.
Na primeira das fórmulas de
deslocalización que analizamos, o peche dunha empresa
para trasladala a outro país, a
consecuencia directa e inevitable é a perda de emprego que
afecta en primeiro lugar a todo
o persoal que traballa na
empresa. Pero a destrución de
emprego non queda aí.
Toda empresa de certo
tamaño e case todas as compañías que mudan de país son,
case por definición, medianas
ou grandes; desenvolven derredor delas un conxunto de actividades que cobren empresas
auxiliares vinculadas á súa pro-

Sendo graves as consecuencias para o emprego neste
tipo de deslocalización, é moito
máis negativa cando se deslocaliza un sector ou unha fase
da actividade produtiva. É máis
grave porque aquí non falamos
dunha empresa concreta,
senón dun número importante
de compañías, que poden perder todo ou parte do seu cadro
de persoal.
Cando o que desaparece
dun territorio é unha actividade
completa como a construción
de grandes buques civís, a
perda de emprego directo cóntase por miles de persoas nas
empresas principais.
Pero, como dixemos, as
consecuencias van alén porque
afecta tamén o emprego indirecto, isto é, o das compañías

auxiliares que traballan dentro
ou fóra da grande empresa e
que na maioría dos casos non
poden continuar a súa actividade empresarial ao desaparecer
o que, en moitas ocasións, é o
seu único cliente.
Algo semellante ocorre
cando se deslocalizan fases do
proceso produtivo; normalmente hai as máis intensivas en
man de obra e que, polo tanto,
dan máis emprego directo.
Nestes casos, a perda afecta a
unha parte moi importante do
emprego directo dun sector de
actividade, o que supón moitas
empresas e moitos postos de
traballo. Así, e nos casos que
citamos neste tipo de deslocalización, a industria conserveira
en Galicia pode chegar a perder ata a metade do persoal
que ocupa, e na mesma situación se atopa a industria do téxtil-confección.
Estamos falando, polo tanto,
da posible perda de miles de
empregos en actividades básicas do tecido produtivo galego.
Pero isto non é todo. Cando o
que se deslocaliza é unha actividade completa ou fases da
produción de determinados
sectores, tamén hai consecuencias sobre a economía e o
emprego dos territorios onde
teñen máis presenza estas actividades.
A feble estrutura industrial
de Galicia fai que con moita frecuencia nunha comarca exista
unha elevada especialización
nun só sector industrial, de xeito
que boa parte da economía do
territorio depende desa única
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actividade. Os exemplos son
claros: a dependencia da
comarca de Ferrol da construción naval; da Barbanza,
Arousa ou Bergantiños da
industria da conserva, ou o forte
peso da industria téxtil en
Arteixo-Carballo ou en certas
comarcas ourensás.
Cando estes sectores
entran en crise, cando se deslocalizan, non só se perde o
emprego directo e o indirecto
das empresas auxiliares, tamén
hai unha perda do denominado
«emprego inducido». O emprego inducido é o que se xera en
todas as actividades económicas, dende o comercio á hostalaría pasando pola construción,
para cubrir a demanda que de
todo tipo de bens e servizos fan
as persoas ocupadas nas actividades industriais. Ao se perder este emprego industrial, a
capacidade económica na
comarca, a súa demanda de
bens e servizos cae, e iso ten
consecuencias sobre o conxunto da economía do territorio
afectado.

A posibilidade de perder o
emprego, de que peche e se
deslocalice unha empresa ou
ata un sector de actividade leva

MAIO 2008

Ata aquí falamos das consecuencias dos procesos reais de
deslocalización, que se concretan en perdas de emprego
directo, indirecto e inducido.
Pero hai outros efectos negativos que non teñen que ver con
procesos reais senón só con
expectativas, coa incerteza e o
medo que provoca o risco da
deslocalización.
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as persoas que traballan neles
a aceptaren a perda de dereitos
laborais, o empeoramento das
súas condicións de traballo.

A DESLOCALIZACIÓN
NA CONSERVA
A estratexia de algunhas

empresas baseouse na creación
de empresas subsidiarias das
grandes conserveiras galegas
(Jealsa, Escurís, Calvo, Garavilla)
nos países de Latinoamérica para
abordar estes novos mercados. A
razón era dobre: os menores custos de produción —en especial os
laborais e os ambientais— e as
vantaxes arancelarias que ten
producir en América.
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esixirlles ás empresas a devolución de todas as axudas
públicas que recibiran, cando
tomen a decisión de deslocalizar as súas instalacións e
provocar, en consecuencia, a
perda de postos de traballo.

MAIO 2008

• Preparar plans de
recolocación para os posibles
excedentes en actividades
complementarias ou dependentes dos sectores afectados que, ao mesmo tempo,
posibiliten un plan de reindustrialización nas localidades
afectadas.
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POSIBLES RESPOSTAS
Á DESLOCALIZACIÓN
Para evitalo é preciso un
amplo acordo social no que
participen as empresas, os sindicatos e a Administración, para
establecer límites, controis e
alternativas de emprego nas
empresas, nos sectores e nas
comarcas afectadas.
O diálogo social, a concertación sectorial, os acordos territoriais, a negociación colectiva
e os pactos dentro de cada
empresa afectada han ser os
instrumentos para limitar e
regular os procesos de deslocalización.
CC OO non está en contra
dos procesos de internacionalización das empresas galegas
nin da súa expansión noutros
mercados, pero si se opón a
que provoquen a perda de
capacidade produtiva e de
empregos en Galicia.

Ao mesmo tempo, coidamos posible combinar ambos
os dous procesos: a internacionalización da economía galega
e que esta sirva para aumentar
a riqueza xerada en Galicia e
lograr máis e mellor emprego.
Por todo isto, cómpre debater e acordar actuacións en
diferentes ámbitos:
• Lograr o consenso
para impulsar unha política
industrial activa que faga da
calidade e a produtividade as
armas competitivas do noso
aparello produtivo, superando
o modelo actual que pretende
competir con baixos salarios e
precariedade laboral.
• Redefinir as políticas
das administracións públicas,
o Goberno central e a Xunta
de Galicia, condicionando as
axudas, subvencións directas
e outras medidas de apoio á
expansión internacional, ao
mantemento da actividade
industrial e do emprego en
Galicia. Así mesmo, cómpre

• Deseñar un plan social
para dar resposta aos problemas de acceso á protección
social, desemprego, pensións, etc., en especial en
sectores que pola súa composición de idade, temporalidade e xénero teñen acumulados períodos en branco ou de
baixa cotización.
1. Acadar un amplo
acordo social entra a Xunta
de Galicia, os empresarios
e os sindicatos sobre o
sector industrial e as políticas sectoriais que se han
levar adiante, implantando
observatorios industriais
nos subsectores con maior
risco de deslocalización.
2. Os primeiros observatorios que se constitúan
serán, por ser os sectores
máis afectados pola deslocalización, os do téxtil, a
industria conserveira, a
industria da madeira e a do
automóbil, en especial a
súa industria auxiliar.
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3. Redefinir as políticas
das Administracións públicas —Goberno central e
Xunta de Galicia—, condicionando as axudas e subvencións á expansión internacional, ao mantemento
da actividade industrial e o
emprego en España e
Galicia.
4. Defender a produción en Galicia, utilizando
como estratexia de posta
en valor a imaxe de calidade da produción.

6. As empresas, organizacións empresariais e sin-

7. Preparar plans de
recolocación para os posibles excedentes en actividades complementarias ou
dependentes do sector e
que posibiliten á vez un
plan de reindustrialización
nas comarcas máis afectadas, que sirva para compensar as posibles perdas
de actividade auxiliar ou
inducida que ata o de
agora xeraba o sector
industrial afectado pola
deslocalización.

8. Deseñar
plans
sociais para dar resposta
aos problemas de acceso
á protección social —desemprego, pensións, etc.—
das traballadoras do sector
que, por razóns de idade e
de rotación na contratación, teñen períodos en
branco ou de baixa cotización.
9. Establecer códigos
de conduta e compromisos
de responsabilidade social
das empresas que instalan
factorías nos países pouco
desenvolvidos, cun estrito
cumprimento das normas
sobre o traballo e as condicións laborais establecidas
pola OIT.
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5. Desenvolver campañas de información dirixidas aos consumidores
galegos, para facelos
conscientes da súa responsabilidade cando elixen
entre produtos fabricados
en diferentes países ou
áreas xeográficas.

dicatos de cada sector
afectado han negociar a
extensión e o ritmo da
internacionalización das
fases do proceso produtivo
e da importación de producións e, simultaneamente,
negociar acordos de relocalización noutras seccións e actividades para as
persoas afectadas polos
cambios no proceso produtivo.
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Deslocalización industrial
Luís Burgos Díaz
Confederación Sindical Galega

A deslocalización é un fenómeno asociado á globalización. Tendemos a considerar que na
Galiza este fenómeno é pouco importante, a pesar de casos significativos como por exemplo o
de VALEO, en Ourense. Ë verdade que a maioría das persoas traballadoras están empregadas
en empresas que non están globalizadas, que operan fundamentalmente en mercados locais,
nacionais ou estatais e non producen para un mercado global. Pero o certo é que as empresas
que si o fan, normalmente multinacionais, son as que moven os fíos, crean escola, controlan os
mercados e designan ou impoñen comportamentos. A globalización é un feito ao que é difícil
poñerlle coto e a deslocalización, un dos seus efectos, ten máis calado do que aparentemente
pode parecernos.
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A razón principal, dende o

punto de vista sindical, é que o
capital busca maiores beneficios
a través dunha maior explotación
da forza do traballo en países con
menores dereitos laborais e onde
poden impor normas ad hoc,
como no caso das maquías centroamericanas. Pero tamén hai
outras motivacións, que mesmo
poden ter máis peso que o custe
laboral, como son a inexistencia
de normativas medioambientais,
unha fiscalidade favorable e chan
industrial barato ou regalado, a
utilización de materias primas e,
por suposto, razóns comerciais
de todo tipo que favorezan a
entrada destas empresas en mercados antes vedados.
Inda que propiamente non se
poda falar de deslocalización
danse efectos parecidos cando
determinadas empresas son

absorbidas por outras empresas
e a propiedade deixa de ser galega, como xa sucedeu no sector
lácteo, ou no enerxético, ou
mesmo na construción civil.
Nestes casos mudan as decisións, deslocalízanse os investimentos concentrándose onde
radica a sede da sociedade e
tamén as actividades tecnolóxicas e o emprego, principalmente
de alto nivel.
Parece pois que a deslocalización dáse en empresas grandes e medianas dos países
“caros” aos países “baratos” e isto
é así normalmente. Sen embargo, nos estamos vivindo tamén
unha “deslocalización inversa”.
Este é o caso das empresas, normalmente pequenas, constituídas
en Portugal para vir a traballar na
Galiza, e non so no sector da
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A

deslocalización ou
relocalización dáse
non so cando unha
empresa cerra aquí para trasladarse a outro lugar, senón que
tamén se da cando unha empresa amplía ou traslada parte da
súa actividade ou liñas de producción a outro lugar. Por exemplo, a
industria conserveira galega nos
últimos anos internacionalizou o
seu mercado polo que podería
pensarse que aumentaría aquí o
emprego; sen embargo, o reduce
progresivamente, principalmente
o eventual, mentres abre plantas
en Ecuador, Honduras, Salvador,
etc. Algo parecido ocorre dende
fai moitos anos coa confección
téxtil e nomeadamente no caso
de INDITEX.
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construción, unha realidade que
hai que ter moi en conta porque
produce efectos laborais perniciosos, semellantes aos da deslocalización industrial, que deben ser
atallados dende a acción sindical.
Os compañeiros de UGT e
CCOO xa falaron dos efectos da
deslocalización na redución do
emprego directo, indirecto e inducido, na presión á baixa das condicións de emprego e normativa
laboral, falaron da chantaxe na
negociación colectiva, etc. Eu quixera ampliar ese listado de prexuízos cunha referencia á antisindicalidade. Perséguese ou presiónase ao sindicalismo considerado
perigoso ou molesto e realmente
a chantaxe empresarial respecto
da deslocalización cala no persoal que tende a autocensurarse.

Pensemos, por exemplo, que na
Citröen tivese maioría absoluta a
CIG. ¡O persoal volveuse tolo!
¡Queren que peche a empresa!
Falouse do dumping social,
algo que entende todo o mundo.
Quixera salientar que do que
estamos a falar é da mercantilización do traballo, de cómo coas
deslocalizacións se visualiza que
o traballo para o capital non é
máis que unha mercadoría que
se compra onde sexa máis barata, sen atender a ningunha razón
de xustiza ou de humanidade.
O compañeiro Xaime falou de
alternativas á deslocalización.
Son alternativas básicas, coas
que estamos de acordo, pero
creo que todas as persoas que
participamos neste debate dámo-

nos conta das dificultades de
parar un proceso que se asenta
na globalización liberal. Globalizar
os dereitos é realmente complicado e as alternativas nacionais ou
estatais son insuficientes. A grande avantaxe do capital é a súa
mobilidade no mundo actual,
mentres que as normas, e especificamente as laborais, están por
definición localizadas e no noso
caso son competencia estatal. A
clase traballadora tamén está
localizada e normalmente non
pretende moverse. A emigración
é unha saída persoal desesperada cando fracasan todas as posibilidades, cando os planos de
emprego, as políticas industriais,
as concertacións sociais e políticas, etc, non teñen resultado.
Pero o capital deslocalízase sen
ningún problema, a veces instan-
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taneamente e esa é a súa meirande avantaxe.
Ë certo que se lle dan subvencións a empresas que en calquera intre poden marcharse, que se
marchan ou que abren sucursais
en outros países, polo que nese
caso parece que estamos subvencionando a deslocalización .
Dise entón que as subvencións
deberían estar condicionadas
para evitar ese feito, pero tamén
hai que considerar o que defende
Xavier Vence, profesor de económicas aquí en Santiago, quen
asegura que o máis eficaz non é
subvencionar ás empresas senón
facer investimentos en capital
social territorializado (infraestruturas, centros tecnolóxicos, clústers,
formación, etc) para favorecer a
competitividade.

Hai que mirar entón deica a
acción sindical internacional, porque a pesar das súas insuficiencias actuais, algunhas veces derivadas de intereses nacionais
enfrontados e outras da burocratización e lentitude para tomar
decisións, é un camiño que nos
fai pensar en negociación colectiva internacional ante este fenómeno e - ¿por qué non?- en conflito e mobilización internacional.
Para rematar quixera propoñer como reflexión tres cuestións
sindicais de diferente calado:
Unha primeira cuestión refírese a que a recolocación de
empresas estranxeiras e galegas
é un fenómeno deste mundo e
non algo anecdótico. Non hai que
esperar a que se produza o desenlace, senón asegurar a participación e negociación da internacionalización do proceso produtivo e das recolocacións necesarias, no seu caso. Hai que tomar
iniciativa, manter informado e
atento ao persoal e presentar
alternativas negociables. Un
exemplo moi concreto podería ser
o das empresas auxiliares do
automóbil que cada vez teñen
máis centros de traballo en
Portugal e onde xa se está producindo unha problemática complexa en relación cos traballos transfronteirizos.
Unha segunda cuestión refírese á necesidade, cando se produce conflito aberto, de garantir a
maior unidade para a acción,
facéndoa explícita e dándolle con-

tido orgánico do tipo plataformas
ou coordinadoras, onde non so
participen as persoas directamente afectadas a través das organizacións sindicais senón tamén
outras representacións sociais
que van ser afectadas en diversos eidos, entre eles o que se
chama o emprego inducido.
Unha terceira e última cuestión lévanos ao feito de que mentres a organización predominante
na producción está concatenada
en empresas en rede, en clústers,
establecéndose unha serie de
dependencias entre empresas
principais, contratas, subcontratas
e autónomos, a negociación
colectiva está pensada para outro
patrón organizativo, o sectorial e
de empresa. O desfase é evidente, de forma que posiblemente a
reforma necesaria da negociación
colectiva debería contemplar e
legalizar negociacións a nivel territorial, conectadas coa producción
de bens onde participan diversas
empresas de diversos sectores
(carpinteiría, plásticos, téxtil,
metal…)
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En calquera caso, como o
poder real é extranacional, aos
efectos do que estamos a falar hai
que considerar entón alternativas
de ámbito internacional. A nivel
xurídico sempre se pensou na
OIT. Realmente cando se crea en
1919 e cando se refunda en 1949
o seu obxectivo era o de conseguir unha lexislación internacional
do traballo, obxectivo que foi sempre relegado. Pero o certo é que a
pesar dos máis de 180 convenios
subscritos o obxectivo dunha
lexislación internacional imperativa non parece posible e ao máis
que se chegou ata agora é á
Declaración de 1998 sobre principios e dereitos fundamentais. Os
convenios teñen na necesidade
de ser ratificados por cada estado
o seu talón de Aquiles e a
Declaración de 1998, que é de
obrigado cumprimento, ademais
de ser moi xeral dificilmente se vai

a cumprir cando non existe ningún mecanismo efectivo para a
imposición de sancións.
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A deslocalización e a globalización
en Galicia
Demetrio Ángel Fernández López
Presidente do Consello Galego de Relacións Laborais

1.- Concepto

Partindo da relación anterior, as empresas ou actividades se localizan nun determinado territorio simple e llanamente
porque este lles resulta atractivo. As razóns son moi diversas,
pero serva a título de exemplo:
as políticas públicas de apoio
aos investimentos, os custos de
produción, as razóns de carácter comercial ou fiscalidades
permisivas ou favorables.
A negación destas vantaxes
e deste atractivo é o que nos
leva ao concepto contrario á
localización: a deslocalización.
¿Por qué se deslocalizan as
empresas?; porque os territo-

A este fenómeno da deslocalización , contribúe de xeito
decisivo, o fenómeno da globalización económica, que elimina
distancias, fronteiras e fai predominar o factor económico
sobre factores de carácter cultural e social.

nómico e social de España e de
Galicia, perdéronse as vantaxes competitivas propias dos
países menos desenvolvidos e
pasaron de beneficiarse da
deslocalización doutros países
a verse prexudicadas pola
mesma.
A principal consecuencia de
calquera proceso de deslocalización é a perda de emprego,
tanto directo coma indirecto. No
caso de Galicia, o risco de deslocalización pode ser menor,
pola confluencia de varios factores:

2.- Situación actual
España, e en menor medida
Galicia, beneficiáronse durante
moitos anos da decisión das
grandes multinacionais de instalarse no seu territorio, por
canto xuntaban tódalas condicións para resultar atractivas:
baixos custos, escasa fiscalidade, mercado potencialmente
emerxente e incipiente apoio
aos investimentos.
Co desenvolvemento eco-

- Houbo, desgraciadamente, unha moito menor localización previa de empresas multinacionais en Galicia que noutras partes de España.
- O papel que xogan as multinacionais en Galicia de abastecemento a mercados nos
que xogamos unha posición
xeoestratéxica preponderante.
- A tendencia das multinacionais que operan na nosa
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Sinalaba Alfred Weber que
a ubicación e localización
dunha planta, empresa ou actividade de tipo industrial estaba
relacionada dun xeito directo
coa presenza próxima de recursos naturais, coa distancia respecto do mercado, co custe da
man de obra e coa economía
de aglomeración.

rios nos que estaban localizadas perden os atractivos e aparecen outras zonas xeográficas
que os reúnen con maior viveza.
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comunidade autónoma a abastecerse de provedores locais,
creando incluso clusters vencellados coas mesmas.
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Se ben é certo que a fórmula máis típica de deslocalización é o peche dunha empresa
ou factoría para trasladala a
outro país que ofreza menos
custos, non é menos, que hai
outras fórmulas máis complexas, menos visibles e con efectos máis perniciosos, como
sería a deslocalización de sectores ou a deslocalización de
fases do proceso produtivo,
directamente vencelladas coa
internacionalización da economía e das empresas.
Respecto da deslocalización de sectores, leva consigo
cas empresas non pechen para
trasladarse, senón que simplemente desaparezan. Un exemplo disto, viviuse ata hai poucos
anos en Galicia e en Europa co
desprazamento do peso do
sector naval cara a China ou a
Corea, non supoñendo o peche
das grandes empresas do
naval, pero si a perda neta de
emprego de xeito importante. O
mesmo poderíase dicir respecto do sector téxtil, a países
como Marrocos.
Respecto da deslocalización de fases do proceso produtivo, indubidable ven coa
internacionalización das empresas pero tamén co cambio do
modelo produtivo das mesmas.

FOTO: Pino Fontelos
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3.- Formas de
deslocalización

Os cambios nos custos de
transporte e as novas tecnoloxías permiten que parte dos procesos produtivos non só se
externalicen, senón que se
externalizan cara ao estranxeiro, a países de baixo custo produtivo, sen cargas de tempo nin
de infraestructuras apreciables.
Esta última modalidade ten
efectos especialmente importantes no emprego e de caracter económico, especialmente
nas fases de menor valor engadido pero de ocupación intensiva de man de obra pouco cualificada.
Aquí os exemplos claros
que se poden poñer en Galicia
son os do sector conserveiro e
téxtil, combinado o que sería

unha lóxica internacionalización
das empresas, unha descentralización produtiva conforme aos
novos modelos produtivos e
unha deslocalización real, con
perniciosos efectos cara ao
emprego.
Hai en Galicia, empresas
galegas multinacionais, lideres
europeas tanto no téxtil coma
na conserva, que xa teñen descentralizadas e deslocalizadas
fases enteiras dos seus procesos produtivos. Os efectos para
o emprego supoñen non tanto a
perda de empregos xa creados
coma a non creación de novos
postos de traballo acordes a
incrementos de produción ou a
fases de crecemento empresarial. O que en moitas ocasións
comezou como procesos de
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empresas principais e auxiliares. No caso de deslocalización
de partes do proceso produtivo,
as repercusións vense primeiro
nos contratos temporais, seguido dos contratos fixos-descontinuos, que ven como se aloxa
no tempo os períodos de chamamento ao traballo e finalmente o emprego fixo.

4.- Consecuencias
laborais da
deslocalización
Pódense cuantificar basicamente nunha perda de emprego e nunha rebaixa nas condicións de traballo.
Cando falamos dunha deslocalización por peche dunha
empresa por traslado a outro
país con menores custos ou
dunha deslocalización sectorial
ou de parte do proceso produtivo, a consecuencia directa é a
perdida dos empregos directos
e indirectos. Isto afecta en máis
medida na deslocalización sectorial, caso no que afecta a

5.- Respostas fronte a
deslocalización
Non nos atopamos ante un
fenómeno sinxelo, co cal tampouco as respostas o son. Non
hai unha resposta unívoca, e si
moitas frontes nas que se pode
actuar, para que esta sexa contundente e axeitada.
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internacionalización e de
expansión internacional das
empresas, comeza en algunhas delas a ameazar o seu
emprego directo. Non se xeran
máis actividades que redunden
no emprego nas empresas
españolas, se non que se traslada parte da produción ás
novas plantas para aproveitar
os menores custos. O principal
problema ven determinado porque precisamente as partes do
proceso produtivo que se traslada son as que requiren gran
cantidade de persoal que non
necesita apenas cualificación,
coa lóxica consecuencia dunha
maior dificultade para reintegrarse no mercado laboral.
Aquí o papel da formación da
clase traballadora devén como
fundamental.

Mais si as consecuencias
sobre o emprego son claras,
non son menores respecto das
condicións de traballo. A incerteza que provoca a ameaza da
competencia externa, da perda
do emprego e do peche da
empresa leva ás persoas que
traballan nelas a aceptar a
perda de dereitos laborais e ó
empeoramento das súas condicións de traballo. Sirve de novo
como exemplo o sector téxtil,
no que o risco real de deslocalización está provocando nos
últimos anos a atrasos na negociación, o que non mellora as
relacións nin se reduza o tempo
de traballo por medo á competencia externa. De extremarse
esta vía, levaría á paulatina
degradación de todo o que significa protección social e dereitos laborais en aras a unha mal
entendida competitividade.
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Aínda que os efectos da
deslocalización en Galicia, son
“suaves”, por canto tampouco
houbo unha sucesiva localización previa, non debe de deixar
de preocupar e de facer necesario anticiparse a posibles
casos non desexados.
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Pódese caer na tentación
de dar unha 1ª resposta simplista: Si as empresas se deslocalizan porque un territorio
deixa de ser atractivo, haberá
que crear e manter as condicións porque sigue sendo
atractivo.

116

Porén non se pode levar a
efecto na práctica; nun país que
está na Unión Europea e que
se beneficia dun nivel de desenvolvemento aceptable, non
pode rebaixar os seus salarios
ata o nivel de países subdesenvolvidos, non pode eliminar a
presión fiscal nin pode suprimir
as normas ou esixencias de
protección ambiental. A solución si pasaría por avanzar cara
a un modelo de alta produtividade fronte a un modelo baseado
nos baixos custos, como veremos máis adiante.
Hai cuestións nas que se
pode e debe actuar:
1.- Activar unha política
industrial baseada no I+d+i e
anticiparse ao futuro en
canto a especialización e
estratexias sectoriais.
2- Actuar na cualificación
profesional, mellorando a
formación dos traballadores
cara a procesos produtivos
máis innovadores e de maior
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nivel tecnolóxico. Faise preciso mobilizar cada onza de
intelixencia e orientala cara
procesos con maior retorno
e máis especialidades.
3.- Promover unha cultura de consumidores cunha
perspectiva social e mesmo
ecolóxica respecto da orixe
dos bens e servizos consumidos.
4.- Desenvolver novas
capacidades competitivas
que poidan substituír ás perdidas.
5.- Especializarse en producións de máis valor engadido. Isto é, fabricar produtos
e prestar servizos, que pola
súa complexidade, teñen un
alto valor e prezo, especializándose nas fases máis
relevantes na cadea de
xeración de valor.
O desafío polo tanto para as
próximas décadas pasa por
lograr un avance na especialización produtiva de Galicia que
permita a aparición de novas
areas de produción máis cualificadas e xeradoras de emprego.
Compre finalmente insistir
na necesidade de potenciar o
modelo de responsabilidade
social das corporacións industriais e dos código de conduta
sobre todo no que atinxe a corporacións multinacionais, que
garanta o cumprimento de mínimos establecidos pola OIT.
É certo que os procesos de
deslocalización están intimamente vinculados co fenómeno

da internacionalización de actividades e da globalización, proceso que vai a seguir indubidablemente nos vindeiros anos.
Fronte a esta realidade, a capacidade de resposta dun país
illado ou dunha comunidade
autónoma é certamente pequena. Tamén é certo que os procesos de deslocalización están
dirixidos con total impunidade
polas empresas multinacionais
en función, tan solo dos seus
intereses económicos. Compre
polo tanto potenciar a competencia e executividade dos
organismos e institucións internacionais, así como reforzar o
papel dos estados e do dereito
internacional fronte o papel das
multinacionais que deben
someterse a criterios e normas
éticas, racionais e de sostibilidade social a nivel mundial. De
isto último, depende no futuro
que nos desmonte os éxitos
dos estados de benestar e dos
estados socialmente avanzados.
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Globalización, feitos e problemas
Xoán López Facal
Economista e enxeñeiro industrial

Unha perspectiva
persoal

A Unión Europea e a súa

Hai uns días facíase pública
a adquisición das marcas míticas Jaguar e Land Rover

(16.000 traballadores) polo
fabricante de automóbiles hindú
Tata. Unha operación de 2.300
millóns de dólares en efectivo
que culminaba outra do mesmo
grupo, no pasado ano, pola cal
a grupo indio adquiría a siderurxia anglo-holandesa Corus en
10.600 millóns de dólares. A
compra da mítica división dos
PC´s de IBM pola compañía
china Lenovo en 1.750 millóns
de dólares é outra operación do
mes de decembro do 2004.
Proliferación das redes de
comunicación e intercambio
económico, implosión do vello
orden nacional baseado en
soberanías territoriais delimitadas por fronteiras políticas e
económicas sacralizadas pola
historia e as guerras. Este é o
noso tempo e non ten marcha
atrás.
Para os que nacemos na
inmediata posguerra española
o vertixinoso cambio faise difícil
mesmo de percibir. ¿Quen
podía pensar hai uns anos, en
plena autarquía franquista, en ir
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Vivimos nun mundo unificado pola información, o turismo,
as migracións e o tráfico comercial. Todos estes fluxos de
carácter masivo erosionan fronteiras seculares e unifican mercados, tendencias e expectativas. Paremos mentes por un
momento no impacto da internet, na procedencia das nosas
compras, na información recibida a diario. Comezamos agora
a comprender a magnitude das
mudanzas que esta multiplicación internacional de intercambios provoca nun mundo fragmentado e conflitivo. Asistimos
hoxe á progresiva disolución
das identidades nacionais, protagonistas permanentes da historia, en áreas comerciais,
monetarias e de influencia.
¿Qué é o que somos, galegos,
españois, europeos ou simplemente seres humanos cunha
historia particular, como todas?

moeda é un caso evidente de
éxito. O euro, nacido en data
tan recente como o un de
xaneiro de 1999, hexemoniza
xa gran parte dos intercambios
internacionais e consolida a
Europa como espazo económico único. Un auténtico milagre
nos albores do novo século. A
área do dólar, na que participan
activamente todos os países
produtores de materias primas,
especialmente o petróleo, é
unha referencia obrigada que
goza aínda da hexemonía mundial desde o ano 1945. O yen,
ou o yuan, ou a rupia poden
paso arroupados pola impresionante capacidade de crecemento, exportación e acumulación de reservas de divisas dos
seus países titulares. Son públicas as presións internacionais
sobre a China para que revalúe
a súa moeda a fin de autolimitar
as súas exportacións e estimular a súa capacidade importadora.
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de compras a Berlín sen pasaporte nin cambio de moeda,
enviar ou recibir mensaxes por
internet a un amigo en Vigo ou
de viaxe pola India, en comprar
mazás italianas ou froitas tropicais na froitería da esquina?
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Unhas datas da nosa historia recente permítennos visualizar o camiño recorrido en apenas unha xeración. Do ano
1939 ao 1959 España viviu na
grisalla empobrecida da autarquía económica e o control policial. A economía transcorría
protagonizada por personaxes
tan singulares como o enxeñeiro ferrolán Juan Antonio
Suanzes, (ministro de industria
no ano 1938 e posteriormente
no período 1945-1951; fundador e presidente do INI desde
1941 a 1963). A xeración de
vencedores conseguía bloquear os mecanismos económicos até os primeiros 60.
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Desde 1959, ano do Plan de
Estabilización que certificaba a
inviabilidade económico do
modelo autárquico, até a morte
de Franco no ano 1975,
España modernízase e crece
impulsada pola apertura comercial, o desenvolvemento europeo, a exportación de emigrantes e a atracción de investimento estranxeiro estimulado polo
orden laboral, os baixos salarios e un mercado en expansión. Asistimos despois, até o a
data
de
ingreso
na
Comunidade Europea, no ano
1986, a un proceso de democratización, desmantelamento
da protección arancelaria, do
financiamento privilexiado e da
empresa pública protexida, con
efectos inmediatos tan dolorosos como o afundimento do
sector naval que segue gravitando sobre a comarca ferrolana. Democracia e europeísmo
foron dúas materias que apren-

demos de contado para non
esquecer máis. A democracia
confirmounos como galegos,
Europa asegurounos un lugar
no mundo e regaloulle a Galiza
unha fronteira menos que a
coutaba polo sur desde 1640.
Resultar moi ilustrativo repasar brevemente algunhas cifras
representativas da forte polarización económica e demográfica que caracteriza o mundo en
que vivimos.
As economías emerxentes
(denominación actual dos países subdesenvolvidos ou pertencentes ao terceiro mundo,
tal é o progreso da gramática),
ostentan 1/7 da renda por habitante das economías avanzadas. Este indicador é, con todo,
enganoso. A área das economías emerxentes acolle aos países produtores de petróleo, a
Rusia, o Brasil e toda a América
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O crecente esforzo das economías desenvolvidas e as
ONG para loitar contra a miseria non debe ocultar a asimetría

que rexe as relacións económicas internacionais. A finais do
2003 constatábase o fracaso
da conferencia de Cancún que
pretendía revisar o funcionamento da O.M.C. Por primeira
vez desde a conferencia de
Bandung de 1956 o proceso de
revisión das normas que rexen
o comercio internacional clausurábase sen acordo. Os
EE.UU. e a Unión Europea
cerraran semanas do encontro
de Cancún un acordo previo
sobre intercambios agrícolas
que esperaban fose referendado como sempre polo resto dos
países. Esta vez o pre-acordo
foi rexeitado frontalmente polos
países máis pobres liderados
polas novas potencias emerxentes: China, India e o Brasil
que non encontraron a menor
dificultade en conformar un
denominado Grupo dos 21 coa
participación dos países latinoamericanos e asiáticos máis
algúns africanos1. A oposición

1 Samir Nair, “Europa y la reforma de la OMC”,EL País, 30-09-2003.

dos 21 centróuse nos aranceis
contra os produtos agrícolas
procedentes dos países pobres
e nas fortes subvencións á produción agrícola dos EE UU e a
Unión Europea. A cuestión que
enfrontou a ambos bloques
económicos imposibilitando calquera tipo de acordo foi a cuestión do algodón. Máis de 10
millóns de africanos viven da
produción de algodón (50% das
exportacións de Mali, primeiro
capítulo das exportacións de
Chad e un dos principais de
Burkina Faso). Este xentío non
poden competir co algodón norteamericano, producido por
apenas 12.000 granxeiros que
recibían 4.000 millóns de dólares de subvencións no ano
2002. O peso do voto americano. O suceso é un mero episodio do bilateralismo comercial,
tan grato aos poderosos, e
unha derrota -provisional- dos
países que reclaman a regulación multilateral dos mercados.
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do Sur. Os pobres entre os
pobres simplemente sobreviven na miseria. A FAO, organización da ONU para a agricultura e a alimentación, acaba de
efectuar unha petición de
axuda urxente aos países máis
desenvolvidos por importe de
500 millóns de dólares para tentar de impedir que morran de
fame 73 millóns de seres humanos, habitantes de 80 países
necesitados de axuda alimentaria. Se a axuda non chega
antes do un de maio deste ano,
a ONU veríase obrigado e
racionar as existencias existentes. A noticia apenas destaca
en medio da enxurrada de informacións referentes á crise da
construción e o perigo de que o
crecemento económico dos
países ricos baixe unhas décimas. O cambio climático e o
incremento da demanda de
materias primas por parte de
países emerxentes (a China e a
India concentran case o 40%
da poboación mundial), sen
esquecer o efecto incipiente da
demanda de cereais para
novos usos como a fabricación
de biocarburantes, explican as
subas desproporcionadas do
prezo de cereais básicos como
o arroz que alcanza actualmente o seu valor máis alto nos últimos 34 anos. O orzamento da
FAO do ano 2000 ascendía a
1700 millóns de dólares; a organización reclama a súa duplicación.
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O 85% do mundo négase a ser
rexida polas leis inmutábeis do
león2. Samir Nair, de quen proceden estes datos, avogaba
pola instauración dunha auténtica multilateralidade na negociación da normativa comercial
mediante a integración da
O.M.C. na O.N.U., ao mesmo
nivel que a O.I.T. ou a O.M.S.
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A globalización non é o verdugo dos pobres do mundo
como pretenden moitos abandeirados do altermundismo, o
problema reside na inexistencia de organismos multilaterais democráticos para gobernar un mundo irreversiblemente unificado polas migracións
e o intercambio. As relacións
asimétricas e os privilexios
teñen no vello dereito do león,
peor aínda, na súa negativa a
argumentar os seus dereitos.
Un mundo unificado require
avanzar cara a gobernación
mundial como quería a ilustración europea e pretenden
esquecer os seus fillos. As
vellas nacións hexemónicas
resístense a prescindir dos
seus particulares Canais da
Mancha cando o cambio climático (desaparición do Pólo
Norte), a seguridade dos subministros enerxéticos (oleodutos e buques gaseiros que
atravesan continentes e
mares), as pandemias (gripes
asiáticas ou das vacas tolas),
as migracións (pateras e conflitos de pasaportes) e terrorismo (Nova York, Londres,
Madrid) hai tempo que rebaixaron fronteiras e abarataron
pasaportes e rexistros.
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Globalización,
gañadores e perdedores
Permitídeme lembrar dúas
breves anécdotas que ilustran
ben a nosa participación no
mercado global. Falo da boneca Barbie e da hamburguesa
Big Mac, dous produtos do mercado global.
Conta Gillermo de la
Dehesa3 que a boneca Barbie
confecciónase con materiais
importados de Taiwan e o
Xapón,
ensámblase
na
Indonesia, Malasia e China e os
seus moldes proceden dos EE.
UU. igual que a pintura. De
China provén tamén o tecido
para os vestidos. As bonecas
saen de Hong Kong a 2 $ por
unidade, (35 centavos para a
man de obra chinesa e 65 de
custo dos materiais), o dólar
restante vaise en transportes,
administración e beneficio
empresarial. En Norteamérica o
prezo do xoguete sobe a 10 $:
un para o deseñador (a empresa Mattel) e o resto para a
cadea de distribución. A boneca
comercialízase por todo o
mundo a un ritmo de dúas por
segundo. En 1995 os ingresos
de Mattel ascenderon a 1.400
millóns de dólares.
A preocupación pola medida
do valor foi un problema que
preocupou aos fundadores da
ciencia económica: ¿cómo
comparar o valor das cousas a
través do tempo? Actualmente,
a economía resolve o problema

valorando unha cesta de produtos previamente seleccionada
aos prezos imperantes. A cuestión de estabelecer comparacións entre países mediante a
comparación de yuanes, rupias
con pesos mexicanos ou euros
non é doada. O tipo de cambio
oficial entre as moedas non
resulta, con frecuencia un bo
indicador, especialmente cando
é obxecto de manipulación por
parte autoridades monetarias.
Máis aínda, todo o mundo sabe
que o custo da vida en
Barcelona é moi superior ao de
Lugo a pesar de estaren situadas no mesmo país. Para tentar
resolver estas dificultades establécense comparacións en termos de paridade de poder
adquisitivo que permiten atenuar, por exemplo, as diferenzas de desenvolvemento entre
España e Portugal ou entre
Barcelona e Lugo. Ao que
íamos, unha proposta de patrón
de comparación do nivel de
prezos entre países é o Big
Mac servido nun macburger de
cada país. O seu prezo é uniforme en cada país e recolle o
prezo das materias primas,
salarios e impostos. Para compararmos o nivel de prezos
entre dous países nada mellor
que comparar o prezo dun Big
Mac. O procedemento, medio
en broma medio en serio, anda
polos libros de economía. A
homoxeneización provocada
pola unificación dos mercados
fai tan verosímil este patrón
como a necesidade do idioma
inglés.
O proceso de globalización

2 Segundo a fábula de Fedro sobre o reparto da presa cazada en catro partes, entre o león, a vaca, a cabra e
a ovella. O león reclamou unha parte “porque se chamaba león”, a segunda porque era o máis forte, a terceira porque era máis importante que os tres socios restantes xuntos e a cuarta porque se alguén lle discutía o dereito lle
tocaría sofrer as consecuencias.
3 Guillermo de la Dehesa, Comprender la globalización, Alianza Editorial, 2000.
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termos de pano inglés e viño
portugués. A teoría das vantaxes derivadas do intercambio
comercial ten certa semellanza
con outra anterior, a das vantaxes da división do traballo proposta por Adam Smith en
1.776. O pai da ciencia económica disertou sobre as vantaxes de fabricar un prendedor ou
alfinete subdividindo o proceso
en partes simples (corte, remache de cabeza, afiado, empaquetado) desempeñados por
operarios
especializados.
Nacía a teoría do taller moderno. Os clásicos eran xente moi
sensata, aínda que non o preverán todo. Aí está a asimetría
no intercambio entre produtos
manufacturados e materias primas, as prácticas monopolistas
ou baseadas na información
privilexiada e a coacción, as

consecuencias da xestión
comercial por elites corruptas
ou ignorantes capaces de malgastar as divisas en obras
faraónicas e bens de luxo son
problemas que apenas entraron no seu ámbito de reflexión.
A facilidade das comunicacións físicas e a información é
un fonte inesgotábel da dinámica globalizadora. O custo
dunha chamada telefónica a
Nova York era de 300 dólares
en 1930, de 50 dólares en
1960, de menos de un dólar na
actualidade e case gratis
mediante internet mesmo
agora. Escusado recordar o
éxito das tarifas de voo reducidas ou o crecemento imparábel
do tráfico mariño. Enormes portacontentores, gaseiros, bulkcarriers, buques rollon-rollof como
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dos intercambios mercantís
apóiase no abaratamento vertixinoso das facilidades de transporte e comunicacións potenciado polo abaixamento irreversíbel dos obstáculos arancelarios e a eliminación de espazos
económicos protexidos. Os
economistas coñecen desde
sempre as vantaxes do intercambio e a especialización produtiva. A teoría das vantaxes
comparativas de David Ricardo
é de 1.817: un agricultor cuns
ferrados de monte onde se dá
ben o viño e outro veciño cuns
ferrados de veiga onde se dan
ben as patacas farán ben en
renunciar a cultivar de todo nas
súas respectivas leiras e a
especializarse no viño e nas
patacas para despois intercambialos. Os dous sairán gañando. Ricardo argumentaba en
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os que transportan os vehículos
vigueses trafican día e noite.
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Podemos caracterizar a globalización cunha serie de trazos
característicos de consecuencias
aínda por ver.4: a) Rápida expansión dos intercambios comerciais
e financeiros, b) Proliferación de
empresas multinacionais, c)
Internacionalización e deslocalización produtiva, d) Crecente vulnerabilidade das economías ante
as crises financeiras, e) Apertura
da competencia sobre todo tipo
de produtos f) Operatividade
declinante das políticas económicas nacionais. Cada un destes
trazos merecería un comentario
extenso, tomémolos como balizas orientativas.
Convén sen embargo avanzar algunha opinión sobre unha
cuestión ineludíbel. ¿Gáñamos
ou perdemos coa globalización?, mellor dito, ¿quen gaña e
quen perde?, ¿pro-globalización ou anti-globalización?.
A olimpíada comercial en
que competimos ten unha chea
de aspectos positivos. Como é
a acceso a produtos baratos
subministrados por países
pobres ou á libre difusión de
información que permite someter a escrutinio mundial as
transgresións dos dereitos
humanos que supón unha convocatoria permanente en favor
da solidariedade mundial. En
todo caso, a rápida expansión
dos fluxos comerciais e informativos non sería posíbel se
non beneficiase dunha ou utra
maneira a emisores e recepto-
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res. Pero, a globalización descansa sobre bases inequitativas. O seu efecto máis inaceptábel baixo unha óptica humanista reside na contradición
entre o vertixinoso fluxo de mercadorías e capitais, e o implacábel bloqueo do mercado laboral. A mobilidade laboral está
sometido a estritos controis.
Recordábanos Guillermo de la
Dehesa na obra citada que
mentres na primeira onda globalizadora, 1870-1914, 60
millóns de persoas se desprazaron a Europa e, sobre todo, a
América, as cifras actuais son
incomparabelmente menores.
E isto a pesar do imparábel
incremento da taxa de envellecemento das sociedades opulentas, entre as que nos contamos, e da necesidade de inmigrantes para manter o crecemento e a cohesión interxeracional.
O proceso de globalización
desencadea, con todo, efectos
beneficiosos de longo alcance.
Contribúe á ruptura dos compartimentos estancos que parcelan a humanidade e separan
privilexiados e perdedores convocando a estes ante o gran
escaparate do supermercado
global co moedeiro valeiro.
Inocula esixencias de progreso
e cambio social, orixe de fluxos
migratorios desesperados pero
tamén da multiplicación de
demandas de democracia e
solidariedade. A cidade -a convivencia- dicían os gregos, fai á
xente libre.
A problema fundamental

4 Jaime Requeijo, Economía Mundial, Mc Graw Hill, Madrid 2001.
5 Joseph E. Stiglitz, El malestar en la globalización, Taurus, Madrid, 2002.

reside na incapacidade dos
organismos internacionais, chámense O.M.C, F.M.I, F.A.O, ou
B.M, para organizar equitativamente o proceso. Non é certo,
ou non totalmente, como pretenden os adherentes incurábeis ás teorías cospirativas da
historia, que estes sexan organismos sinistros, deseñados ex
profeso para legalizar e perpetuar a explotación dos países
pobres. O temíbel F.M.I, por
exemplo, foi creado en 1944 no
contexto progresista da última
posguerra mundial coa misión
de estabilizar o comercio internacional e previr os problemas
transitorios de liquidez. O seu
papel recente, recoñecidamente desastroso, como na xestión
da gravísima crise desencadeada en Tailandia no ano 1997
foi xulgado duramente por personalidades públicas tan recoñecidas como o profesor da
Universidade de Columbia e
premio Nobel do 2001, o expresidente do Banco Mundial,
Joseph Stiglitz5 convertido en
crítico solvente da ineficiencia
do organismo na regulación
das crises financeiras provocadas pola globalización. Como é
o caso tamén do profesor de
Yale, James Tobin, premio
Nobel de 1981, pai da idea de
impoñer unha taxa aos movementos especulativos de capital
a fin de evitar a inestabilidade
que provocan estes nos mercados financeiros. De aí naceu o
movemento ATTAC que goza
de amplos apoios na súa pretensión de orientar esta taxa
cara a tarefa do desenvolvemento. Por non falar das críti-
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A internacionalización
da empresa, unha
perspectiva galega
No ano 1986 España culminaba o seu ingreso na
Comunidade Europea. En 1992
convertíase na oitava economía do mundo por magnitude
económica e actualmente parece ter alcanzado a Italia en
renda per capita medida en termos de paridade de poder
adquisitivo. A economía española internacionalizouse e

superou un longo período de
modernización e apertura ao
comercio e ao investimento
internacional. No ano 2007 o
PIBpm de España situábase en
1,05 billóns de euros (millóns
de millóns) cunhas exportacións de 0,275 billóns e unhas
importacións de 0,344 billóns:
por cada 100 euros producidos
pola economía española,
España mantiña transaccións
internacionais (exportacións
máis importacións) por importe
de 59 euros. O primeira estación da globalización española
foi Europa; a Unión Europea é a
orixe do 64% das exportacións
españolas e o destino do 72%
das súas exportacións.
O investimento das empresas
españolas no exterior, especialmente en Hispanoamérica, crece
en forma espectacular. Nos últi-

mos 10 anos só os bancos
Santander e BBVA investiron
máis de 48000 millóns de euros,
equivalentes á totalidade do
PIBpm de Galiza do ano 2005.
España, país de emigrantes,
necesita xa recorrer á man de
obra foránea. Estímanse en 3,5
millóns o número de inmigrantes
os que actualmente viven en
España: 8% por tanto dos 43,7
millóns habitantes de poboación
española censada. Nesta necesidade de importar man de obra
existen riscos de carácter económico e social en caso de enfriamento económico severo que
non podemos minusvalorar.
Galiza soubo conquistar
tamén unha posición destacada
neste proceso de crecemento e
apertura comercial. Os nosos
iconas empresariais son dúas
multinacionais: a francesa
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cas abertas ao armamentismo
e o unilateralismo. Son probas
de que existen, efectivamente,
mans brancas xunto as negras,
e que algunhas delas son americanas.
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Citroën (1959) e a galega Inditex
(1975). Galiza conta no contexto
de internacionalización en que
operamos coa vantaxe comparativa excepcional da súa contigüidade económica e cultural con
Portugal. Un dato pouco coñecido ofrécenos a mellor proba
deste feito. Segundo datos procedentes do organismo público
portugués, ICEP6, correspondentes ao ano 2005, Galiza contribuía co 7,9% ás exportacións
españolas e co 5,9% ás súas
importacións, superiores ambas
ao seu peso demográfico. O feito
máis destacado é, sen embargo,
que Galiza constituía o primeiro
cliente de Portugal entre todas as
CC.AA españolas (21,8% das
compras ao país veciño, seguida
de Madrid co 18,7% e Cataluña
co 15,2%) e o terceiro provedor
do país veciño (13,9%, precedida por Cataluña co 24,9% e
Madrid co 17,5%). Dúas consideracións adicionais permitirán
calibrar a importancia desta relación transfronteiriza. A primeira é
que as transaccións comerciais
están referenciadas á sede
social da empresa exportadora.
A preeminencia de Madrid sobre
Galiza nas exportacións a
Portugal baséase na enerxía
eléctrica como produto líder
cando sabemos que Galiza é a
comunidade xeradora do excedente transferido. A segunda é
que o saldo comercial con
Portugal é claramente favorábel
a Galiza: 2042 millóns de euros
exportados contra unhas compras de 1620 millóns no 2005, o
que representa unha taxa de
cobertura co país veciño do
126%.
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Sindicalismo e
globalización
Quero terminar esta intervención ante unha audiencia de
carácter sindical como esta aludindo a tres grandes problemas
que o proceso globalizador impón
tanto ás organizacións sindicais e
ao conxunto da sociedade: a deslocalización industrial de actividades e centros produtivos, a crecente competencia das importacións coa produción propia e a
inmigración acelerada de man de
obra procedente do exterior. Tres
procesos incipientes aínda en
Galiza pero en todo caso irreversíbeis.
Galiza foi receptora de importantes movementos industriais de
investimento exterior que permiten explicar a totalidade do noso
sector automobilístico, a comezar
pola propia matriz, a planta viguesa de Citroën. Importantes foron
tamén os fluxos de investimento
desde Portugal (Tafisa-Sonae,
Corporación del NoroesteCimpor, Banco Simeón-C.G.D.)
ou cara o país irmán, (Finsa,
Megasa, industria auxiliar do
automóbil). A industria pesqueira
e conserveira practica desde hai
anos unha política de presenza
produtiva nos mercados latinoamericanos mentres a da madeira
inviste en Sudamérica (Ence) ou
explora os mercados europeos
(Finsa, Losán).
Un problema relacionado
con este da internacionalización produtiva é o da compe-

6 ICEP Portugal, Delegaçâo de Madrid, novembro 2006.

tencia de produtos procedentes
de países subdesenvolvidos
que ameazan producións propias. Un proceso envolto en
sospeitas de dumping social,
moitas veces xustificadas. A
competencia céntrase, como é
lóxico, sobre os produtos
obxecto de intercambio sen
alcanzar, lamentabelmente,
grandes áreas do sector servizos que contribúen a obstaculizar a redución dos prezos
impulsada pola competencia.
Finalmente, Galiza contaba
no censo do 2007 con 81500
estranxeiros censados, afiliados a metade deles á
Seguridade Social. A presenza
de man de obra portuguesa flotante na construción e en actividades agrarias é un asunto
coñecido e deu lugar xa a titulares de prensa non moi favorábeis á calidade da nosa inspección laboral.
¿Quen se atreve a xulgar as
vantaxes a desafíos da globalización en forma ponderada? As
ameazas para uns son oportunidades para outros. Non podemos
esquecelo como tampouco do
feito de sermos socios dunha
área económica privilexiada con
responsabilidades directas nunha
ordenación máis equitativa e
xusta das relacións internacionais. O mundo non vai esperar
por nós pero será peor se non nos
implicamos na súa mellora. A
información e o debate é un primeiro requisito, por iso quero
rematar agradecendo a oportunidade deste encontro á Fundación
Tilve e á revista Claridade.
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Os dereitos laborais no mercado
global: actores lexislativos
José María Miranda Boto
Profesor de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Universidade de Santiago de Compostela

A globalización, desde logo, é ante todo un fenómeno económico, de raíces eminentemente comerciais e
financeiras, pero é tamén, sen ningunha dúbida, un fenómeno de gran impacto laboral e de considerables
consecuencias no mundo das relacións de traballo, por moitas razóns. Polo momento, de gran impacto nos
que son os grandes motores do emprego e da creación de postos de traballo, isto é, nas empresas e organizacións produtivas, que ven abocadas a novas frontes de competencia e obrigadas a transformarse continuamente para poder subsistir no mercado económico correspondente. Pero de gran impacto tamén nos
traballadores, que cada vez ven máis afectados polas situacións de incerteza e de precariedade.

A ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DO
TRABALLO
A OIT vén xa de lonxe. Foi creada en 1919 no contexto do
Tratado de Versalles, como entidade adherida á Sociedade de
Nacións e como un instrumento
máis para a concordia e a cooperación entre Estado unha vez finalizada a Primeira Guerra Mundial.
Foi creada para ocuparse especificamente dos problemas do traballo e das condicións de vida dos
traballadores, e, en especial, para

dignificar o traballo, baixo o lema
de que o traballo non é unha mercancía? Non debe pasarse por
alto que o nacemento da OIT
coincide
no
tempo
coa
Revolución rusa; fronte á ruptura
que esta supuña, a OIT pode
entenderse como un intento de
integrar á clase obreira nas sociedades democráticas e capitalistas. Con ese obxectivo xeral,
fixouse entre os seus labores os
de evitar o traballo infantil e o traballo forzoso, previr e protexer ao
traballador fronte aos riscos laborais (accidente, enfermidade profesional) e sociais (desemprego,

vellez, etc.), difundir mundialmente uns dereitos laborais básicos
(igualdade de trato, liberdade sindical, etc.), promover a organización e participación de traballadores e empresarios, fomentar o diálogo social, e procurar a igualdade
de dereitos dos traballadores
migrantes.
Hoxe en día a OIT é unha
organización
adscrita
á
Organización de Nacións Unidas
(ONU) e aberta a tódolos
Estados, estean ou non incorporados á ONU. Colabora con todas
aquelas organizacións internacio-
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Non é ese o punto de vista que se quere adoptar neste traballo. O punto de vista é o dos creadores do
Dereito. Como consecuencia dese proceso de interdependencia económica que resulta do intercambio de
bens e servizos e da libre circulación de capitais, a capacidade dos Estados de regular autonomamente as
súas relacións de traballo, de determinar as condicións de vida e de traballo dos seus cidadáns está en dúbida e é preciso, si se queren manter os niveis de benestar conseguidos e avanzar neles, deseñar novos instrumentos que lles permitan enfrontar a nova dimensión das problemas. De aí xurdiron diferentes intentos
de crear estándares supranacionais de Dereito do Traballo, que garantan, en certo xeito, a pervivencia dos
sistemas xa consolidados nos países máis avanzados que son os que máis poden perder ante o desafío
desta nova cuestión social.
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nais preocupadas por temas laborais ou afíns (economía, comercio, saúde, etc.). Desde o punto
de vista estrutural, a OIT rexeuse
polo principio do “tripartismo”: nos
seus órganos teñen presenza
representantes dos Gobernos,
das organizacións sindicais e das
organizacións empresariais de
cada país. Teñen dereito a nomear representantes as asociacións
sindicais e empresariais máis
representativas.
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A OIT ten competencias diversas: aprobación de normas, preparación de informes, realización de enquisas, resolución de queixas, difusión
de campañas de
mellora das condicións de traballo,
emisión de recomendacións, etc.
Unha das máis
importantes é a de
aprobación de normas, que poden ser
de dous tipos:
- Convenios,
que requiren unha
maioría de 2/3 na
Conferencia Xeral,
que teñen forza normativa (aínda que teñen que
ser ratificados por un número
mínimo de Estados para que
poidan entrar en vigor, e só
rexen nos Estados que os
ratifiquen), e que tratan sobre
todo de establecer condicións mínimas de traballo ou
de protección social. Ao
longo dos seus case 90 anos
de historia, a OIT elaborou
188 convenios: o máis recente, de 2007, sobre traballo na
pesca.
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- Recomendacións, que
poden cumprir diversas finalidades. Normalmente acompañan a un Convenio, e serven
como instrumento de interpretación ou aclaración do
mesmo, ou como guía para a
súa aplicación, ofrecendo para
ese efecto distintas opcións.
Outras veces apróbanse por
falta dos votos necesarios para
aprobar un Convenio, e ofrecen unhas pautas de actuación
para os Estados que voluntariamente queiran sumarse a
elas.

As normas da OIT poden
cumprir diversas funcións. A final
de contas o seu papel no ordenamento xurídico depende das
características de cada Estado e
cada sistema nacional. Pero en
xeral pode dicirse que cumpren
dúas grandes funcións:
-promoción da lexislación
laboral e da política social,
empuxando aos Estados a que

aproben normas sobre os problemas laborais e sociais dos
traballadores (atendendo sempre ao seu grao de desenvolvemento social e económico)
-establecemento de condicións mínimas que deben respectar a lexislación nacional,
admitindo xa que logo condicións máis favorables
O papel da OIT tratou de reafirmarse e incrementarse nos últimos anos para facer fronte aos
problemas laborais xerados pola
globalización económica, que
parecen requirir unha
actuación
normativa
tamén a escala global
ou mundial. A tales
efectos, a OIT aprobou sobre todo
dúas
grandes
Declaracións:
- a de 1998
sobre “principios
e dereitos fundamentais no traballo”, que deben
ser respectados en
tódolos países. Os
dous grandes principios son os de eliminación do traballo forzoso e
prohibición do traballo infantil,
e os dous grandes dereitos os
de igualdade e non discriminación, e liberdade sindical (co
engadido da negociación
colectiva). A súa finalidade primaria é a protección dos traballadores, pero tamén quere evitar o dumping social, razón
pola cal a OIT actúa en colaboración con outras organizacións de ámbito mundial, económicas (OMC, FMI) e políticas
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(ONU).
- a de 2001, sobre “Traballo
decente e formación profesional”, na que se defende que
todas as persoas teñen dereito
non só ao emprego senón
tamén a un emprego de calidade e estable (non precario, nin
carente dos dereitos básicos) e
a formación profesional continua (para manter e mellorar a
súa aptitude profesional e as
súas expectativas de promoción).

- A primeira delas é a súa
especial preocupación polos
grupos da poboación traballadora que se atopan en situación máis débil ou precaria,
como os menores, as poboacións indíxenas, os emigrantes...e as mulleres, polo menos
na súa condición de nais (descanso por maternidade) e en
relación con determinados traballos (nocturno, subterráneo,
etc.). Merece a pena sinalar, á
mantenta do traballo feminino,

127
os diferentes enfoques que se
dan na OIT e nas
Comunidades Europeas: protección fronte a apertura.
- A segunda é a súa progresiva expansión desde o punto
de vista material ou de contido,
pois foi ocupándose desde as
condicións de traballo máis elementais (xornada de traballo,
traballo nocturno, prevención
de accidentes e enfermidades,
etc.) ata as prácticas e técnicas
laborais máis modernas (licencia de estudios, empresas de
traballo temporal, institucións
de garantía salarial, etc.).
- A terceira é a súa apertura
cara a tódolos terreos posibles
da política social e, desde o
punto de vista formal, a súa

afectación ás catro grandes
áreas do Dereito social: o
Dereito do emprego (política de
emprego, axencias de colocación, formación e orientación
profesional, etc.), o Dereito do
Traballo (condicións de traballo, dinámica da relación laboral), o Dereito da prevención de
riscos laborais (accidentes e
enfermidades profesionais), e
o Dereito da seguridade social
(incapacidades, desemprego,
etc.).
- A cuarta é a conxugación
de normas xerais con normas
sectoriais, dedicadas a tratar
con coidado especial as condicións de emprego e de traballo
en certos sectores de actividade (agricultura, traballo no mar,
traballo portuario, traballo nas
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Hoxe en día, a labor normativa da OIT, iniciada no mesmo ano
da súa creación (isto é, no ano
1919, no que foron aprobados os
seis primeiros Convenios), esténdese a múltiples aspectos do
emprego e das relacións de traballo, sempre co obxectivo básico
de preservar a igualdade de trato
e de oportunidades e de dar unha
mínima protección ao traballador,
para evitar abusos nas súas condicións de traballo e fraudes na
aplicación dos seus dereitos.
Nunha valoración de conxunto,
cinco grandes características
poderían atribuírse a esta actividade normativa:
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minas, comercio, industria téxtil, construción, transportes,
etc.).
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- A quinta, por última, é o
seu empeño no recoñecemento e a difusión dos dereitos
humanos de contido laboral,
como o dereito de asociación a
liberdade sindical e a negociación colectiva.
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En definitiva, a OIT preséntasenos como un loable intento de
crear unhas condicións laborais
mínimas
para
toda
a
Humanidade. O seu gran fallo é a
incapacidade para impolas e a
dubidosa efectividade real dos
seus contidos. Basta con consultar as listas de ratificacións para
darse conta de que moitas destas
aceptacións por parte dos
Estados son, simplemente, de
xeito formal, de cara á galería.

O DEREITO SOCIAL
COMUNITARIO
Fronte a ese intento, un tanto
utópico, de crear estándares universais, podemos sinalar un proxecto de integración rexional, no
ámbito europeo, que revolucionou a comprensión que sempre
se tivo do Dereito internacional.
Refírome, naturalmente, ás
Comunidades Europeas, cuxo
Dereito vai ser aplicado efectivamente polos xuíces e non se vai a
limitar á proclamación de desexos
ou intencións.
O percorrido histórico da política social comunitaria ofrece como
balance un manifesto crecemento
da
competencia
das
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Comunidades Europeas en
materia social. Visto o proceso
desde a súa sexta década de
existencia, pode dicirse que estas
abandonaron a exclusiva formulación económica que seguramente as fixo nacer e intensificaron
notablemente a súa intervención
no terreo social. Como consecuencia diso, os Estados membros viron progresivamente minguadas as súas facultades soberanas de actuación en favor dun
escenario no que interveñen con
forza institucións supranacionais.
A evolución, iso si, non foi constante e coñeceu etapas variadas
onde se alternan expansión e
contención.
O elenco de materias atribuídas á competencia comunitaria é
apreciable, pero a súa posta en
práctica non é uniforme. Está
sometida a derivas instrumentais,
cambios de orientación política,
conxunturas económicas e outros
factores de moi variada índole. Se
atendemos a todas as bases xurídicas existentes, podemos asegurar que abarca potencialmente
desde a regulación de cuestións
laborais ou de seguridade social
que poden ser consideradas
como campos tradicionais de
intervención dos ordenamentos
nacionais ata a creación de figuras completamente novas que
pola súa propia natureza escapan
á capacidade normativa dos
Estados. En ocasións, a atribución de competencia tradúcese
nunha limitación do poder destes,
mentres que noutras lles impón
un deber de colaboración que se
plasma na adopción de actos e
normas comúns.
En contrapunto a estas atribu-

cións, determinados aspectos do
social parecen estar expresamente pechados á intervención comunitaria. En termos xerais, as diversas exclusións e prohibicións de
actuar recollidas no Tratado da
Comunidade non son nin moito
menos claras, e presentan numerosas imperfeccións técnicas.
Nas disposicións de contido
social son especialmente abundantes. Teñen carácter tanto
substancial como procedimental
e non sempre revisten o mesmo
alcance ou a misa profundidade.
De todas elas, unicamente a
regra referida a “definir os principios fundamentais do seu sistema
de seguridade social”, pode traducirse como unha reserva absoluta
de competencia a favor dos
Estados membros.
Pero hai outras tres sinaladas
materias que tamén están excluídas expresamente da intervención comunitaria a través dos
mecanismos do Título XI: as
remuneracións, o dereito de asociación e sindicación e a folga e o
peche patronal. Esta prohibición
parece completa, pero debe
entenderse referida unicamente
ao núcleo duro das institucións
xurídicas contempladas, á súa
existencia mesma e a súa regulación central, e non a aspectos
colaterais, onde a consideración
das materias excluídas é accesoria. Tal é a conclusión que se
extrae da análise da práctica
comunitaria e das competencias
emanadas doutras bases xurídicas.
Outras indicacións no Tratado
da Comunidade Europea poden
condicionar o exercicio das competencias comunitarias efectiva-
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mente
atribuídas.
Estas limitacións teñen
ás veces natureza
financeira ou procedimental como tamén
revisten en ocasións
carácter substancial.
As mencións á orde
pública como limitación da libre circulación ou a restrición
desta á mantenta do
emprego
na
Administración pública
son claros exemplos
desta clase de trabas,
que no fondo están
preservando as facultades tradicionais do
Estado nacional.

ria de inmigración e entrada de
nacionais de terceiros países.
Outras competencias oriéntanse en cambio a unha intervención que toma como referencia o
interior dos Estados membros,
buscando a harmonización das
lexislacións ou, no seu caso, a
coordinación entre os sistemas
nacionais, aínda cando só sexa
de xeito tenue e imperfecta. A harmonización, e non igualación, das
lexislacións nacionais foi e é unha
das finalidades clásicas da política social comunitaria, intentada a
través de directivas fundamentalmente pero sen descartar o recurso a outros instrumentos.
Caracterízase primeiro de nada
por incidir sobre as lexislacións,
isto, por ter como obxecto a modificación de aspectos normativos;

O clásico obxectivo
da harmonización no
progreso das lexislacións nacionais, que
vertebra o segundo
gran apartado das
competencias comunitarias, parece atravesar
na actualidade un período de relativa decadencia. Na
década de 1990 coñeceu un
esplendor moi considerable, en
especial mercé á posta en práctica das bases xurídicas específicas que as sucesivas reformas
incorporaran ao dereito orixinario,
unha vez perdida a esperanza na
harmonización espontánea. A
pegada dese período nalgúns
sectores das lexislacións dos
Estados membros é indiscutible,
canalizada a intervención comunitaria principalmente a través de
directivas. As perspectivas de
desenvolvemento para este sector da competencia comunitaria
no futuro non son afagadoras,
con todo. As actuais tendencias
apuntan á codificación, a refundición e o perfeccionamento do xa
existente, sendo notable a ausencia dun espírito creador.
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O primeiro obxectivo do Dereito social
comunitario é a construción dun mercado
de emprego supranacional. É o campo máis clásico,
quizá máis relevante e sen dúbida
o máis desenvolvido da política
social comunitaria. Conectado
directamente cos fins económicos
que fixeron nacer á Comunidade,
beneficiouse do temperán establecemento do núcleo da súa
regulación, a libre circulación de
traballadores. Co paso do tempo
foi evolucionando e ampliando
moi considerablemente os seus
límites. Pode afirmarse sen temor
a equivocarse que o mercado foi
o xerme do que xurdiu a concepción dunha Europa sen fronteiras
que desborda os límites do social.
Ten que dicirse, así mesmo, que a
creación dun mercado de emprego supuxo a correlativa irrupción
dunhas fronteiras exteriores que
empezaron a necesitar unha política comunitaria común en mate-

caracterízase tamén,
como se dixo, por
orientarse á regulación
de situacións nacionais, non de problemas
transnacionais. A labor
comunitaria non é tanto
creadora como correctora, perseguindo a eliminación de contradicións entre os diferentes ordenamentos, e
tratando de atopar un
mínimo común denominador entre tódolos
Estados membros.
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Podemos distinguir catro
grandes categorías de actividade.
A primeira ten como fío condutor a
relación laboral. A Comunidade
pode elaborar normativa sobre as
condicións de traballo e a protección dos traballadores en caso de
rescisión do contrato laboral. Así,
xurdiron varias directivas dedicadas en especial aos contratos de
traballo atípicos (tempo parcial,
traballo de duración determinada). No segundo caso, hai que
referirse á normativa sobre despedimentos colectivos e tamén á
de transmisión de empresas e
protección en caso de insolvencia
empresarial, de claros perfís económicos.
O segundo ámbito cuxa harmonización preténdese é o da
normativa sobre seguridade e
saúde no traballo, que condicionou decisivamente a lexislación
de cada Estado sobre prevención
de riscos laborais. O terceiro
ámbito harmonizado céntrase na
implicación dos traballadores na
empresa. Neste campo, a actividade comunitaria ten unha longa
tradición, onde se mesturan os
fracasos en actuacións específicas coa irradiación de figuras que
encaixan nesta categoría cara ao
campo dos despedimentos colectivos, a transmisión de empresas
ou a propia seguridade e saúde
no campo. O recente logro da primeira directiva específica sobre
información e consulta no nivel
nacional augura a apertura dunha
notable corrente xurisprudencias
que probablemente intensifique a
harmonización nun campo que
ata hai pouco se consideraba
vedado.
O último campo onde se pode

acometer un intento de harmonización é o da protección social e
é o que presenta, sen dúbida, un
balance máis pobre. As especiais
connotacións da seguridade
social, que a fan moi próxima ao
núcleo esencial da soberanía
estatal, condenaron ao fracaso os
intentos comunitarios de avances.
Os logros efectivos son anecdóticos e responden máis a outras
lóxicas, como a da igualdade ou a
propiamente económica para a
protección social privada, que a
verdadeiros ensaios de harmonización.
Nun plano supranacional
móvense as competencias comunitarias que perseguen a articulación dos distintos sistemas nacionais. De novo, non se trata de
competencias que teñan por

obxecto alterar as lexislacións
estatais, senón, pola contra,
dunha intervención que pretende
desenvolver normas de conflito
que poñan en contacto as normas e institucións xa existentes, e
que permitan o seu bo funcionamento a escala transfronteiriza.
Este campo supón un claro
exemplo de como a política social
comunitaria foi aumentando as
súas expectativas e o seu radio
de acción, superpoñéndose ao
dereito internacional privado clásico no ámbito europeo. O campo
onde se cultivaron resultados
máis brillantes é no da coordinación dos réximes de Seguridade
Social, que facilitou, enormemente, a libre circulación dos traballadores polo territorio comunitario.
O cuarto tipo de competen-
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En contraste con ela, as competencias de coordinación, o chamado Método Aberto de
Coordinación, representan un
novo modo de enfocar a actividade social no marco da
Comunidade Europea. A súa nota
característica é o recurso case
unánime ás técnicas “brandas” de
actuación, desprazando a elaboración de Dereito social comunitario en sentido estrito. Non pretende xa alterar corpos normativos
senón encarar de forma conxunta
problemas administrativos e de
xestión. Por iso, é ante todo unha
técnica de orientación e influencia
na política social dos Estados
membros, que xa non pode des-

eñarse nin desenvolverse ao seu
antollo.
Xunto a eses intentos pode
contemplarse, como unha última
categoría, a loita comunitaria
polos dereitos fundamentais, que
empezou a fraguarse mediante a
consagración do principio de
igualdade e continuou cunha paulatina intervención normativa en
novos ámbitos. Aínda que non é
un campo aberto aínda á competencia comunitaria na súa integridade, non é descartable a súa
expansión futura en busca dun
limiar mínimo compartido de
dereitos para a propia actuación
comunitaria e quizais para tódolos
Estados membros. Os especiais
instrumentos empregados, as
Cartas de dereitos, proporcionan
un indicio adicional de caracterización deste grupo de competencias, moi limitado pola súa excepcional delicadeza e sensibilidade
político-xurídica. O recurso a eles
explícase pola ausencia de bases
xurídicas efectivas que permitan
unha intervención comunitaria no
terreo dos dereitos fundamentais.
Por que ten hoxe en día unha
importancia engadida a acción
comunitaria? Porque xa non nos
atopamos nun escenario da
Europa dos 15 formado por economías relativamente cohesionadas. A Europa dos 27 contén
Estados moi diferentes uns doutros, onde o soldo mínimo pode
pasar dos 69 euros de Romanía
aos máis de 1200 de Francia ou
Holanda (datos de 2004 ?
España 490,80). Enfrontámonos
a un panorama de posibles deslocalizacións internas. Xeograficamente, son as empresas alemáns as máis proclives a iso, pola

súa evidente proximidade e o seu
dominio de Centroeuropea. Pero
ninguén está exento do evidente
perigo que estas economías en
desenvolvemento
fulgurante
supón: basta con pensar non só
no tándem Volkswagen-Skoda,
senón tamén no Renault-Dacia.
Ante este cadro, o Dereito
comunitario intentou reaccionar
en certo xeito contra os desequilibrios internos. En primeiro lugar, a
través da harmonización de
determinadas condicións de traballo, aliñando as lexislacións
nacionais en puntos especialmente delicados. Pero a defensa
interior xa non se dirixe só contra
as deslocalizacións, senón contra
o tráfico interior de man de obra. A
partir das moi mercantís liberdades de establecemento e de prestación de servizos elaborouse
unha normativa comunitaria que
contempla, en certa forma, a creación de mínimos laborais
comúns. Non ten que crerse, nin
moito menos, que esta fose unha
posibilidade contemplada no
Dereito orixinario. De feito, a
acción das xurisprudencias a partir da interpretación do Tratado da
Comunidade precedeu á elaboración de Dereito derivado. Así, a
sentencia Seco, á mantenta do
salario mínimo, e a sentencia
Rush Portuguesa, con carácter
xeral, admitiron a posibilidade de
que os Estados estendesen
determinadas disposicións mínimas das súas lexislacións a toda
persoa que exerza un traballo no
seu territorio, xa fose de forma
ordinaria ou no marco dunha
prestación transnacional de servizos de carácter temporal, sempre
que non supuxesen unha restrición encuberta da libre prestación
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cias actúa nun marco que vai
máis aló dos Estados, no que,
como resultado diso, empeza a
ver a luz o que podemos albiscar
como un sistema comunitario de
relacións laborais, onde se unen
verdadeiras atribucións de competencias con procedementos
alternativos de exercicio destas,
lastrado en todo caso por severas
prohibicións de actuación á mantenta da liberdade sindical e o
dereito de folga. A nota de transnacionalidade no aspecto colectivo é o criterio reitor desta categoría do estudio. A pesar de compartir bases xurídicas con determinados sectores da harmonización, a
intervención comunitaria neste
campo é plenamente creadora,
posto que se centra nunha realidade (a empresa europea, en
definitiva) que non é propia dos
ordenamentos nacionais, senón
do espazo comunitario. A participación dos traballadores e a
negociación colectiva son os instrumentos que fomenta esta competencia comunitaria.
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de servizos.
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A Directiva 96/71/CE do
Parlamento Europeo e do
Consello foi a solución normativa
dada pola Comunidade a este
problema, indo máis aló do apuntado na xurisprudencia comunitaria. Ao enunciar no seu artigo 3 as
condicións mínimas que deben
ser respectadas no desprazamento
dos
traballadores
(Períodos máximos de traballo así
como períodos mínimos de descanso, duración mínima das
vacacións anuais retribuídas, contías de salario mínimo, incluídas
as incrementadas polas horas
extraordinarias, condicións de
subministración de man de obra,
en particular por parte de axencias de traballo interino, saúde,
seguridade e hixiene no traballo,
medidas de protección aplicables
ás condicións de traballo e de
emprego das mulleres embarazadas ou que dean a luz recentemente, así como dos nenos e dos
mozos, igualdade de trato entre
homes e mulleres e outras disposicións en materia de non discriminación), a directiva está esbozando o que pode chegar a ser o
núcleo duro da regulación laboral
do mercado interior. Atópanse nas
materias que se corresponden
coa noción tradicional de orde
pública ou normas de aplicación
inmediata, pola súa finalidade preferentemente tuitiva, principios de
contido social que reflicten os
valores esenciais das sociedades
dos distintos países comunitarios
e da Comunidade no seu conxunto. Non é, con todo, unha medida
de harmonización das lexislacións nacionais nestes ámbitos,
pois non atende á directiva entrar
nos contidos desas categorías.
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De forma indirecta lexíslase sobre
unhas condicións de traballo que
si foron obxecto de normas de
harmonización, coa excepción da
subministración de man de obra e
do salario mínimo, unha materia
excluída da competencia comunitaria sobre condicións de traballo.
Non se pode esquecer, con
todo, que se barallou a modificación destas regras con motivo da
elaboración da Directiva sobre
liberalización do mercado interior,
a coñecida Directiva Bolkenstein.
Nunha rápida síntese, o obxectivo
desta pretendida reforma era a
imposición das condicións do país
de orixe, non do de destino. A fortísima presión social, orixinada
sobre todo en Francia, deu ao
traste cos proxectos de cambio.

A INTERVENCIÓN
COMUNITARIA NO
EXTERIOR
Xunto a esa acción normativa
interna, a Comunidade Europea
tamén dirixe a súa mirada máis
aló das súas fronteiras. As finalidades da actuación comunitaria
no campo social máis aló das
súas fronteiras son de índole
variada. Por unha banda pódense sinalar os intentos de estender
o acervo social comunitario aos
países máis próximos, preponderantemente no que se refire á libre
circulación de traballadores. Esta
actividade iría encamiñada ao
proveito propio, posto que outorga beneficios tanxibles aos cidadáns comunitarios. Outra parte da
actividade internacional, con todo,
non reporta estas vantaxes,

senón que está destinada á difusión de mínimos sociais mediante
a cooperación ao desenvolvemento ou a firma de Acordos con
países en vías de desenvolvemento. Non está exenta de polémica esta última función, denunciada en ocasións como paternalista e ata como proteccionista.
Toda esa acción exterior da
Comunidade Europea pertence
en aparencia ao terreo da filantropía ou o labor asistencial; e non
hai dúbida de que algo diso entraña. Pero tamén é certo que a
Comunidade pretende levar a
cabo, por eses carreiros, un mínimo control da actividade productiva a escala mundial, para, de
novo, preservar no posible as
súas estruturas internas e, chegado o caso, promover e difundir o
seu esquema de valores. Non se
trata de impor sancións unilaterais
nin de desenvolver unha política
proteccionista, pero é evidente
que a chegada de produtos e servizos do exterior a prezos desproporcionadamente reducidos non
é ben vista no contexto comunitario, que por razóns obvias prefire
competir con mercados saneados desde o punto de vista social,
isto é, mercados suxeitos a cargas parecidas ás que teñen que
soportar as empresas no espazo
interior e que, ao mesmo tempo,
sexan homologables desde
aquela perspectiva social.
No marco da política comunitaria de cooperación ao desenvolvemento, presente en boa parte
dos convenios asinados con
Estados non europeos, xorde o
sistema de preferencias arancelarias xeneralizadas (SPG). Dentro
da súa política global de desen-
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volvemento, a Comunidade
fomenta a promoción das normas
fundamentais do traballo, incluíndo, a semellanza do enfoque aplicado no marco do Acordo de
Cotonú, nos futuros acordos
comerciais e de cooperación disposicións específicas en materia
de desenvolvemento social e de
promoción das normas fundamentais do traballo.

Con todo, desacordos coa
normativa da OMC (denuncia da
India) e outros motivos levaron a
unha reforma do sistema. Os
intentos de establecer vínculos
nas negociacións da OMC entre
o comercio e os dereitos laborais
ou o medio ambiente fracasaron
ante o temor dos países en desenvolvemento a que isto servise
de pretexto aos países desenvolvidos para protexer os seus mer-

A ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DO
COMERCIO
Sen saír do campo do comercio, é difícil non facer referencia á
Organización
Mundial
de
Comercio. As Comunidades
Europeas son membro de pleno
dereito, conforme ao artigo XI do
Acordo polo que se establece a
Organización
Mundial
do
Comercio de 15 de abril de 1994.
Dispón dun número de votos
igual ao número dos seus
Estados membros que sexan
Membros da OMC (artigo IX),
resultado da competencia exclusiva en materia de política comercial. No marco desta organización
exponse
a
Axenda
de
Desenvolvemento de Doha, lanzada o 14 de novembro de 2001,
que expón limitados obxectivos
sociais nun escenario de apertura
económica do comercio mundial.
Así, o punto 8 da Declaración de

Doha insiste na importancia do
respecto dos estándares mínimos
laborais, tomando nota dos traballos da OIT sobre a dimensión
social da globalización. Ao presentar o réxime de preferencias
xeneralizadas comunitario, sinalarase en que medida as regras
económicas da OMC condicionan a política de cooperación ao
desenvolvemento. A páxina web
da OMC móstrase reticente ante
o tratamento desta materia, considerándoa “altamente controvertida”: “En sentido estrito, esta cuestión non debería ser tratada aquí
posto que non forma parte dos
traballos da OMC e sería erróneo
considerar que é un asunto na
axenda. Pero se discutiu tan
intensamente que é necesaria
algunha aclaración. A frase clave
é estándares laborais centrais,
mínimos esenciais que se aplican
ás formas nas que os traballadores son tratados. Este termo
cobre un amplo abanico de materias, desde o traballo infantil ou
forzoso ata a liberdade sindical ou
o dereito de folga”.

A ACTIVIDADE
SINDICAL
INTERNACIONAL
Xunto ao panorama institucional, non podemos ter unha perspectiva global deste Dereito do
Traballo internacional senón consideramos, aínda que sexa de
forma breve, pois o tempo xa
aprema, o papel dos sindicatos
neste ámbito. É un tópico repetido
ata a saciedade que o capital non
coñece fronteiras. Xa non é concebible unha empresa poderosa
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Este mecanismo de actuación
tivo, na súa primeira etapa de
existencia, a súa norma fundamental no Regulamento (CE)
n°2501/2001 do Consello, modificado polo Regulamento (CE) nº
2211/2003 do Consello. Garantía
facilidades de acceso aos mercados comunitarios aos países en
desenvolvemento que, entre
outras condicións, apliquen efectivamente as normas fundamentais do traballo, outorgando preferencias comerciais suplementarias. O mecanismo, denominado
“réxime especial de estímulo á
protección dos dereitos laborais”,
baseábase na retirada temporal
das preferencias sempre que un
dos
oito
Convenios
Fundamentais da OIT fose
obxecto de infracción grave e sistemática por parte do Estado que
se beneficiaba das preferencias.

cados fronte a produtos de países
que non respectasen as normas
que se consideran fundamentais.
O actual Regulamento (CE) nº
980/2005 do Consello, coa
mesma base xurídica, recolle un
réxime denominado “réxime de
estímulo do desenvolvemento
sostible e o bo goberno” (SPG+),
que inclúe o anterior réxime social
xunto a outras figuras. A esixencia
de respecto da normativa internacional estendeuse a outros acordos que van máis aló do estritamente social. Os beneficios do
seu cumprimento e as consecuencias da súa infracción localízanse no plano arancelario.
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limitada ao territorio dun único
Estado, o mundo
enteiro é o novo
mercado. E que
sucede cos representantes dos traballadores?
Podemos considerar que existe
un auténtico sindicalismo internacional? O internacionalismo obreiro
era xa un tema de
debate no século
XIX, cando se
estaba resolvendo
a primeira cuestión social. En que
estado de saúde
chegou ao campo
de batalla da
segunda?
Se miramos
os libros de
Historia, comprobaremos que esta
situación non é,
nin moito menos,
nova. Xa en 1836
os xefes do
Consello
dos
Sindicatos
de
Londres escribiron
un manifesto destinado aos obreiros de Francia, no que se lía: A
fraternidade dos pobos é dunha
alta importancia para o interese
do traballo, pois cando nós tratamos de mellorar as nosas condicións sociais, sexa diminuíndo as
horas sexa elevando o seu prezo,
ameázasenos sempre con traernos franceses, alemáns, belgas,
que traballan máis barato. Se iso
faise ás veces, non é porque os

estado máis deplorable que convén á
súa miserable avaricia. Facer isto é a
obra do pobo”. No
ano da primeira
Guerra Carlista xa
se dicía isto
É indiscutible
que parte dese soño
realizouse e existe
unha certa actividade sindical internacional. Tanto no nivel
europeo como no
mundial,
existen
organizacións que
agrupan a representantes dos traballadores de múltiples
nacionalidades.
Merece a pena
deterse nelas e dar
un breve repaso ao
panorama sindical
internacional.

nosos irmáns do continente queiran danarnos, senón a falta das
relacións sistemáticas entre as
clases industriais de tódolos países. Nós esperamos que tales
relacións estableceranse pronto e
que terán como resultado o elevar
os salarios máis baixos ao nivel
dos que están máis altos e impedir aos amos o meternos nunha
competencia que nos rebaixa ao

Moi recentemente, creouse en
Viena, en novembro
de 2006, unha nova
Confederación
S i n d i c a l
Internacional, que
agrupa a 304 organizacións de 153 países, cun total de 168
millóns de traballadores. É o
resultado da fusión entre dúas
grandes organizacións preexistentes, a Confederación Mundial
do Traballo e a Confederación
Internacional de Organizacións
Sindicais Libres. Esta nova organización proclama como o seu fin
principal é a promoción e a defensa dos dereitos e intereses dos
traballadores, a través da coope-
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ración internacional entre sindicatos, a realización de campañas
globais e a presión en institucións
internacionais.

Dentro das coordenadas
europeas, a organización transnacional máis potente é a
Confederación Europea de
Sindicatos, a CES. Fundada en
1973, representa a 82 sindicatos
de 36 países europeos, vai máis
aló
das
fronteiras
da
Comunidade. O seu obxectivo
principal é promover o modelo
social Europeo e traballar polo
desenvolvemento dunha Europa
unida en paz e estabilidade onde
os traballadores e as súas familias poidan gozar plenamente de
dereitos humanos e civís e tamén
de altos estándares de calidade
de vida. A CES considera que a
participación dos traballadores, a
negociación colectiva, o diálogo

No panorama comunitario,
vese claramente unha tendencia
cara ao establecemento dunha
concertación social a escala europea, fronte a esa intención de
combate no plano internacional.
Desde 1992, os Tratados
Comunitarios incluíron a posibilidade de que os interlocutores
sociais comunitarios tomen parte
nos procesos lexislativos Parece
lóxico entender que estas disposicións responden a algún fin e non
foron colocadas graciosamente
polo lexislador comunitario. A primeira resposta que se presenta á
cuestión da súa xustificación é
que así queda recollida, no nivel
supranacional, a tradición xurídica
de atribuír á autonomía colectiva
ó carácter de fonte do Dereito.
Tamén pode suxerirse a vontade
de introducir unha maior democracia no proceso comunitario,
para paliar así o tan achacado
déficit. Este punto de vista estaría
en consonancia coa opinión xeral
da doutrina, achegando ao cidadán o nivel de toma das decisións, en liña coa interpretación
ampla da subsidiariedade recollida no Preámbulo do Tratado da
Unión.
Os artigos 138 e 139 TCE, en
calquera caso, deseñan un procedemento de consultas sucesivas entre a Comisión e os axentes sociais que debe ter lugar
cada vez que a Comisión planee
presentar propostas no ámbito da
política social. O contido da primeira consulta é a oportunidade

da medida e non está claro se
unha opinión negativa debería
paralizar os traballos , aínda que
parece dubidoso. Recoñecida a
procedencia da intervención, a
Comisión sondará á mantenta do
contido e os interlocutores sociais
pronunciaranse mediante un ditame ou unha recomendación.
Chegado este punto, os axentes
sociais poden reclamar para si
mesmos a elaboración dun acordo sobre a materia, detendo o
procedemento lexislativo ordinario durante un máximo de nove
meses. Máis aló deste prazo é
necesario o común acordo e o
consentimento da Comisión para
a prolongación das negociacións ,
co cal impídese que os axentes
sociais bloqueen con dilacións
inxustificadas o procedemento.
Esta ausencia de capacidade de
bloqueo maniféstase tamén no
feito de que a Comisión pode
decidir a continuación do procedemento lexislativo ordinario a
pesar dunha opinión contraria dos
interlocutores sociais .
Elaborado o acordo, exponse
a cuestión clave da súa eficacia,
que permite distinguir dúas modalidades de diálogo social. Por
unha banda contémplase a aplicación autónoma, “segundo os
procedementos e prácticas propios dos interlocutores sociais e
dos Estados membros”. En
segundo lugar atópase a aplicación heterónoma, “sobre a base
dunha decisión do Consello
adoptada a proposta da
Comisión”. Iso permite que a normativa que conten devanditos
acordos poida ser considerada
como Dereito Comunitario puro,
unha vez superados os trámites
oportunos.
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Na súa sesión inaugural non
faltaron as referencias á globalización, como non podía ser doutro
xeito. Sinalaban os documentos
desta sesión: “A intención de conservar unha posición clave nun
clima económico que está creando máis perdedores que gañadores. Os desequilibrios da globalización, continuaba, están traendo
efectos devastadores sobre
millóns de traballadores, a través
da deslocalización, o abuso dos
dereitos dos traballadores ou o
aumento da pobreza”. Algúns dos
seus altos cargos non dubidaban
en proclamar que esta nova organización consolidaría o sindicalismo internacional, dotándose de
ferramentas máis eficaces de presión e transformándose nun
auténtico contrapeso nunha
sociedade que cambiou moito?.

social e boas condicións de traballo son a clave para promover a
innovación, a produtividade, a
competitividade e o crecemento
en Europa.

2008_5_Ma:Maquetación 1

7/5/2008

11:21

Sinalouse que a configuración
do modelo comunitario de diálogo
social como unha colaboración
antes que como un enfrontamento leva consigo a exclusión da
folga. houbo, nembargantes, propostas de creación de mecanismos de solidariedade transnacional con motivo de folgas nacionais, pero non foron tidas en
conta. É, certamente, un campo
onde en virtude do principio de
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subsidiariedade tería sentido
unha regulación comunitaria, pero
as perspectivas políticas de éxito
son moi escasas. Na realidade si
tiveron lugar algúns conflitos
colectivos que superaron as fronteiras estatais, pero se resolveron
conforme á lei de cada país, sen
intervención comunitaria algunha.
A existencia destas organizacións
tradúcese nunha actuación conxunta? Non. É fácil detectar un

certo nacionalismo sindical, preocupado da defensa dos traballadores de cada país, e non dos traballadores de toda Europa.
Mentres poidan caer as factorías
situadas no país veciño, mellor
que as situadas no propio. A solidariedade sindical transnacional
aínda está nun estado moi cedo
de desenvolvemento.
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Cabemos todos
Xesús Ramón Copa Novo
Ex- director xeral de Emigración

O

“Yo, como gallego, estoy a
favor de la emigración, estoy a
favor de que vengan quienes
quieren venir a buscarse la
vida. Pero una cosa es eso y
otra que se convierta en una
pesadilla. Quiero orden, control, integración y que los derechos de los españoles no se
vean perjudicados por todos
los demás. Todos iguales en
derechos y oportunidades y
todos iguales en deberes y en
obligaciones. ¿Vale? (…) No
puede entrar todo el mundo
que quiera sin control porque
no cabemos (…) Los inmigrantes tienen que comprometerse
para integrarse. Lo peor es
crear guetos. Tienen que comprometerse a asumir las costumbres españolas. Yo com-

prendo que hay otros países
donde hay poligamia. Pero
aquí no, y no vale con que me
digan que tienen que cumplir la
ley. Tienen que comprometerse (…) Habrá que hacer un
esfuerzo en los colegios, los
comedores, la sanidad… los
derechos de unos no pueden
perjudicar los de los otros (…)
No se puede despachar cualquier propuesta como xenófoba. Esto es muy serio y yo voy
a tomármelo muy en serio”.
Estaba, dun xeito descarado e
con forte demagoxia, aproveitando unha serie de tópicos para
poñer por vez primeira en España
a inmigración no epicentro dunha
campaña
electoral.
Como
mesmo recoñeceu algún dirixente
do PP a súa estratexia pasaba
por xerar dúbidas entre o electorado socialista e axita-la pantasma do medo a inmigración entre
todos. Catro foron os eixes desta
campaña antiinmigración: Os
inmigrantes non queren integrarse; os dereitos, os postos de traballo e a economía dos españois
están ameazados polos inmigran-

tes; relacionar inmigración e delincuencia é a idea de que existe un
descontrol absoluto, que aquí
entra todo o mundo e que xa non
cabemos máis. Aparentemente
non parece que este discurso
tivese un papel decisivo no resultado electoral final, pero con el
estase a espallar unha mensaxe
que pode afectar moi gravemente
a convivencia nos próximos tempos.
Non deixa de resultar paradóxico, por non adxectivalo de cinismo, que aqueles que máis defenden as teses neoliberais de libre
circulación de mercancías e de
capitais, traten de poñer todo tipo
de atrancos á circulación das persoas. Pero neste artigo non pretendo analizar as teses do Partido
Popular sobre a inmigración, afortunadamente durante os próximos catro anos, polo menos a
nivel estatal non poderán poñelas
en práctica, senón centrarme en
como incide a mundialización da
economía, a globalización no
fenómeno da inmigración.
España, segundo país de inmigración do mundo en cifras abso-
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27 de febreiro
deste ano, en
plena campaña
electoral, o candidato a
Presidente do Goberno do
Partido Popular, Mariano Rajoy,
afirmaba en Canarias (e cítoo en
castelán):
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lutas e porcentuais nos derradeiros anos, convértese nun laboratorio privilexiado para reflexionar
sobre ese papel da inmigración
no mundo global de hoxe en día.
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Aínda que se pense que “non
cabemos máis” a inmigración non
se vai deter. O título dunha colaboración miña no número 2,
xaneiro de 2007, desta mesma
revista: O fenómeno da inmigración nun mundo globalizado ou a
imposibilidade de poñerlle portas
ó campo, resume esta tese.
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H

oxe a migración
basease nun
exceso de man
de obra nos países do
terceiro mundo e un
maior desenvolvemento
dos medios de transporte e tamén dos medios
de comunicación que
globalizan o planeta

Alí afirmaba que a migración
actual non é coma a de finais do
XIX e boa parte do XX, cara a
“novos países”, Estados Unidos,
Canadá, Arxentina, Brasil,
Venezuela, Australia, Nova
Zelanda e mesmo outros do continente asiático ou africano onde
moreas de europeos tiveron a
posibilidade de fuxir das fames ou
da falta de futuro para poder acceder a grandes extensións de terra,
a unha “colonización” primeiro e,
posteriormente, a participar nas
revolucións industrial e comercial
conseguintes.
Hoxe a migración basease
nun exceso de man de obra nos
países do terceiro mundo e un
maior desenvolvemento dos
medios de transporte e tamén dos
medios de comunicación que globalizan o planeta. Se a migración
anterior, que mobilizou ó redor do
7% da poboación entre 18701910, isto é uns 100 millóns dos
1.500 millóns da poboación mundial, tivo como motor a demanda
de traballo, de traballadores, en
países con moi pouca densidade
de poboación e por tanto man de
obra, a actual inmigración nace

dunha desbordada oferta de traballo, de traballadores, nos países
con maior exceso de man de
obra.
Calcúlase que a poboación
mundial pasará dos 6.400 millóns
actuais ós 9.100 millóns do 2.050,
e que o 98% deste crecemento
producirase nos países do chamado Sur. A poboación dos países máis desenvolvidos representará o 13,6% da poboación
mundial en 2050 cando en 1950
supoñía o 32,3%. Europa (incluíndo toda a Unión Soviética) representaba en 1950 o 21,9% da
poboación mundial, hoxe ten
caído ó 11,3% e para 2050 calcúlase que será o 7,2%, pasando
dos 728 millóns actuais a 653
(perdendo 75 millóns, por tanto).
Norteamérica gaña 137, chegando os 438 millóns. Oceanía só
crece 15 millóns.
Por outra banda, África, a
pesares das fames e enfermidades que provocan un brutal
descenso da esperanza de
vida, crecerá deica o 2050 en
1.031 millóns, chegando a
1.937 millóns, o 21,3% do total,
case o triplo da porcentaxe de
Europa, cando en 1950 había
menos africanos que europeos.
Asia crecerá en 1.310 millóns
chegando ós 5.210 (o 57,5% da
poboación mundial) en 2050.
Xapón decrecerá en 16 millóns,
China aparece cunha poboación semellante a actual, polo
que o crecemento centrarase
en India-Pakistán-Bangladesh
e no Sureste AsiáticoIndonesia. Iberoamérica e o
Caribe crecerán 22 millóns ata
chegar os 783 millóns de habitantes no 2050.
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Se na gran oleada finisecular
XIX-XX mobilizouse o 7% da
poboación mundial, podemos
pensar que nestes intres coa globalización, coa mellora dos
medios de comunicación e de
transporte a porcentaxe será
maior, pero en todo caso se se
mantivese un 7% estariamos a

falar dun mínimo de 637 millóns
de inmigrantes que se mobilizarían nese horizonte do 2050.
Poderíamos aportar máis
cifras (se se quere profundizar
véxase o artigo de Guillermo de la
Dehesa en El País do 19 de
setembro de 2006, páx. 56 “A
inmigración non fixo máis que
empezar”), pero cabe salientar
que na Unión Europea deica o
2050 a poboación en idade de traballar (15-64 anos) reducirase en
48 millóns (de 307 a 259 millóns)
en tanto que a maior de 65 anos
aumentará en 58 (de 75 a 133
millóns). A taxa nominal de
dependencia (número de xubilados en relación coas persoas en
idade de traballar) será do 51%

fronte o actual 24,5%. Tense calculado para o 2050 que cunha
taxa de emprego do 70% para
esta poboación en idade de traballar -moi optimista, a actual é do
63,1%, se se ten en conta o retraso cada vez maior de incorporación ó traballo pola maior duración
do tempo de estudio- habería 181
millóns fronte os 193 millóns
actuais deste grupo de idade, o
que levaría consigo unha taxa
real de dependencia (número de
persoas xubiladas en relación
coas empregadas), do 73,5%, e
dicir que só cotizaría 1,4 persoa
por cada xubilado fronte ós 2,6
actuais.
En España, en 2050 a poboación descenderá en 100 mil per-
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Debúxase un panorama de
países ricos con progresivo envellecemento, agás China con taxas
constantes, con cada vez menor
porcentaxe de poboación en
idade de traballar, polo tanto cada
vez menores taxas de crecemento e maiores gastos en pensións e
servizos sociais, en especial os
relacionados coa saúde e a
dependencia.
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soas (sen inmigración o descenso sería de 7,2 millóns) . A poboación en idade de traballar descenderá en 6,2 millóns, os maiores de
65 aumentarán en 7,9 millóns e a
poboación ocupada descenderá
1,5 millóns. Isto da unha taxa de
dependencia nominal de 1,5
(actualmente é do 4,1) e dependencia real de 1,1 (case un cotízante por xubilado) , hoxe é do
2,5.
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Ante esta situación insostible
dúas son as actuación posibles,
unha “controlable” aumenta-la
idade de xubilación no horizonte
dos 70 anos, outra “desexable”
control dos fluxos migratorios para
que vaian cubrindo as indubidables necesidades de man de obra
cualificada e non cualificada, que
imos precisar para mante-lo nivel
de crecemento e con elo de prestacións sociais.
Outro estudio realizado polo
Instituto de Estudios Autonómicos
da Generalitat de Cataluña,
España 2020: Unha mestizaxe
ineludible, conclúe que España
necesitará polo menos catro
millóns máis de inmigrantes deica
ó 2020 para cubri-la demanda de
traballo con especial incidencia en
Cataluña, Madrid, Andalucía e
Comunidade Valenciana.
Traballaba cunha hipótese
dun crecemento anual do 3% do
PIB e unha taxa de crecemento
do emprego entre o 2% e o 3%.
Certo que ese crecemento do 3%
parece hoxe complexo, pero no
peor dos casos se se producira
un escenario de crise económica
a necesidade de inmigrantes
podería descender deica 2,3
millóns, aínda que para elo a man
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de obra española tería que ocupar tódolos potenciais postos de
traballo existentes sen ter en
conta o nivel educativo (o que é
altamente improbable).
E para que con eses catro
millóns de inmigrantes fose suficiente habería que aproveitar ó
máximo a capacidade da man de
obra actual con medidas que non
serán doadas de implementar,
tales como: retrasa-la idade de
xubilación, penaliza-las prexubilacións, potenciación das políticas
de conciliación da vida familiar e
laboral para incrementa-las taxas
de actividade feminina…. Se
estas medidas non se producen
as necesidades de man de obra
poderían estar ó redor de 7
millóns de inmigrantes máis.
Polo tanto, nos próximos anos
os países desenvolvidos, España
con eles, van precisar man de
obra e os países “globalizados”
non van ser quen de atender a
desbordante oferta de man de
obra dos seus habitantes. Lonxe
de non caber todos, imos ter que
caber máis.
Máis aínda, segundo un estudio sobre Inmigración e crecemento rexional da Fundación de
Estudios de Economía Aplicada
(Fedea) máis do 38% do crecemento do PIB español pódese
asignar á inmigración, con porcentaxes do 82,08% en Baleares,
69,61% en A Rioxa, 60,41% na
Comunidade Valenciana, 55,21%
en Canarias, 54,18% en Murcia,
45,24% en Cataluña ou 44,80%
en Madrid.
E iso sen que o impacto sobre
a renda per capita teña sido nega-

tivo a pesares do incremento
poboacional (cociente sobre o
que se divide a renda) mesmo
con crecemento positivo en
Andalucía (0,3%), A Rioxa (0,25),
Murcia (0,155), Castela- A
Mancha (0,18%) ou Canarias
(0,45%) , fronte un impacto negativo da inmigración na renda per
capita do 0,4% en Madrid, 0,18%
en Navarra, 0,17% en Cataluña,
0,23% en Baleares ou 0,56% en
Aragón.
Este mesmo estudio rompe
tópicos, tamén, ó constatar que as
zonas onde entraron máis inmigrantes son tamén as que máis
teñen incrementado estes anos a
taxa de emprego dos nativos,
principalmente no referido a participación laboral das mulleres.
E todo elo cun crecemento
poboacional que se resume nas
seguintes cifras, en 2000 (1 de
xaneiro) a poboación en España
era de 40.499.790 persoas, en
2007 (1 de xaneiro) 45.200.737.
Un crecemento de 4.700.947
habitantes, un 11,61%. En 2000
os cidadáns estranxeiros que residían en España eran 923.879, un
2,28% da poboación. En 2007,
4.519.554, un 10,00%. En sete
anos
o incremento foi de
3.595.675 novos cidadáns estranxeiros, un ¡389,19%!.
A inmigración tamén contribúe
ó incremento natural da poboación: En 1999 (deica 31 de
decembro) naceron en España
380.130 nenos, 18.503 de nai
estranxeira, o 4,87%. En 2006
(deica 31 de decembro) os nacementos aumentaron deica
482.957, con 79.903 de nai
estranxeira, o que representa o
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16,54% do total. Comparando en
termos relativos estas cifras
temos que mentres o total de
nacementos creceu entre 1999 e
2006 (son datos a 31 de decembro para que reflictan o mesmo
período 2000-2007, 1 de xaneiro,
do apartado anterior) en 102.827,
os de nai estranxeira fíxoo en
61.400, o que representa o 59,71
do crecemento dos nacementos.
Debemos pensar, ademais,
que a pesares do repunte actual
das cifras de paro, o desemprego
tense reducido en España notablemente dende o 12,5% de 1999
as cifras próximas ó 8% actual, a
pesar da entrada de case 4
millóns de estranxeiros buscando
emprego.

Outro estudio do BBVA estima
que a achega total anual da inmigración ten sido 0,7 puntos porcentuais o PIB por habitante no
período 1997-2005, isto é un
terzo do crecemento total e a
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Do mesmo xeito este crecemento demográfico non reduce
como podería entenderse o PIB
por habitante, ó se incrementar o
cociente de dividi-lo PIB polo
número de habitantes, así un
estudio de Caixa Catalunya calcula que si, entre 1995 e 2005, non
se tivera producido ese forte
incremento poboacional en idade
de traballar (un 20% nativo e un
80% estranxeiro) o crecemento
anual da renda por habitante
sería negativa neste período nun
1,17% en lugar de ser positivo
nun 2,6% (fronte un 1,78% da
Unión Europea a 15 excluíndo
España), e dicir que a inmigración
axuda tamén a converxencia
española en PIB por habitante.

Oficina Económica do Presidente
do Goberno, fala de que a achega directa da inmigración ó crecemento da economía no período
1996-2005 foi do 1,1% anual
sobre un total do 3,6% do crecemento anual do PIB (un 30,5% do
crecemento). Un 0,8% anual pola
súa achega ó crecemento da
poboación e un 0,3% anual pola
achega ó crecemento da renda
por habitante. Máis aínda no
segundo período, 2001-2005, no
que a inmigración ten aumentado
de xeito máis rápido a achega
anual foi do 1,6% sobre un crecemento do PIB do 3,1% anual (un

51,6% do total do PIB, 1,2% anual
pola achega ó crecemento da
poboación e outro 0,4% anual
pola achega ó crecemento da
renda por habitante). A achega
indirecta, máis difícil de calcular,
ten un efecto estimulador na meirande taxa de actividade dos nativos, (e tamén na moderación
salarial e a flexibilidade do mercado de traballo, como “dano colateral”).
En canto á incidencia da inmigración sobre as finanzas públicas e sobre o déficit exterior españois en 2005, este mesmo estu-
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dio da Oficina Económica do
Presidente do Goberno. Os inmigrantes aportaron en dito ano
23.402 millóns de euros ás arcas
públicas (2,6% do PIB) e orixinaron un gasto de 18.618 millóns de
euros (2,1% do PIB), unha achega neta positiva de 4.874 millóns
de euros (o 0,5% do PIB), con elo
ó redor da metade do superávit
presupostario de dito ano débese
ós inmigrantes. Pénsase que a
achega neta positiva continuará
deica o ano 2012 cunhas cifras ó
redor de 7.000 millóns de euros e
a partir de dito ano irá descendendo ata principiar a ser negativa ó
redor de 2030.
No relacionado co déficit exterior por conta corrente a achega
dos inmigrantes é moi importante,
xa que por un lado envían unha
gran cantidade de remesas ós
seus países de orixe, por outra
pola compra de manufacturas de
consumo directo en boa parte de
importación (automóbiles, electrodomésticos, etc.) e en terceiro
lugar por tender a diminuí-la relación capital-traballo, facendo máis
rendible a inversión e o se incrementar esta xera más déficit exterior.
O cálculo dos tres efectos
negativos sobre o déficit exterior
sumaban en 2005 deica un 2,1%
do PIB, ou sexa que aproximadamente un 30% do déficit exterior
débese ós inmigrantes. Dese
2,1% do PIB un 0,3% débese á
maior inversión, outro 0,5% ás
remesas que acadaron o 7% do
déficit exterior corrente e o 1.3%
restante ó consumo que xeran,
tanto duradeiro coma non duradeiro.
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As remesas dos inmigrantes
convértense nun factor estratéxico de desenvolvemento para os
seus países de orixe pero estanse vendo sometidas a moi fortes
presións tanto polos elevados
gastos de envío que cargan os
bancos e intermediarios financieiros como pola posibilidade cada
vez máis certa de establecemento de impostos ou taxas a estes
envíos nos países de orixe dos
inmigrantes. Pensemos que en
2006, segundo Eurostat, as remesas dos inmigrantes dos países
da Unión Europea a 15 estímanse en 19.200 millóns de euros,
cifra que triplica o volume anual
da acción exterior da Unión
Europea (5.867 millóns nese
mesmo ano, dos que só 2.000
millóns son axudas).
As cifras en España son
espectaculares, en 2006 as remesas dos inmigrantes cara os seus
países de orixe segundo o Banco
de España, acadaron 6.807
millóns de euros, isto significa
somos o país da Unión Europea
que máis remesas enviou a terceiros países (cun 26% do total),
cifra que acadou máis de 8.500
millóns de euros en 2007 e
seguen a aumentar.
Para ir rematando coas cifras,
Caixa Catalunya no seu estudio
estima que dende 2002 o 50%
dos novos fogares débense os
inmigrantes e o BBVA calcula que
no primeiro semestre de 2006 o
14% das compras de vivenda
foron realizadas por estranxeiros,
cando o seu peso na poboación
era do 9,3% naquel ano, estimando que a súa participación será
crecente na creación de tres
millóns de fogares que previsible-

mente se creen en España nos
próximos cinco anos (cifra que
quizais haxa que rebaixar por se
tratar dun estudio de 2006).
Finalmente, os inmigrantes
aportan o 6,6% dos ingresos do
estado e só xeran o 4,6% do
gasto do Sistema Sanitario de
Saúde (o que contradí a “doutrina
Cañete”). Os seus ingresos serven, ademais, para financiar ó
redor de 1 millón de pensións do
noso sistema de Seguridade
Social.
Sirva este árido repaso de
cifras para comprende-la verdadeira incidencia do fenómeno da
inmigración nun mundo globalizado. Os datos están referidos a
España, que é un paradigma perfecto do papel dunha inmigración
que nos reforza demograficamente, que é vital no ciclo expansivo
da nosa economía nestes derradeiros anos, mellorando a nosa
converxencia con Europa, propiciando o superávit fiscal, e con elo
das contas do estado, e resolvendo o problema de financiación
das pensións que hai apenas un
lustro se suxería, ademais de
increménta-los parámetros de
consumo, iso si, acentuando
tamén o elevado déficit exterior da
nosa economía ou moderando os
salarios medios.
Certo que a desaceleración
económica que estamos a vivir
introduce factores de preocupación, non só polo comportamento
das variables económicas, senón
polas perdidas de postos de traballos en sectores con moi forte
incidencia da man de obra inmigrante. Por elo son tan inconvenientes as declaracións que ini-
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dereitos (co seu correlato tamén
de deberes).
Lonxe de abrir caixas de
Pandora, de axitar cifras que non
se compadecen coa realidade en
canto a situación da inmigración
irregular (1,2 millóns segundo os
agoireiros, aínda que non explican en que se basean para chegar a esa cifra), de supostos efectos chamadas coma consecuencia dunha regularización que era
absolutamente imprescindible, ou
da crítica o control de fronteiras e
repatriacións que ten mellorado
substancialmente nos derradeiros
anos é absolutamente preciso
avanzar cara a unha política de
estado, de consenso.
Na campaña electoral houbo
moito medo ante a inmigración, o

PP axitando os medos, as baixas
pasións, actuando de pirómano,
algúns nacionalistas cun inconcibible “sudoku de puntos e identidades ameazadas” botando máis
leña ó lume e o PSOE asustado
polas posibles consecuencias
desas chamas sen ser quen de
defender a súa política, as súas
actuacións e os seus proxectos.
Hai que continuar coa política
de inmigración iniciada, regularizada, con control de fronteiras,
con contratos en orixe, con acordos bilaterais de repatriación, con
extensión de dereitos, reforzando
o Plano Estratéxico de Cidadanía
e Integración no horizonte do
2010, baseada no consenso cos
axentes sociais (sindicatos e
empresarios) e ONGS e asociacións e vinculada ó mercado de
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ciaban este artigo, non só por falsas e demagóxicas, senón por
crear medo, desconfianzas
mutuas, por dificultar, en definitiva,
a integración, tanto dende a perspectiva dos que se integran,
coma a dos que acollen a eses
inmigrantes, porque uns e outros
contribuímos o desenvolvemento
deste país e polo tanto o verdadeiro debate debería ir pola
potenciación desa integración,
pola extensión de dereitos (pode
alguén pensar que se os cidadáns inmigrantes que residen en
España tiveran dereito ó voto,
aínda que só fora nas eleccións
municipais, se farían algunhas
das declaracións que temos oído)
e por seguir unha política de inmigración que estableza pasos máis
resoltos nesta dobre dirección, de
integración e de extensión de
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traballo, establecendo medidas
de actuación inmediata ante a
máis que posible desaceleración
económica. Hai que tratar por
tódolos medios de atraer cara a
unha política de inmigración de
estado ós que están instalados na
demagoxia.
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A inmigración é unha realidade do noso tempo, deste mundo
globalizado no que nos ten tocado vivir, nun mundo que non pode
pensar en liberalizar tódolos
movementos de capital ou do
comercio e o mesmo tempo ter
pechadas as portas ás persoas.
Ser un país de inmigración é
neste intre, foino sempre, un sinónimo de éxito, de desenvolvemento económico, teno que ser
tamén de desenvolvemento
social, de capacidade para contribuír ó desenvolvemento global.
Porque en España cabemos
todos… e aínda precisamos
máis.
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- FORO -

O voto emigrante
Jesús Mosquera Sueiro
Presidente da Fundación Luís Tilve

O pasado día 1 de febreiro, e
organizado polo Arquivo da
Emigración Galega e o Consello
da Cultura Galega, tivo lugar un
Seminario de Debate sobre “O
VOTO EMIGRANTE”.

O Catedrático Ramón Villares
Paz, Presidente do Consello da
Cultura Galega, presentou o acto
e moderou os debates que contaron con unha ampla participación,
sendo de destacar a de dous ExPresidentes do Consello Xeral da
Emigración como José Luís
Rodríguez Pardo e José Manuel
Castelao Bragaña, así como os
Deputados no Parlamento de

Tras sinalar a actualidade e
relevancia do tema, nun mundo
no que se estenden e se revalorizan as prácticas democráticas, e
no que preocupan os desafíos
que entraña a crecente migración
internacional que afecta a 190
millóns de persoas, un 3% da
poboación mundial, Carlos
Navarro realizou unha pormenorizada exposición sobre o voto no
estranxeiro dende unha perspectiva comparada entre os 104 países que na actualidade dispoñen
de regulacións sobre o mesmo.
Referiuse a algúns dos principais
problemas que entraña a súa
regulación no concernente a voto

activo e representación política,
requisitos para cualificar como
elector, procedemento e facilidades para a inscrición como votante, eleccións as que se aplica o
voto no estranxeiro e modalidades para a emisión do voto, abordando finalmente aspectos de
carácter político derivados das
características de cada país, así
como aspectos de índole organizativa e loxística que poden condicionar o voto no estranxeiro.
Anxo Lugilde, baixo o expresivo título de “O Voto Emigrante. O
desbordado caso galego”, fixo
unha ampla e documentada
exposición, partindo dunha premisa “En Galicia a emigración pode
decidir as eleccións. Aínda non
sucedeu nunca, pero e posible
que ocorra, como estivo a piques
de pasar no 2005”. Recordou as
orixes dunha reivindicación dos
españois en Arxentina a comezos
do século XX, describindo como
logo sería motivo de atención e de
ampla polémica política, sendo o
fito práctico máis salientable a par-

145
MAIO 2008

Interviñeron como Relatores,
Carlos Navarro, Director de
Estudios do Instituto Federal
Electoral (IFE) de México, e Anxo
Lugilde, xornalista e politólogo,
coa coordinación de Xosé
Manuel
Núñez
Seixas,
Catedrático
de
Historia
Contemporánea da USC e membro da Comisión Técnica do
Arquivo da Emigración Galega.

Galicia Xaquín Fernández
Leiceaga (PSdeG-SOE), Carlos
Aymerich Cano (BNG) e Marisol
Soneira (PSdeG-PSOE), e
numerosos profesores, estudiosos da problemática da emigración, periodistas e outros profesionais. Participaron tamén entre
outras entidades a Fundación
Luís Tilve e a Fundación 10 de
Marzo.
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ticipación dos emigrantes no “plebiscito nacional” promovido pola
Dictadura de Primo de Rivera en
setembro de 1.926, e sendo logo
o Estatuto de 1936 o primeiro
texto xurídico político no Estado
español no que se recoñecían os
dereitos políticos dos emigrantes.
Sen embargo será en 1.976,
cando Adolfo Suárez promova o
Referendo para a Reforma
Política, a primeira vez que se
exerce o voto dos emigrantes,
feito que logo, en democracia,
tería continuidade en sucesivas
convocatorias electorais.
Segundo afirmou Lugilde, o
sistema electoral de España para
a emigración é no seu conxunto
un dos máis inclusivos do mundo
e o máis xeneroso dos países do
seu entorno tanto de Europa
como
de
Latinoamérica.
Describiu de xeito crítico e pormenorizado, quen pode votar, en que
tipo de eleccións, de que maneira,
e cantos votan. Rematou con
algunhas conclusións de entre as
que cabe salientar as seguintes:
- O debate sobre a participación política dos emigrantes
é unha constante da historia
contemporánea
española,
aínda que acadou a súas cotas
máximas de atención a comezos do século XXI ante a posibilidade de que algúns procesos electorais, como as autonómicas galegas, se puidesen
decidir a 10.000 quilómetros de
distancia, en Arxentina, case
medio século despois de que
rematase o éxodo cara a
América e cando España se

convertera xa nun país receptor de emigrantes.
- O goberno de Adolfo
Suárez decidiu estender ao
exterior o procedemento de
voto postal previsto para o interior, o que propiciou que a responsabilidade de supervisar o
proceso electoral recaese en
empresas de correos estranxeiras, sobre as que España
non ten potestade sancionadora nin de control. Tamén se
estableceu o voto para todo
tipo de convocatoria, sen unha
reflexión previa do seu impacto
no sistema político, e en 1995
determinouse que os anticuados rexistros de matrícula consular se volcasen nos censos
electorais, que se encheron de
mortos, o que é especialmente
perigoso para un sistema no
que non se supervisa a identidade de quen envía o sufraxio.
- Para asegurar o control
da personalidade do elector no
estranxeiro a única solución
viable semella a de utilizar os
consulados e embaixadas
españolas no exterior. E, tal
como se ve nos estudios comparados, hai dúas vías, a do
voto persoal en urna, e a de utilizar a rede consular e diplomática como oficinas de correos,
desde as que realizar os envíos.
- O voto en urna, que se
realizaría baixo a supervisión
de representantes dos partidos, presenta o problema de
que o sistema parlamentario

español está baseado en múltiples circunscricións, que son
52 para o Congreso do
Deputados, e catro nas autonómicas galegas. Isto obrigaría
nas xerais a instalar un gran
número de urnas, unha por
provincia, o que sería impracticable en moitos consulados e,
incluso, podería chegar a vulnerar o dereito ao segredo no
sufraxio. A solución sería a urna
electrónica, ou sexa o ordenador dotado dos sistemas de
encriptado que aseguran a limpeza do proceso electoral.
Aínda así seguiría habendo o
problema dos que viven lonxe
dos consulados, un feito, con
todo, que non debería servir
para xustificar que toda a emigración siga a votar sen garantías.
- Outra acción lexislativa
necesaria coa máxima urxencia é a regulación das campañas electorais para evitar os
abusos na actuación desde o
poder e a discriminación que
supón para as forzas da oposición non poder realizar as viaxes con cargo ó presuposto
público como fan os partidos
que están no goberno. O instrumento fundamental destas
campañas electorais baseadas
no principio de igualdade de
acceso aos votantes deben ser
as canles de televisión publica,
TVE e TVG, que teñen as súas
propias emisións para América
e Europa
cun apreciable
seguimento entre os colectivos
de emigrantes.
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- FORO - Estas reformas para
regularizar o procedemento de
votación, a campaña no exterior e o escrutinio deberían ser
urxentes e estar en vigor para
as vindeiras eleccións autonómicas de Galicia, pois do contrario o sistema político pode
enfrontarse a un grave problema de credibilidade, senón de
lexitimidade, ante boa parte do
electorado.

- En España pode ser
unha boa saída a creación
dunha circunscrición específica
no Senado, para o que sería
preciso
modificar
a
Constitución, na que aparece a
provincia como circunscrición
electoral para as eleccións
xerais.
Do debate suscitado merece
a pena destacar as amplas coinci-
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dencias observadas en canto o
voto en urna, ó voto mediante sistema electrónico, e a necesidade
dunha regulación que asegure
xunto o dereito o voto dos emigrantes, a transparencia e rigor
dos procedementos.
Compre destacar que días
antes a este encontro, o 26 e 27
de xaneiro, celebrouse en Madrid
a Conferencia Política do PSOE,
o termino da cal Jesús Caldera,
facía pública a proposta, aberta ó
consenso coas restantes forzas
políticas, de creación dunha circunscrición electoral propia no
Parlamento para que os emigrantes poidan ter participación directa, elixindo os seus representantes e participando así na política
do país. A medida afectaría en
principio unicamente ás eleccións
xerais o Parlamento Español, coa

pretensión de poñela en marcha
para as eleccións do ano 2012, e
precisaría dunha reforma constitucional. A reacción do BNG, a
través do seu portavoz Carlos
Aymerich foi favorable con matices, e a do Partido Popular de
Galicia a través de Núñez Feijoo
foi de rexeitala para o Congreso
pero sen descartala para o
Senado.

MAIO 2008

- É necesaria unha reflexión de fondo sobre o papel da
diáspora nos sistemas políticos
español e galego, xusto cando
van deixar de ser maioría os
emigrantes de primeira xeración e se anuncia unha nova
gran medra do censo coa recuperación da nacionalidade por
parte dos netos. A primeira
medida , para a que xa existe
consenso entre os partidos
políticos, ten que ser a supresión do voto emigrante nas
eleccións municipais, de caracter administrativo e centradas
en asuntos de proximidade,
nos que deben ter voz os que
viven nos concellos, inmigrantes incluídos.
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Ata sempre, Carmelo!
Jesús Mosquera Sueiro
Presidente da Fundación Luís Tilve

E

ra o cinco de febreiro, martes de carnaval, cando un metaneiro con bandeira de As
Bermudas, o Cheikh el
Mokrani, navegaba rumbo á ría
de Ferrol con 60 mil toneladas
de gas natural licuado para a
planta de Reganosa. A media
mañá, Carmelo Teijeiro, o portavoz do “Comité de Emerxencia
para a Defensa da Ría”, escribía o que sería o seu derradeiro comunicado, chamando a
concentración de protesta para
o día seguinte no peirao de
Curuxeiras, e insistindo unha
vez máis no motivo da súa loita:
“PLANTA DE GAS FORA DA
RÍA”. Pouco despois, ás tres da
tarde, falecía na súa casa do
barrio de Caranza, á carón da
ría, víctima da enfermidade que
viña sufrindo.
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Tiña setenta anos e nacera na
beira de en fronte, en O Seixo, no
concello de Mugardos. Con catorce anos incorporárase a Escola
de Aprendices da Empresa
Nacional Bazán. Co leito da ría
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como soporte, a lancha
Mugardos-Ferrol-Mugardos,
sería o seu medio de transporte
durante anos, e tamén un dos
lugares para difundir follas informativas contra a dictadura,
naqueles anos escuros. Casou
con María Victoria, coa que dende
sempre compartiu loita e compromiso. Foi un dos fundadores e
principal impulsor da USO en
Galicia, aló polos comezos dos
anos sesenta. Compaxinando o
traballo de operario nos estaleiros
cos estudios, conseguiría titularse
como Enxeñeiro Técnico, en
coherencia coa súa máxima de
que un bo sindicalista debe ser un
bo traballador e un bo profesional.
Foi un dos principais defensores
da integración da USO na UGT,
sindicato este no que se integraría
tras o congreso de fusión celebrado en 1.977, momento no que
ingresa tamén no PSOE. O ano
seguinte concorrería as primeiras
eleccións sindicais democráticas
sendo electo membro do Comité
de Empresa, e posteriormente
reelixido en sucesivas convocatorias. Presidiu o II Congreso de
UGT Galicia celebrado en Ferrol
en 1.980, pasando a formar parte
da nova comisión executiva galega coa responsabilidade da
secretaría de acción reivindicativa. O longo de moitos anos participou con diversas responsabilidades, nas actividades do sindicato, así como nas do PSdeGPSOE en Ferrol e en Galicia.
Tamén foi membro do Padroado
da Fundación Luis Tilve, sendo
distinguido coa insignia de ouro
da UGT de Galicia. Para entender
o que, o porque, e o como, da
chamada transición democrática,
tanto en Galicia como en España,
é preciso coñecer a traxectoria de
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persoas como Carmelo Teijeiro.
Internacionalista convencido, foi
un defensor activo do galeguismo
no seo das organizacións socialistas, e da articulación do sindicato e do partido en estructuras de
ameto galego. Foi un dos impulsores e colaborador destacado de
Fuco Buxán, a revista Razón
Socialista, e nos últimos anos do
Comité de Emerxencia para a Ría
de Ferrol. Un trazo definidor da
súa personalidade foi a coherencia, a capacidade de actuar e vivir
conforme as propias ideas e conviccións, aínda a costa de ter que
pagar un prezo por elo.
O seis de febreiro, ás tres e
media da tarde, centos de persoas concentrábanse no peirao de
Curuxeiras para protestar contra a
chegada do gaseiro, o igual que
fixeran cos outros trece buques
anteriores dende que Reganosa
iniciou as súas operacións en
maio de 2007. Nesta ocasión a
concentración foi especial e particularmente emotiva porque tiña
lugar cando se estaba incinerando o corpo de quen encabezara
durante a última década a loita do
movemento veciñal en contra da
actual situación da planta de gas.
Ás seis da tarde as cinzas serían
depositadas no cemiterio municipal de Catabóis. Xunto a súa
familia, estaban alí moitos centos
de homes e mulleres, loitadores e
loitadoras das mais variadas
siglas e ideoloxías progresistas e
de esquerdas, todos protagonistas da formidable loita que o pobo
de Ferrol librou ó longo destes
anos na defensa das súas
empresas e na conquista dos
dereitos e liberdades de todos.
O quince de febreiro, os do
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Comité de Emerxencia e os de
Fuco Buxán, organizaron unha
homenaxe. No parque situado
xunto a Ermida de Caranza, na
mesma beira da ría, volvéronse a
xuntar familiares, amigos e veciños. Era unha mañá soleada, alegre, e nun claro do parque foron
plantados tres carballos, formando un triángulo simbolizando os
seus vértices os lugares que,
arredor da ría, foron a referencia
vital de Carmelo: O Seixo, onde
naceu; Bazán, onde desenvolveu
a súa tarefa profesional, e
Caranza-Ferrol onde viviu. Ó termino leron os seus poemas Rosa
Méndez, Xosé Leira, e José
Torregrosa. As súas cinzas foron
distribuídas polos seus fillos en
tres lugares: nas raíces dos carballos depositaron unha parte,
outra fora aventada no mar de O
Seixo, e o resto foi espallado no
centro da ría coa compaña dunha
comitiva de pequenos barcos
pesqueiros que transportaron ós
participantes na homenaxe, que
finalizou co anuncio do Comité de
Emerxencia para a defensa da
Ría, de solicitar do Concello de
Ferrol, que o parque de Caranza
leve o nome de Carmelo Teijeiro.
Deste xeito o seus restos únense
para sempre á ría que tanto
amou, ós veciños e compañeiros
de tantas loitas compartidas, e á
terra na que naceu, viviu e
morreu, e na que o seu recordo
seguirá vivo.

Suso Mosquera.
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A poesía que nace do corazón da xente, do pobo, dos sentimentos mais nobres, é auténtica.
Merece non ser esquecida.

POEMA DE ESPERANZA PARA CARMELO
Martes de entroido, case as tres da tarde.
Unha máscara de morte
Convocounos no peirao;
Agás ti, estabamos os de sempre
Como sempre dispostos a berrar consignas solidarias
Pola vida e pola ría.
Martes de entroido, caendo as tres da tarde,
Un vento quente do Sur pecháballe o camiño
Ao gas ameazante que viña do poder.
Non precisamos berros nin estrondos coñecidos;
Todo mudou de súpeto:
Era a túa morte, Carmelo, quen viña polo peirao,
Abrindo paso a un pranto concentrado
alí, entre bandeiras esixentes de xustiza,
entre miradas cómplices na dor
e na carraxe.

Venceremos, Carmelo, venceremos;
E por ti, por todos nos, polos que queden
Será esta victoria saudosa e implacable.
Entrementres, onde estés, vai preparando un espacio aberto para nós;
que aínda temos que falar de moitas cousas,
compañeiro da alma, compañeiro.
Rosa Méndez, Burela, 11 de febreiro de 2007

Rosa Méndez Fonte. Especialista en Patrimonio e Sociedade e Doutora pola Universidade de A Coruña, exerce a docencia en Xeografía e Historia no IES Perdouro (Burela). Colaborou en diferentes obras de carácter colectivo, e no ámbito da
narrativa quedou finalista no “Premio Asturias de Novela”, e no “Premio Camilo José Cela” do Concello de Guadalajara coa
obra De un tempo atrás e publicou a novela Las Horas guardan sombras (Toledo, 1994); tendo acadado coa mesma o
“Premio Galiana” (1993), convocado polo concello de Toledo.
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Ese día fuches ti
quen marcou data e hora da batalla,
quizais por recordarnos que seguirás moi preto,
loitando nesta banda de Nacente.
E venceremos, Carmelo, venceremos
Porque levamos na man as espadas da razón
E non hai armas no mundo que consigan abaixalas.
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CARMELO NO MAR E NO VENTO
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A conta atrás:
10 9 8 7 6
5 4 3 2
1
0
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Miles de barcos monocasco pasando
por diante das nosas costas
PRESTIGE
Un día tiña que suceder
miles de peixes mortos
A conta atrás
10 9 8 7 6
5 4 3 2
1
0
Miles de metaneiros pasando entre castelos
Millóns de medidas de gas dentro da ría.
Un día pode suceder
Miles de persoas mortas
PERDOADE QUE HOXE VOS PREOCUPE
Carmelo
marchou polos buracos do planeta,
pero non
Que o vento de León Felipe
o acompañe
Xosé Leira

CARMELO TEIXEIRO, IN MEMORIAN
No es ceniza, Carmelo, recio mármol,
brisa de alma que agita la marea;
trazo firme rubrica tu tarea,
mecida en ola y fecundada en árbol.
Ejemplar en la vida y en la muerte,
la serena nobleza de tu aliento
sea pan de comunion, nuestro alimento:
haberte conocido es contenerte.
Descansa tu reposo merecido,
compañero de vida no acabada,
tu mensaje ya ha sido trecibido:
No manchará la ambición envenenada
el agua transparente de la ría,
la cima de tu luz y su morada.
La mar en calma, espejo de ese Cielo
para un hombre de bien, para Carmelo.

José Torregrosa

José Torregrosa Rodríguez.- (Ferrol, 1945) Mestre, escritor
e crítico cinematográfico. Membro do grupo “Chorima” de
poesía, participou en numerosas publicacións colectivas e
recitais. Colaborador de Nordesía e Diario de Ferrol.
Novela “Abordajes” (2006) publicada por Fuco Buxán,
Asociación Cultural da que é Directivo e Director da súa
revista “Razón Socialista”.

Xosé Leira López (Lago, Valdoviño,1.951). Profesor de
Socioloxía da Universidade de A Coruña e escritor de literatura. A súa producción científica atópase recollida nun
elevado numero de monografías, capítulos de libros e artigos en revistas científicas. Director do Proxecto Cultural e
de Investigación “Aulas no Camiño” (1995 – 2008). Como
autor literario cabe destacar Canto custa instalarse no amor
(Espiral Maior, 1996) e Poemas e Mar de Fondo (2004).
Entre os recoñecementos poéticos recibidos atópase o
Primeiro Premio do Certame Feliciano Rolán (1999).
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Manuel Suárez Castro: O primeiro
alcalde socialista da cidade de
Ourense
Francisco Javier Quintas Ferreño.
Lic. en Humanidades (USC)
Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmau che falo.
Celso Emilio Ferreiro.

Dende tempos antigos a “damnatio memorie” foi considerada a máis cruel das penas a que
podía ser condenado calquera membro dunha comunidade. Sen dúbida constitúe o máis refinado mecanismo de represión que pode exercer o poder establecido que, non conforme con silenciar as palabras e as ideas de quen non lle é dócil mediante a imposición de condenas de prisión ou morte, arremete contra todo vestixio que testemuñe a súa existencia. Coma historiadores, é a nosa obriga exercer de avogados defensores dos que un día foron inxustamente condenados negándoselles o dereito á súa propia vida.
igualitarismo e a xustiza social.
Actualmente a fundación está
a abordar unha investigación
sobre o movemento obreiro e
socialista na provincia de
Ourense, da que este artigo pretende tan só ser un primeiro ache-

gamento á labor efectuada durante estes últimos meses.
A ausencia de fontes documentais directas constitúe o principal atranco que debe afrontar a
investigación, que se ve case limitada ó emprego de fontes hemerográficas, máis grazas ás achegas de familiares, como no caso
da familia Suárez Bretaña, as
liñas de indagación cobran un
novo pulo.
Sen dúbida, a figura de Manuel Suárez Castro é a máis notable do socialismo ourensán, destacando tanto por ser o organizador do movemento obreiro na
provincia, coma por ser o primeiro socialista en acadar a Alcaldía
da capital. Tachado por moitos de
excesivamente “morno”, Manuel
Suárez foi un político e sindicalis-

A Fundación Luís Tilve, como
custodio da memoria da UGT e o
PSOE de Galicia, pretende construír a historia aínda non escrita
dos homes e mulleres que un día
incluso deron a súa vida na defensa do ideario socialista baseado
na fraternidade universal, a paz, o
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D

uns anos para
aquí a historiografía galega ven
desempeñando unha importante labor de investigación
no eido do movemento asociativo obreiro de Galicia.
Dionisio Pereira, Gérard Brey
ou
Manuel
González
Probados, entre outros, abriron un campo de investigación no que moitos outros
estamos tamén chamados a
profundar.
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ta cun fondo sentido da responsabilidade que, facendo uso do sentido común, non se deixou levar
polos extremismos ideolóxicos. O
seu compromiso ético levouno
sempre a efectuar políticas
sociais encamiñadas a mellorar e
modernizar a cidade, negociando
e non confrontando abertamente
ós diferentes interlocutores, actitude propiamente “Pablista”, a quen
Suárez tiña como exemplo.
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ALGÚNS DATOS
BIOGRÁFICOS
Manuel Suárez Castro, fillo de
José Suárez Rodríguez, carpinteiro, e Ramona Castro Pardo,
naceu en Ourense o seis de outubro de 1890 –segundo o Consello
de Guerra, xa que a familia di que
foi no ano 1892- no seo dunha
familia modesta. Da súa infancia e
xuventude pouco máis sabemos
ca que tivo un irmán, Ángel, que
faleceu vítima dunha enfermidade alá polos anos ´30, e que
casou sendo moi novo con
Consuelo Destar, á que a gripe do
ano 1918 levou ó cadaleito, deixándolle unha única filla, Pacita
Suárez Destar.
Home afable e de bo trato,
non tardaría en iniciar unha nova
relación con Celidonia Bretaña,
unha bela moza da cidade que lle
daría tres fillos máis, Dolores,
Pablo e Raul, e coa que casaría
polo civil chegada a II República.
Canteiro de profesión, e máis
tarde mestre de obras, Manuel
Suárez é un claro exemplo de
home que se fixo a si mesmo. A
súa formación eminentemente
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autodidacta, o seu compromiso
político e o seu traballo, pronto
fixeron de el un destacado membro das Xuventudes Socialistas
ourensás e do Centro de
Sociedades Obreiras chamado a
ocupar postos de maior responsabilidade na vida política da cidade.
¡Mágoa que os fratricidas
acontecementos do ano ´36 truncaran inxustamente a súa vida!

OS SEUS INICIOS
POLÍTICOS E
SINDICAIS
Todo parece indicar que o inicio da vida política de Manuel
Suárez se pode situar no ano
1913, cando milita xa nas
Xuventudes Socialistas locais.
Neste momento, o movemento
obreiro e o socialismo preséntanse especialmente activos.
Tras un período de folgas
xeneralizadas, en setembro de
1912 créase a sociedade
Progreso Obrero Orensano na
Habana, co fin de recadar fondos
para a construción da futura Casa
do Pobo. Coas súas achegas e
coas dos obreiros ourensáns, o
Centro Obreiro efectuará a compra dun terreo no mes de decembro na rúa do Progreso para tal
fin.
Semella que o movemento
obreiro goza de boa saúde; ingresa a Sociedade de Xastres na
UGT, os ebanistas en folga impiden a chegada de crebafolgas
portugueses, os construtores de
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carruaxes fan o mesmo ante a iniciativa do patrón Agustín
Fernández de ampliar a xornada
laboral a dez horas diarias, organízanse mitins de ferroviarios para
protestar polos abusos da patronal, ingresan na Unión as sociedades dependentes de comercio
e banca de Ourense, Celanova,
Verín e Allariz e organízanse
mitins de protesta contra a “Ley
de Jurisdicciones” e contra a guerra sostida con Marrocos.
Será no mitin celebrado na
Alameda, no mes de xuño de
1913, cando Manuel Suárez
comparta cartel con Isaac García,
Antonio Álvarez, Segundo
Garrido e Heriberto Pérez,
Presidente da Sociedade de
Dependencia Mercantil, que será
elixido Presidente da Agrupación
Socialista de Ourense, en substitución de Antonio Álvarez Cid, uns
meses máis tarde. Suárez centrará a súa intervención no problema
do servizo militar que, debido ó
sistema de selección en vigor,
afectaba ás clases menos favorecidas.
Neste activo verán de 1913
iniciaranse tamén as obras da
Casa do Pobo, farán folga carpinteiros e canteiros, visitará a cidade
Vicente Barrio para celebrar un
mitin para os ferroviarios e verá a
luz o primeiro semanario socialista de Ourense, El Vértigo, dirixido
polo socialista Heriberto Pérez.
Lonxe de ser este un ano
“tranquilo”, a celebración de eleccións a Cortes no mes de febreiro
de 1914 provocan o enrarecemento do clima político e traen
consigo a convocatoria dun paro
xeral contra a xestión da
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Manuel Suárez Castro na casa do Pobo de Ourense

Pero será en setembro deste
mesmo ano cando aconteza o
que tal vez sexa o máis importante momento da vida política de
Manuel Suárez, a visita de Pablo
Iglesias á cidade de Ourense.

A INFLUENCIA DA
FIGURA DE PABLO
IGLESIAS EN MANUEL
SUÁREZ: O SEU
EPISTOLARIO
Os días 21 e 22 de setembro
de 1914 Pablo Iglesias da tres
mitins na provincia de Ourense xa
cando vai de camiño a terras
madrileñas. Bande, Celanova e

Ourense serán as localidades
que teñan a oportunidade de
escoitar os discursos do “Abuelo”,
nun contexto marcado pola suba
do prezo do pan e a carestía dos
produtos de alimentación básicos.
Sen dúbida a súa presenza
debeu deixar fonda pegada nun
mozo Manuel Suárez que iniciaba a súa nova labor de correspondente de “El Socialista” empapado no ideario socialista.
Así, a partir deste primeiro
encontro, nace o epistolario entre
Pablo Iglesias e Manuel Suárez.
Este constará de 60 cartas escritas entre outubro de 1914 e xullo
de 1925, tres meses antes da
morte de Iglesias.
Actualmente este epistolario
consérvase na Fundación Luís
Tilve por expreso desexo de
Dolores Suárez Bretaña, filla de

- PÁXINAS DA MEMORIA -

Manuel, á que desexamos mostrarlle o máis sincero dos agradecementos.
Este conxunto de cartas mostran a un Manuel Suárez preocupado por realizar un bo traballo
como difusor do ideario socialista,
por mellorar a súa competencia
política e por aprender do seu
novo mestre. Iglesias, pola súa
banda, dende o primeiro momento faille fincapé na necesidade de
que adquira un bo nivel cultural
para poder desempeñar eficazmente a súa labor política e sindical en beneficio de tódolos obreiros.
Sen dúbida, Pablo Iglesias
estaba ó tanto dos progresos que
o socialismo experimentaba na
provincia de Ourense e actuaba
coma conselleiro de Manuel, a
quen indicaba cal debía ser o seu
proceder en certos aspectos da
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Deputación, e mesmo que o propio Pablo Iglesias tente impugnar
a elección de Isidoro Bugallal.
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vida societaria.

tías constitucionais, denuncia o
manifesto, ordena encarcerar ós
delegados e oradores do mitin e
pecha a Casa do pobo de Madrid.
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É innegable, polo tanto, o
decisivo peso que Pablo Iglesias
tivo na implantación do socialismo
en Ourense, ó que prestaba
apoio directo carteándose con
persoeiros afíns ó socialismo coa
esperanza de que ingresaran na
Federación, marcando as pautas
de como se debera desenvolver
na provincia a relación coas
Sociedades Agrarias e mesmo
brindando calquera outra colaboración dende o seu escano nas
Cortes.
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De feito, tras a súa visita en
setembro de 1914, o socialismo
ourensán experimenta un notable
impulso, organizándose as sociedades de panadeiros e curtidores
en Celanova, a de agricultores de
Lobeira e aumentando o número
de afiliados da Agrupación
Socialista de Ourense. Iglesias
sempre incidirá na necesidade de
aumentar o número de suscriptores de El Socialista, por ser este o
principal vehículo do ideario socialista e por ser o principal medio de
financiamento do PSOE naquel
tempo, xunto coas correspondentes cotas de asociación, sempre
insuficientes.
Durante o seguinte ano de
1915, os socialistas ourensáns
centrarán os seus esforzos en
combater a suba dos prezos,
denunciar os efectos da I
Guerra Mundial, establecer un
quiosco para a venda de El
Socialista, presentar candidatura para as eleccións municipais
e neutralizar as primeiras
accións da CNT entre as sociedades obreiras, especialmente
entre os carpinteiros.

A tensión aumenta ata límites
insospeitados e os Comités
Nacionais da UGT e o PSOE
convocan o 12 de agosto unha
folga xeral con carácter indefinido,
lanzando o manifesto A LOS
OBREROS Y A LA OPINIÓN
PÚBLICA, firmado por Largo
Caballero e Daniel Anguiano, pola
UGT, e Julián Besteiro e Andrés
Saborit, polo PSOE.
Carta de Pablo Iglesias a
Manuel Suárez

No ano 1917 a crise inflacionista, a precariedade dos soldos
dos traballadores e o aumento da
conflitividade social, en definitiva,
o esgotamento do sistema restauracionista, levan ós elementos
obreiros ó enfrontamento directo
co Goberno.
O 27 de marzo dese mesmo
ano, a UGT e a CNT firman un
manifesto que leva por título: EL
PROLETARIADO ANTE LA
NACIÓN. A los Trabajadores y al
País en General, onde piden solucións efectivas ás demandas da
clase obreira. José Gómez Osorio
e Manuel Suárez encabezarán
este manifesto en representación
da Federación Socialista de
Galicia. Ese mesmo día Gómez
Osorio e Largo Caballero dan un
multitudinario mitin en Madrid,
acadando eco en toda a
Península.
Dada
a
situación,
Romanones suspende as garan-
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Segundo consta no epistolario entre Manuel Suárez e
Pablo Iglesias, varios obreiros
ourensáns sufrirán prisión e
mesmo falecerá un a mans da
Garda Civil. Tamén Manuel
Suárez sufrirá prisión dende
finais do mes de decembro de
1917 ata febreiro de 1918, intercedendo directamente Pablo
Iglesias na súa liberación.
En outono de 1919 a
Agrupación Socialista comeza a
experimentar as primeiras divisións internas, que se saldarán
nos próximos anos coa escisión
dalgunhas das sociedades obreiras da UGT e da Agrupación
Socialista, que xa no ano 1922
non existe.
Lembremos que o 13 de abril
de 1921, no III Congreso
Extraordinario do PSOE, escenifícase a escisión dun importante
número de afiliados socialistas,
creándose así o Partido
Comunista Obrero Español. As
repercusións deste feito histórico
tamén se deixarán ver en
Ourense.
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Así as cousas, Pablo Iglesias
encoméndalle persoalmente a
Manuel Suárez a reorganización
da Agrupación Socialista de
Ourense, obxectivo que acadará
en agosto dese ano 1922.
O 9 de decembro de 1925
morre Pablo Iglesias, que escribira por última vez a Suárez Castro
o 30 de agosto.

O SOCIALISMO
OURENSÁN DURANTE
O PRIMORIVEIRISMO E
A CHEGADA DA II
REPÚBLICA

Manuel Suárez, líder da
Sociedade de Canteiros e dirixente máximo do PSOE, mesmo
acadará ser elixido concelleiro en
Ourense nas últimas eleccións
democráticas celebradas antes
da instauración da ditadura de
Primo de Rivera. O certo é que a
chegada da ditadura será ben
acollida entre os elementos políticos da cidade, especialmente por
pensar que a súa chegada significaría a fin do enraizado caciquismo da Restauración. O socialismo español, e por suposto o
ourensán, aínda non aceptando
abertamente a ditadura, adopta
unha táctica colaboracionista, dei-

Un dos fitos sociais máis
importantes na vida societaria
dese momento sería a inauguración da Casa do Pobo. Xa dende
1913 constituía un obxectivo
importante para tódalas sociedades obreiras e, dalgún modo, símbolo do triunfo do asociacionismo
obreiro. O Primeiro de Maio de
1929 inaugúrase o emblemático
edificio coa presenza dos principais dirixentes sindicais e socialistas. Entre outros, acudirán
Manuel
Suárez,
Froilán
Fernández, José María Cid, José
Ferro e Antonio Viejo. O programa
da festa inaugural incluía a actuación da Coral de Ruada e a conferencia de Antonio Fabra Rivas
sobre o movemento cooperativo
e a crise económica e social.
Por aquel entonces, Suárez
era membro do Consejo del
Trabajo e ocupaba un posto de
vocal na Junta Provincial de
Abastos, aínda que pronto - concretamente o 26 de febreiro de
1930 tras a dimisión de Pri-mo de
Rivera– sería novamente concelleiro por designación da Casa do
Pobo para representar ó seu partido.
Agora o xeneral Berenguer
sería o encargado de restable-cer
a vella política restauracionista,
instaurando
de
novo
a
Constitución de 1876. Pero as
esquerdas e os republicanos,
xunto con sectores liberais e intelectuais e a deserción pública da
monarquía de persoeiros coma
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Miguel Maura, Niceto Alcalá
Zamora, ou Sánchez Guerra,
porán claramente en cuestión á
monarquía.
Paralelamente a esta disolución da monarquía, as forzas
republicanas e socialistas organizan un encontro en San
Sebastián o 27 de agosto dese
mesmo ano coa fin de analizar a
situación actual e tentar acelerar o
proceso de caída da monarquía.
O 15 de decembro de 1930,
os capitáns Galán e García
Hernández realizan un pronunciamento en Jaca que será duramente aplacado, converténdoos
nos mártires da loita republicana.
Do mesmo xeito, será encarcerada a cúpula republicana no cárcere da Modelo.
Desesperado, Alfonso XII
encárgalle as tarefas de goberno
ó almirante Aznar, quen convocará para o mes de marzo de 1931
eleccións municipais.
En febreiro de 1931 celébranse os plenos nacionais do PSOE
e a UGT, nos que se analizaría a
situación do momento e se adoptarían as posturas oportunas para
afrontar o próximo período electoral. Manuel Suárez, en representación da UGT en Galicia e na
compaña de Heraclio Botana,
acudirá a tan decisiva asemblea.
Nesta, escenificáronse as tensións internas que se vivían no
interior do PSOE e a UGT, rematando coa dimisión de Julián
Besteiro –presidente da Comisión
Executiva do Partido e a Unión –
que non aprobaría a colaboración
co resto das forzas antimonárquicas.
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Dende o agosto de 1922 en
que se reorganiza a Agrupación
Socialista, o movemento obreiro
socialista experimenta un notable
crecemento. Así, por exemplo, a
UGT pasa de ter uns 334 afiliados
en 1918 a 963, como afirma
Gèrard Brey.

xando as estratexias violentas
para situacións límites e permitindo que o réxime persiga abertamente ó seu principal inimigo, os
sindicatos anarquistas.
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Seguindo as decisións adoptadas polo Partido e o Sindicato,
Manuel Suárez concorrerá ás
eleccións nunha candidatura de
coalición republicano-socialista á
que tamén se sumarán galeguistas e agrarios. Pese ós esforzos
realizados pola conxunción republicano-socialista, os resultados
en Ourense arroxan o triunfo das
forzas conservadoras, quedando
configurada a Corporación
Municipal por 9 conservadores, 4
monárquicos, 6 republicanos, 4
socialistas e 1 agrario, este último
afín á causa socialista, segundo
todo indica. No resto da provincia
o PSOE acadará uns 33 concelleiros, acadando incluso varias
alcaldías.
Malia todo, o espírito republicano invade as rúas ourensás e
proclámase a República o 14 de
marzo de 1931, coa celebración
dunha gran manifestación e o discurso de Luís Fábrega,
Presidente da Federación
Republicana.

A LABOR POLÍTICA E
SINDICAL DE MANUEL
SUÁREZ CASTRO
DURANTE A
REPÚBLICA
O 16 de abril constitúese a
Xunta provisional administrativa
da República no Concello de
Ourense na que sae elixido como
Alcalde en funcións Luís Fábrega
(republicano). Dez días máis
tarde quedará constituída definitivamente a corporación municipal,
elixíndose como alcalde ó republi-
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cano Antonio Álvarez do Pazo e
como Primeiro Tenente-Alcalde ó
socialista Manuel Suárez, quen
obtivo 12 votos para a súa elección.
Na sesión do día 29 formaranse as Comisións Permanentes do
Concello; Suárez ocuparía un
escano en tres das dez creadas:
Facenda, Policía Urbana e Policía
de Abastecementos, todas elas
comisións de vital importancia na
administración do poder local. Do
mesmo xeito, será nomeado
Presidente da Junta de Solares e
Vocal da Junta Local de Primera
Enseñanza.
O 6 de maio Manuel Suárez
tomará posesión do seu escano
como Deputado Provincial e
Vicepresidente da corporación,
sendo nomeado membro das
comisións de Facenda, da Xunta
Provincial de Transportes, representante en poxas e concursos,
suplente como representante da
Comisión Xestora para a
Construción da Leprosería
Rexional do Noroeste e
Deputado-Visitador do Hospital.
Posteriormente será tamén designado representante na Xunta
Provincial de Beneficencia.
Como podemos ver, dende os
diferentes cargos ou postos políticos ocupados durante este período, tanto no Concello coma na
Deputación, efectuou unha política eminentemente social baseada na modernización das infraestruturas, o saneamento das principais rúas da cidade, a mellora na
calidade de atención dos servizos
médicos do Hospital coa achega
de medios materiais e persoais,
ou o impulso da Escola de Artes e
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Oficios. Tampouco podemos
esquecer a importante labor que
efectuou no desenvolvemento do
comercio local, tendo en conta
especialmente a construción da
actual Praza de Abastos, da que
foi o principal impulsor.
Realmente
vívese
un
momento de efervescencia política e sindical que o socialismo
saberá aproveitar en beneficio
propio, como poderemos ver.
En xuño de 1931 celébranse
eleccións ás Cortes Constituíntes
da República. A Ourense correspondíalle escoller a 9 deputados,
para ós que se presentaron a
coalición formada pola ORGA,
Partido Radical-Socialista e o
Partido Nazonalista, e, de forma
independente, o Partido Radical,
o PSOE e ou-tras dúas candidaturas. O socialismo acadará por
primeira vez un escano na provincia de Ourense, que ocupará o
avogado
ferrolán
Alfonso
Quintana Peña, dirixente da UGT.
Aínda que inicialmente estaba
previsto concorrer ás eleccións
en coalición cos republicanos, a
falta de acordo obrigou ós socialistas a presentárense en solitario,
contando unicamente co apoio
da UGT e as forzas agraristas que
lle eran afíns. Na xuntanza realizada na Casa do Pobo o día 4 de
xuño en presenza de 32 sociedades agrarias de toda a provincia,
serán designados coma candidatos Alfonso Quintana e Manuel
Suárez, quen non logrou saír elixido.
Malia todo, a forza do socialismo era máis ca evidente.
Controlaba a Casa do Pobo a tra-
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vés das diferentes sociedades
obreiras –na súa maior parte afiliadas á UGT-, que dun tempo
para aquí aumentaban en número e afiliación por toda a provincia,
especialmente as agrarias.
Outro síntoma da fortaleza do
movemento obreiro nestes intres
foi a reorganización da
Federación Local da UGT en
Ourense e das Xuventudes
Socialistas. Así por exemplo, a
finais dese mesmo ano, cando
menos 10 sociedades forman
parte desa Federación: Peóns e
Braceiros do Campo, Xastres,
Canteiros,
Ebanistas,
Dependentes Mercantís e
Bancarios, Panadeiros, Obreiros
e Empregados Municipais,

Oficios Varios,
Camareiros.

Albaneis

e

Os socialistas ourensáns
comprenden perfectamente que
deben ampliar a súa base social
se queren ver fortalecida a súa
posición. Deben difundir o ideario
socialista por tódolos recunchos
da provincia. En cada vila, en
cada aldea deben organizarse
sociedades agrarias ou de oficios
varios coa única fin de loitar contra o caciquismo e os abusos
aínda imperantes. Con esa fin
nace, a finais de agosto de 1931,
La Lucha.Órgano de la
Agrupación Socialista y la
Federación Agraria de la
Provincia de Ourense, que
actuará coma voceiro dos socia-
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listas. Así podemos ler, na sección
dedicada ós labregos galegos do
seu primeiro número, o seguinte:
“La democracia Socialista gallega
para desarrollarse necesita penetrar en el campo, organizándolo
de manera conveniente para
crear un sentimiento profundo de
solida-ridad entre los pequeños
labriegos. Los agricultores forman
la mayoría de la población gallega; su vida es triste, peligrosa,
dolorosa; hasta el presente nadie
se ocupó sinceramente de mejorarla, y fueron muchos los que
especularon con sus sufrimientos
engañándolos, y es necesario
que el socialismo tome sobre si la
tarea de organizarlos serena y
seriamente para que, ellos mismos, como consecuencia de la
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Carné de afiliación ao PSOE
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labor de la organización alcancen
su redención.”
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O 17 de outubro de 1931 celébrase en Monforte o Congreso
Extraordinario de Colectividades
Socialistas de Galicia, na que
están representadas 35 seccións
por 69 delegados, en delegación
de 2360 afiliados. Presidirao
Manuel Suárez. O obxectivo principal do mesmo será fixar a postura do partido respecto da cuestión autonomista, dando como
resultado un manifesto no que,
grosso modo, se sostén que “el
sentimiento de autonomía no es
en el momento actual necesidad
de Galicia”. Como moi ben sabemos, esta posición mudará anos
máis tarde, apoiando o Estatuto
de Autonomía de Galicia referendado no ano 1936.
Un fito que debe ser destacado nesta etapa republicano-socialista será a creación da Caixa de
Aforros Provincial de Ourense. O
10 de marzo de 1932, coa proposta no Pleno da Cámara
Provincial do Presidente da
Deputación, Luís Fábrega, comezará a andaina desta emblemática institución, da que Suárez
tamén sería fundador. Apenas un
ano máis tarde, este proxecto faríase realidade coa inauguración
da primeira sé da Caixa de
Aforros, nos baixos do Pazo
Provincial, o día 20 de maio de
1933. Canto as bases xurídicas,
económicas e administrativas,
seguiu as pautas marcadas por
Alexandre Bóveda para a constitución da Caixa de Aforros
Provincial de Pontevedra.
No ano 1932 o PSOE da provincia de Ourense conta con 13
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agrupacións socialistas e 407 afiliados. Aínda que todo parece irlle
ben tanto ó partido coma a UGT,
a partires deste ano irrompe o que
será o seu maior rival político por
entón, o comunismo. Lembremos
que en abril de 1921 producírase
unha escisión no seo do Partido
Socialista liderada polos chamados “terceiristas”, é dicir, os partidarios de que o PSOE ingresara
na III Internacional Comunista
pero que, non logrando o seu
obxectivo, crearán o Partido
Comunista Obrero Español.
Practicando unha política que
podemos denominar “en-trista”,
os comunistas van pouco a
pouco facéndose co control de
parte das sociedades obreiras da
provincia de Ourense, especialmente na de ferroviarios, tradicionalmente máis combativa e que
en marzo de 1932 protagonizara
unha folga xeral ante o temor da
paralización das obras do ferrocarril que chegaba dende Zamora.
Deste xeito, froito da radicalización das posturas na Casa do
Pobo, a Sociedade de Canteiros
abandonará a UGT, á que lle
seguirán a Sociedade de
Obreiros
e
Dependentes
Municipais,
Panadeiros
e
Camareiros, e mesmo dimitirá
Bernardino
Álvarez
como
Presidente da Casa do Pobo,
desbancado polos novos dirixentes comunistas.
Canto ás dereitas, reorganizaríanse con gran rapidez xa dende
o ano 1931, creando Acción
Ciudadana Gallega, que posteriormente se integraría na CEDA.
En novembro de 1933 celebraranse novas eleccións a
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Cortes e as dereitas son as listas
máis votadas. O Partido
Socialista, debido o desgaste producido polo problema do ferrocarril e ó afastamento entre as
bases e os dirixentes, non obtén
representación.
A partires deste momento
advírtese a radicalización de certos sectores do movemento obreiro,
especialmente
nas
Xuventudes Socialistas, dirixidas
polo largocaballerista Ramón
Fuentes Canal. En febreiro de
1934 fórmase o Frente Único,
entre os que figuraban as
Xuventudes Socialistas
e
Comunistas, o Grupo Anarquista
Local, a Radio de Ourense do
PCE e outras organizacións sindicais afíns á UGT. Con todo, a unidade entre os distintos sectores
sería só relativa.
A tensión acumulada durante
os últimos meses estalará coa
folga revolucionaria de outubro de
1934, que se saldará con numerosas detencións, co peche da
Casa do Pobo e o desterro de
Manuel Suárez Castro da cidade
de Ourense ó atribuírenselle a
responsabilidade do paro ó diciren que non se tomarían represalias contra os folguistas. No seu
desterro acompañarano os compañeiros José Fernández Pérez
(concelleiro socialista), Ramiro
Pérez Serrano (sindicalista e militante socialista) e Eladio Moure
Rey (Secretario da Agrupación da
Dependencia
Mercantil
e
Bancaria). Segundo nos conta a
súa filla, Manuel Suárez pasou o
tempo de desterro no concello de
Lobeira, no que existía unha
importante sociedade agraria afín
ó socialismo e na que residía a
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familia de Xaquín Lourenzo, “O
Xocas”, un dos seus grandes
amigos. No resto da provincia a
incidencia da folga revolucionaria
foi desigual.

A CHEGADA DO
FASCISMO A OURENSE
E A MORTE DE
MANUEL SUÁREZ
CASTRO

“ En el año 1931, el pueblo de
Orense emancipándose de un
caciquismo tradicional había
impuesto un Ayuntamiento republicano-socialista, el que durante
sus actuaciones demostró su celo
en todos los órdenes de la admi-

Fundación da Caja de Ahorros de Orense

nistración, pues aún sus enemigos políti-cos más irreductibles no
pudieron tacharles de haber obrado con bajos fines, incluso en las
cuestiones de personal, pues ni
uno solo de sus amigos fue colocado en el Ayuntamiento; y lo
mismo de parte del Alcalde que
de la mayoría se guardaron a
todos los elementos consideraciones y respeto que no fueron
correspondidos, puesto que a
consecuencia de las elecciones
legislativas de 1933, fueron más
tarde decapitados los concejales
de elección popular, olvidando los
miramientos que ellos habían
observado, y falsos republicanos
y verdaderos esquiroles vinieron
a usurparles los puestos.
Confirma que la actual Corporación viene con el compromiso de
deshacer los desaguisados que
aquellos hubieran cometido y
hacer como siempre administración honrada e inteligente.”
Coma dicíamos, o clima de
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radicalización que se vive nesta
primavera de 1936 vese ademais agravado por diferentes
conflitos sociais. A folga na
Fundición Malingre, a do ferrocarril Zamora-Ourense-Coruña, a
folga xeral do 13 de maio, os atentados contra as propiedades de
membros das dereitas ou os
enfrontamentos entre as xuventudes dos partidos proletarios e a
Falanxe, entre outros, serven de
pano de fondo para os primeiros
movementos conspirativos.
Dende o día 16 de xullo circulaban os rumores que alertaban
da posibilidade dun alzamento
contra as forzas constitucionais.
Esta rumoroloxía serviu para que
Martin March, Gobernador da
provincia de Ourense , visitase
algunhas localidades ourensás
con fin de organizar comités de
defensa que deberan acudir á
capital no caso de que isto fose
certo. Malia todo, as autoridades
republicanas non facían máis ca
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En febreiro de 1936 convócanse novas eleccións nun clima
especialmente radicalizado. Os
resultados na provincia de
Ourense non foron sensiblemente diferentes ós das eleccións de
1933, testemuñándose unha
ampla vitoria das dereitas. Con
todo, o novo Gobernador Civil,
saído do triunfo frontepopulista,
por orde do Ministerio de
Gobernación procederá á reposición en tódolos Concellos dos
cargos electos nas eleccións do
12 de Abril de 1931. É así como
Manuel Suárez Castro volve a
ocupar o seu posto como
Concelleiro e Primeiro TenenteAlcalde na cidade de Ourense,
ocupando a Alcaldía en funcións.
Con motivo da súa reposición no
Concello, e segundo conta na
acta do concello dese día 21 de
febreiro de 1936, Manuel Suárez
fará constar as seguintes verbas:
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dar xenéricas recomendacións ós
seus correlixionarios, confiando
no entusiasmo republicano do
pobo.

Civil) e José Ceano (Comandante
do Cuartel de Infantería) ultimaban os derradeiros aspectos do
alzamento na cidade ante a inminente Declaración de Guerra.

MAIO 2008

Martín March, seguindo as
instrucións do Ministerio de
Gobernación, organizará diferentes patrullas para vixiar lugares
estratéxicos da cidade e os domicilios dos mandos militares máis
significativos.
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O día 18, acuarteladas as tropas na espera das ordes da súa
División, o Gobernador Civil ordena ós Carabineiros a intensificación da vixilancia das estradas
para deter ós xenerais José
Sanjurjo e José de Calvacanti,
que previsiblemente chegaría á
provincia dende Portugal. Do
mesmo xeito, ordena ós alcaldes
da provincia a organización de
patrullas para facer o mesmo.
Os principais representantes
da Fronte Popular en Ourense
reuniranse no Goberno Civil e formarán o Comité de Defensa da
República, cuxa misión non sería
outra que a de transmitir as oportunas consignas ós afiliados dos
seus respectivos partidos ou
sociedades obreiras. Entre eles,
como non podía ser doutro xeito,
estaba tamén Manuel Suárez.
Mentres o Goberno insistía
ter controlada a situación, os
membros deste comité discutía
fervorosamente a conveniencia
de armar ó pobo. Manuel
Suárez a este respecto mantivo
sempre a súa oposición, considerando que o armamento dos
elementos republicanos máis
radicais podería traer funestas
consecuencias.

No día 19 destacados membros do PCE, o PSOE e as sociedades obreiras desprázanse a
diferentes concellos coa intención
de tentar organizar a resistencia ó
golpe. Esa mesma tarde, tras o
chamamento á folga xeral de
Largo Caballero e as insistentes
peticións de armas, Martín March
decide finalmente armar ó Pobo.
Desgraciadamente a maior parte
do armamento obraba en poder
da Garda Civil, sendo unicamente posible incautar escopetas de
caza e diversas municións.
Na noite do día 18 a Comisión
executiva do PSOE e o Comité
Central do PCE chaman á mobilización das súas bases. A este
efecto, reúnense os afiliados da
Agrupación
Socialista
de
Ourense, da que un grupo, contra
o criterio da maioría, considera
oportuno organizar unhas milicias
cívicas en prol da defensa da orde
democrática. Dirixiranse ó
Goberno Civil coa esperanza de
ver cumpridos os seus desexos
mais, ante a negativa do Comité
de Defensa da República reunido
no Goberno Civil, acatarán a consigna de “non provocar”.
Nesa mesma madrugada,
Martín March ordena que se permita armar ós membros das
sociedades obreiras e frontepopulistas do Concello da A Gudiña
coa fin de impedir a chegada de
eventuais tropas sublevadas
dende Zamora. Mentres tanto
Juan Ros (Capitán da Garda

- PÁXINAS DA MEMORIA -

O día 20, cando se recibe a
noticia da declaración de guerra
dende A Coruña, as forzas que
custodian o edificio do Goberno
Civil dispóñense a súa defensa,
sendo ameazados polo Comandante Casar para que depuxesen
as armas e se unisen á sublevación. Dada a situación, o
Gobernador e o resto de membros frontepopulistas que se atopan con el, retíranse ó seu despacho ata a chegada do Tenente
Coronel Soto, que tomará o control da provincia dende ese
mesmo momento. Casar esa
mesma tarde lerá o bando no
que se declara o estado de guerra
e ordenará a toma dos centros
estratéxicos e edificios públicos
da cidade.
Ante esta situación, os elementos obreiros e republicanos
foxen da cidade coa esperanza
de poder organizar a resistencia
dende poboacións limítrofes ou
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buscando a axuda dos obreiros
do ferrocarril de Zamora-Ourense
das zonas máis orientais da provincia. Unicamente se poden
apreciar pequenas accións contrarrevolucionarias na capital
como o corte da estrada de
Monforte, barricadas na estrada
de Vigo, tiroteos na Castellana ou
o corte da liña telegráfica por
poñer algúns exemplos.
Controlada a situación, Soto
decide poñer en liberdade a
Martin March e facilitar a súa
saída da cidade o día 21. Canto a
Manuel Suárez, Soto permitiulle
seguir á fronte da Alcaldía sen
admitir a súa dimisión.

Segundo consta no sumario
598/1936, seralle imputado un

Tras esta cruel farsa, Manuel
Suárez Castro -”Manoliño”, como
todo o mundo lle chamaba de
forma agarimosa - sería levado ó
paredón finando ás 06,30 horas
dun infausto 27 de xullo de 1937.
Afortunadamente tería a oportunidade de facerlle chegar á súa
familia unha última e sentimental
carta da que, por expreso desexo
dos seus familiares, reproducimos un fragmento:
“ Dile a mis hijos siempre (a
Celidonia, súa esposa) y en
todo momento de que su padre
perdió la vida de una manera
violenta, no por ser ladrón, ni
asesino, ni un mal ciudadano y
que fue al contrario, perdió la
vida por ser persona decente
amante de todos sus ciudadanos, sin fijarse nunca en el ideal
que tenían ni en su condición
social, muriendo convencido ,
que esta es la razón suprema
por la que me hacen desaparecer, porque en la España que
quieren crear no tienen cabida
las personas de buenos sentimientos, amantes de la familia y
que jamás ni de hecho ni por el
pensamiento, pretendió hacer
desaparecer a ningún ser
humano.”
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A MODO DE
CONCLUSIÓN :
MANUEL SUÁREZ
CASTRO, ENTRE A
ÉTICA MASÓNICA E A
PRAXE SOCIALISTA
Non todo o mundo sabe que
Manuel Suárez formaba parte da
Orde Francmasónica. Segundo
as investigacións do profesor
Valín, o 25 de abril de 1929 sería
iniciado como masón na asturiana loxa Jovellanos nº1, adoptando o significativo nome simbólico
de Jaime Vera, coñecido médico
marxista salmantino que, xunto
con Pablo Iglesias, fundaría o
Partido Democrático Socialista
Obrero.
Como sabemos, Manuel
Suárez sempre fixo gala dun
carácter conciliador e moderado
que non poucas veces lle trouxo
dores de cabeza. Seguidor da liña
prietista do seu partido, foi acusado polos elementos máis esquerdistas de moderado e mesmo
burgués, chegando incluso a ser
expulsado da Casa do Pobo por
este motivo.
Congruentemente, Manuel
Suárez sempre tentou impregnar
o seu traballo político da ética
masónica, centrada no librepensamento, na moral, no respecto e
a tolerancia, no diálogo e a fraternidade, na xustiza e a paz; ideas
nas que baseaba o seu modo de
vida. A rectitude, o equilibrio e a
mesura das súas decisións, a
xustiza e a bonhomía con que tratou sempre ós seus veciños non
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O certo é que o acontecido a
Manuel Suárez seméllase en
gran medida ó que a Martin
March, pois ademais de non
seren detido nos primeiros instantes do golpe, exerceu como
Alcalde durante tres días. Non
obstante, na madrugada do día
21 ó 22 dese fatídico mes de xullo
de 1936, Manuel Suárez está a
piques de caer en mans de tres
falanxistas que acudiron ó seu
domicilio para levalo as claudias.
Grazas a negativa do sereno a
abrírenlle a porta, o noso socialista logrará por esta vez escapar
dos seus verdugos. Durante case
sete meses permanecerá en
paradoiro descoñecido ata que o
día 16 de febreiro de 1937 é atopado oculto nun caixón de dobre
fondo no seu domicilio e detido
para sérenlle incoado un xuízo
sumarísimo que se celebraría no
paraninfo do actual instituto “Otero
Pedrayo” da capital ourensá.

delito de rebelión militar, sendo
acusado de alentar ó gobernador
para que puxese tódolos medios
contra a sublevación e de elaborar un listado co nome de significados esquerdistas ós que se lles
concedía unha licenza para portar
armas. En definiva, foi condenado
unicamente polo mero feito de ser
un recoñecido defensor do ideario
socialista e republicano, por ser
amigo da Xustiza e a
Democracia.
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deben ser entendidas coma un
signo de moderación política,
senón coma o seu persoal intento
de axudar a construír un mundo
mellor.
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seu melloramento persoal, senón
tamén o beneficio da sociedade á
que servía de forma altruísta. Ese
foi o seu gran erro, loitar contra as
inxustizas, defender a democracia e pensar por si mesmo.

Manuel Suárez estivo afiliado
ó triángulo Adelante nº 7 -que
posteriormente pasaría a converterse na oxa Constancia nº13-,
onde compartiría as súas inquedanzas cos seus “Irmáns” e correlixionarios José Fernández Pérez
(Concelleiro socialista, Presidente
da Agrupación Mercantil da UGT,
Vocal da Xunta Provincial da Liga
de los Derechos del Hombre, á
que
pertencía
Suárez;
Vicepresidente
da
Xunta
Protectora da Escuela Láica
Neutral de Orense e Presidente
da Agrupación Socialista de
Ourense en 1935), Ramiro Pérez
Serrano (destacado uxetista),
Luís Izquierdo Balbuena, Eladio
Moure Rey (Secretario da
Sociedade de dependencia
Mercantil e Bancaria da UGT e
destacado socialista) ou Ramón
Nespereira Dacoba .

FONTES:
- Arquivo Militar de Ferrol, causa
598/1936.
-Documentación persoal da familia
Suárez Bretaña.
- Arquivo da Fundación Luís Tilve.
- Arquivo da Deputación de Ourense.
- Arquivo Municipal de Ourense.
- Xornal La Lucha.
- Xornal El Socialista.
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Láctea Editorial, A Coruña,1996.
- CHAVES CUIÑAS, Antonio, La
UGT de Vigo. Una aproximación histórica, Fundación Luís Tilve,
Santiago de Compostela, 1998.
- MÁIZ, Bernardo, Galicia na IIª
República e baixo o franquismo,
Edicións Xerais de Galicia, Vigo,
1988.
- PRADA RODRÍGUEZ, Julio,
Ourense, 1936-1939. Alzamento,
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Castro,
Sada, A Coruña, 2004.
- PRADA RODRÍGUEZ, Julio, De la
agitación republicana a la agitación
franquista, Ourense 1934-1939,
Editorial Ariel, Barcelona, 2006.

Tamén nesta loxa Constancia
nº 13 militarían destacados políticos e persoeiros da vida social
ourensá de diversa afiliación tais
como: Abdón Vide Villanueva,
Hipólito Sinforiano Luengo, José
Galán Fontela ou Pedro Martínez
Ruano, por citar algúns.

- VALÍN FERNÁNDEZ, Alberto,
Laicismo, educación y represión en
la España del siglo XX, Ediciós do
Castro, Sada, A Coruña, 1993.

Posiblemente Manuel Suárez
non fose un intelectual, pero si foi
un home leal e honesto que con
traballo e sacrificio se fixo a si
mesmo. Nel sempre aniñou o
desexo de mellorar, de cultivarse
e desenvolver as súas potencialidades na medida en que iso lle
fora posible, buscando non só o
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Homenaxe a Nicolás Redondo
Nicolás Redondo Urbieta, o histórico dirixente da UGT e do PSOE, recibía o pasado 26 de outubro unha cálida e merecida homenaxe en Santiago con motivo dos seus oitenta anos.
Promovido pola Fundación Largo Caballero, a UGT de Galicia e a Fundación Luís Tilve, contou
cunha ampla participación dos cadros e dirixentes do sindicato, mais tamén de ex-dirixentes,
representantes institucionais e de outras organizacións.

T

Tivo lugar seguidamente unha
Mesa Redonda sobre o tema “Os
Sindicatos na recuperación da
Liberdade e a Democracia”, coa
participación de Antonio García
Santesmases, Profesor de
Filosofía Política da UNED; Jesús
Mosquera Sueiro, Presidente da
Fundación Luís Tilve; e José
María Zufiaur Narvaiza, membro
do Consello Económico e Social
Europeo. As súas exposicións
centráronse no decisivo papel
que xogou o movemento sindical
na loita contra o franquismo, así
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como no proceso da transición
democrática, na transformación
socioeconómica do país ó longo
destes anos, e o importante traballo levado a cabo en todo este proceso por Nicolás Redondo.
Na clausura interviñeron ademais de Nicolás Redondo, o
Conselleiro de Traballo Ricardo
Varela, e o secretario xeral de
UGT Galicia, José Antonio
Gómez. As palabras de Nicolás,
sen dúbida as máis esperadas,
foron de agradecemento os organizadores, advertindo que canto
se lle atribúe, corresponde en realidade os miles de compañeiros
que de xeito desinteresado e moi-
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tas veces anónimo colaboraron
con el ó longo destes anos. Da
súa exposición corta, pero intensa, cabe destacar as notas
seguintes:
“Soy un hombre de organización. Fortalecer un sindicato que
muchos daban por muerto fué
una de mis mayores preocupaciones. A partir de 1976, demostramos que la UGT estaba viva”.
“La España democrática,
tiene una deuda impagable con
todos los que lucharon. Desde la
austeridad y la entrega supieron
mantener la organización del sindicato y el partido en el exilio. Los

MAIO 2008

rala benvida por
parte de Rosa Arcos
Caamaño, proxectouse o audiovisual “Historia,
memoria y futuro. Nicolás
Redondo (1927-2007)”, de
Pedro Carvajal, para a continuación
intervir
Blanca
Uruñuela,
Presidenta
da
Fundación Francisco Largo
Caballero, que fixo a presentación do acto, continuación do
celebrado en Madrid o pasado
21 de Xuño, e que contou coa
presencia do Presidente do
Goberno, e secretario xeral do
Partido Socialista, José Luís
Rodríguez Zapatero.
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vencidos se reorganizaron desde
las cárceles, los campos de concentración, o cumpliendo condena en las fábricas. La UGT sufrió
el desmantelamiento de seis
comisiones ejecutivas durante la
dictadura, y el asesinato de
Tomás Centeno en 1.953”.
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“Las huelgas y las luchas
durante los años 60 y 70, forjaron
nuevas generaciones de dirigentes, pero será la consolidación de
las libertades lo que posibilite el
marco para la acción de los trabajadores. La Constitución de 1978
es un texto positivo quen nos
equipara con Europa”.
“Siempre he sido internacionalista. He recordado a los sindicalistas antifranquistas que teníamos mucho que aprender y poco
que enseñar. La UGT siempre ha
sido europeista, y hemos buscado aprender de la socialdemocracía Alemana, de los Paises
Nórdicos, del Laborismo, de la
izquierda francesa...”.
“España no puede olvidar los
derechos sociales. El sindicalismo
tiene que fortalecerse a nivel internacional, y ser capaz de gobernar
la globalización. Son necesarios
acuerdos que posibiliten la unidad
de acción sindical. Gracias a ella
se han conseguido los principales
avances y logros sociales”.
“Siempre me he sentido
socialista. Cuando con 18 años
me incorporé al sindicato y al partido, ambos eran la misma cosa.
Después vinieron las desavenencias y el conflicto, de todo ello se
habla en el libro de Santesmases.
Fué emotivo que Zapatero nos
acompañase en el acto de Madrid
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el pasado mes de Junio, sobre
todo en su condición de
Secretario General del Partido
Socialista, mas que en su condición de Presidente del Gobierno.
Desdramatizó los desencuentros
habidos”.
“Hago mías las palabras de
Prieto que con ochenta años
decía: De todos he aprendido y
de todos sigo aprendiendo, sin
perder la capacidad de indignación ante las injusticias. Para nosotros no sirve aquello de que una
cosa es predicar y otra dar trigo,
sinó que la prédica nos lleva a
luchar por conseguir el cambio
que la sociedad necesita”.
“Hemos avanzado mucho en
Europa, pero como decía
Miterrand en 1981: Europa será
social, o no será. Esto es también
una responsabilidad de los sindicatos.”
O Conselleiro de Traballo,
Ricardo Varela, mostrouse orgulloso de participar no acto, recordou a súa etapa como dirixente
sindical, e cualificou a Nicolás
Redondo como historia viva de
España, pois nace en 1927
cando fermentan cambios importantes, vive os anos da República,
sufre o exilio, o cárcere e o desterro, forma parte do proceso constituinte como dirixente sindical e
deputado, forma parte dos duros
procesos da reconversión industrial, protagoniza folgas xerais históricas, e durante dezaoito anos
dirixe a UGT ate convertela na
realidade que é hoxe. Sinala que
honestidade, coherencia e compromiso son os valores que definen a Nicolás, e que as persoas
mídense polo que fan, e polo seu
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legado, sendo o seu importante e
transcendente. Acabou referíndose a evolución positiva da situación socioeconómica de Galicia, e
o empeño do goberno galego no
diálogo e na concertación social.
Finalizou o Secretario Xeral
da UGT de Galicia, José Antonio
Gómez quen resaltou que os uxetistas galegos querían amosar o
seu respecto, admiración e cariño
cara a Nicolás, representante
dunha xeración, á que este acto
lle rende tamén homenaxe.
Referiuse as palabras que figuran no frontis do acto, definindo a
Nicolás como unha persoa
honesta, coherente e comprometida, sinalando que o único acto
de ruptura que protagonizou foi o
da ruptura co sindicalismo franquista. Destacou o seu papel na
reconstrución da UGT, recuperando a súa autonomía, interpretando correctamente o mandato
constitucional, de xeito que o sindicato exerceu e exerce o papel
que a Constitución lle outorga.
Sinalou que á España e á Galicia
de hoxe, aumentaron o seu nivel
de benestar, pero seguen vixentes os valores que impulsan a
acción do sindicato: a mellora das
condicións de vida, a cohesión
social, o emprego, o traballo con
dereitos como motor do futuro.
Fixo fincapé na realidade da inmigración como novo proletariado, e
a necesidade de non permanecer
indiferentes, cando fomos país de
emigrantes e hoxe somos país de
acollida.
Rematou as súa intervención
con un ¡Grazas compañeiro e
amigo Nicolás!, o que seguiu un
prolongado aplauso cos asistentes en pé.
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José Luís Rodríguez Pardo:
O compromiso
permanente
O Presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
acompañado pola Presidenta do Parlamento de Galicia,
Dolores Villarino Santiago, e do Secretario Xeral da UGT de
Galicia, Xosé Antonio Gómez Gómez, clausuraban o pasado día 10 de novembro, no Paraninfo da Universidade de A
Coruña a homenaxe dos socialistas galegos a José Luís
Rodríguez Pardo. Un acto promovido pola Fundación Luís
Tilve coa colaboración das executivas galegas da UGT e do
PSdeG-PSOE.

Seguiu a rolda de intervencións de amigos e compañeiros,
que comezou Carlos Etcheverría
Vázquez, Presidente do Ateneo
Republicano de Galicia, rememorando os anos nos que militando
el no PSP e José Luís no PSG,
compartiron actividades conxun-

Iniciouse con palabras de
benvida, saúdo, e referencias ó
homenaxeado feitas por Xesús
Mosquera
Presidente
da
Fundación Luís Tilve, por José
Carrillo Secretario Xeral da UGT
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Alí estaban numerosos compañeiros e amigos procedentes
de toda Galicia, para expresar o
recoñecemento a unha vida de
compromiso permanente cos
valores do socialismo democrático e o galeguismo, mais tamén
para recordar loitas compartidas
naqueles anos finais da ditadura,
os inicios da transición democrática, e o contexto político que
rodeou ó II Congreso do PSdeGPSOE, celebrado en Santiago
en xullo de 1979, e no que José
Luís Rodriguez Pardo sería elixido secretario xeral dos socialistas
galegos.

coruñesa, e de Carlos GonzálezGarcés Santiso, Tenente de
Alcalde da cidade de A Coruña,
que dixo “José Luís yo creo que
eres una absoluta excepción,
pero no solamente porque recibas este homenaje de todos los
que estamos presentes, y de
todos los que van a venir a lo
largo de la mañana, sinó porque
yo creo que en tu persona se
puede ver un estilo de hacer política que lamentablemente abunda muy poco en estos momentos”. Seguidamente tomou a palabra na súa condición de presentador e conductor do acto o profesor
Xaime Barreiro Gil, ”Chuspe” para
os amigos alí presentes, dicindo
que “As veces e conveniente
deter o paso, levantala mirada
cara a ultima liña do horizonte
para comprobar se seguimos ben
o rumbo, é unha cuestión de prudencia. Pero hai outras veces en
que convén detelo paso, levantala mirada, pero mirar ate a última
liña da memoria para comprobar
que o que levamos andado, foi
andado como é debido. A
Fundación Luís Tilve chamounos
hoxe aquí para que fagamos as
dúas cousas o mesmo tempo,
mirar cara adiante e mirar cara
atrás. Bueno, facémolo, facémolo
con honra. Porque, en calquera
dos casos, o camiñante que fai a
referencia dos dous camiños, foi,
é, o mesmo: José Luís Rodríguez
Pardo.
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tas na defensa dos sancionados
tralos dramáticos sucesos do 10
de marzo de 1.972. Xosé Luís
Franco
Grande,
Membro
Numerario da Real Academia
Galega referiuse a permanente
entrega as máis nobres causas, o
lugar en primeira liña de combate
o longo dos últimos cincuenta
anos, e a fe creadora, de
Rodríguez Pardo, dando exemplo
de servizo o país.
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Enrique Teixeiro Sanjuán, que
fora destacado sindicalista de
ASTANO, dirixente da UGT de
Galicia e do PSdeG-PSOE,
Senador e Gobernador Civil de
Ourense, recordou os debates
sobre o Estatuto de Galicia, as
tensións internas vividas polos
socialistas galegos naqueles
anos difíciles, e o compromiso de
José Luís, Laxe, Antolín, e outros
moitos. Rafael Pillado Lista, histórico militante da BAZAN, que
tanto batallou en tódolos frontes:
sindical. político e social, que tivera responsabilidades importantes
en Comisións Obreiras e no
Partido Comunista de Galicia, e
hoxe dirixente da asociación cultural Fuco Buxán, recordou a
José Luís como avogado defensor no proceso dos 23 de Ferrol,
cando el estaba no banquiño dos
acusados.
Anxo Guerreiro Carreira, analista político, ex deputado no
Parlamento Galego, ex secretario
xeral do Partido Comunista de
Galicia durante moitos anos, destacou a condición de José Luís
Rodríguez Pardo como persoa
que soubo compatibilizar o ser
socialista e galeguista, algo nada
sinxelo naqueles anos, sendo pioneiro deste pensamento que aca-
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bou estendendo a galeguidade
como factor común a todas as
ideoloxías políticas. Ceferino Díaz
Díaz, Deputado no Congreso e
ex Deputado no Parlamento
Galego, atribuíu a Rodríguez
Pardo o ter conseguido que o
conxunto dos socialistas españois
dixeran non na madrugada do 22
de novembro do ano 79, a un
Estatuto que restrinxía a autonomía de Galicia, posibilitando a
posterior firma dos Pactos do
Hostal.
Fernando González Laxe, Ex
Presidente da Xunta de Galicia, e
Presidente de Honra da
Fundación Luís Tilve pechou a
rolda de intervencións previas ó
acto de clausura con palabras intimistas e recordos persoais como
“un daqueles mozos do spray”, a
quen Rodríguez Pardo axudou a
saber enfocar os asuntos políticos, a analizar e reflexionar para
posteriormente actuar, e compartir o seu sentimento cara o país,
cara ás persoas e cara ás colectividades.
Xaime Barreiro deu lectura ós
comunicados recibidos sumándose ó acto, destacando o do
Presidente do Congreso dos
Deputados
Manuel
Marín
González, e o do Senado Javier
Rojo García. Tamén Salvador
Fernández Moreda, Raimón
Obiols, Gonzalo Vázquez Pozo,
José López Orozco, Javier
Pedrido, e Antonio Campos
Romay, entre outros. Saudou
igualmente ós representantes institucionais e de diversas entidades presentes no acto entre as
que se atopaban: Manuel
Ameijeiras,
Delegado
do
Goberno en Galicia; José María
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Barja, Rector da Universidade de
A Coruña; Jesús Varela Fraga,
Decano do Colexio de Avogados
da Coruña; Javier Casares
Mouriño,
Presidente
da
Fundación Carlos Casares; Xan
María Castro Paz, Secretario
Xeral do S.N. de CC.OO. de
Galicia; Manuel Villares Creo,
Presidente da Fundación 10 de
Marzo; Manuel Rodríguez
Carballeira, Presidente da
Asociación Cultural Fuco Buxán;
José Alberte Corral Iglesias,
Secretario da Agrupación Cultural
O Facho; e Antonio Rodríguez,
Presidente da Fundación Celso
Emilio Ferreiro.
Iniciouse a Clausura coas
palabras do Secretario xeral da
UGT de Galicia, José Antonio
Gómez, que agradeceu “o teu
compromiso dende o ano 1963,
cando con 27 anos, coa carreira
de avogado recen terminada
decidiches, xunto con outros compañeiros, fundar o Partido
Socialista Galego. Grazas José
Luís por aquel impulso comprometido e valente que hoxe, cerca
de 45 anos despois segues mantendo vivo para que os socialistas
e os galegos en xeral, vivamos
unha realidade que persoas
como ti sabiades que chegaría.
Unha realidade de liberdade, de
democracia e autogoberno soñada entón e que hoxe, aínda tal vez
de outro xeito podela sentir conquistada”.
A Presidenta do Parlamento
de Galicia, Dolores Villarino, dixo
do homenaxeado entre outras
cousas que “... foi un home de
reconciliación, de diálogo e consenso, e o segue sendo. Ese
talante seguramente que no seu
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paso polas máximas institucións
de representación popular, que
estivo en todas, no Congreso, no
Senado e no Parlamento de
Galicia, sen dúbida que lle permitiu facer que moitas veces as
posicións menos conciliables, se
foran conciliando. De aí o seu
papel importante na consecución
das nosas institucións de autogoberno”.

Pechou o acto José Luís
Rodriguez Pardo, con un sentido
discurso non exento de humor, do
que entresacamos os seguintes
parágrafos:
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O Presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño tras recordar a súa
permanente dispoñibilidade “José
Luís está sempre aí”, referiuse a
el coas seguintes palabras “... un
home sinxelo, un servidor dos
cidadáns que resume en si as
vellas virtudes de Pablo Iglesias.
Mirade se a definición do que do
Pablismo fai Luís Gomez
Llorente, que mesmo parece pensada para el. Evidentemente está
pensada na figura de Pablo
Iglesias. Di: O Pablismo non e
tanto un sistema de pensamento,
como un talante, como un modo
de vivir, como un modo de estar
na política, un Ethos, que se
manifesta nun conxunto de hábitos e de costumes. Ese home é
Xosé Luís Rodríguez Pardo.......
homes como el, exactamente
como el, fan grande un partido,
fan grande un pais, e fan grandes
as súas institucións. E por eso llo
agradecemos humildemente con
esta homenaxe. E ademais sabemos que si, que é verdade, que o
seu compromiso e permanente e
así o seguirá sendo. Moitas
Gracias. Parabéns. Moitos anos”.

“... De ningunha maneira podo
pensar que é un acto que por ser
de homenaxe a min, me aparta a
min de vos, senón todo o contrario, este acto me fai a min mais
voso, e a vos mais meus. Vos
sodes os meus amigos e compañeiros, e eu son o voso amigo e
compañeiro”.
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“... Fostedes dando diversas
facetas, pintando varios volumes,
varios espazos, onde estaba
esencialmente a idea fundamental de Galicia, e a idea do socialismo democrático, entendido como
defensa por riba de todo dos valores de progreso nacidos dende
abaixo, non feitos dende arriba...
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porque indudablemente o mundo
e un mundo único, e os homes
todos que enchémolo mundo
somos todos os homes, os mesmos que estamos hoxe aquí que
os que estamos pasando fame no
fondo do Senegal, ou onde sexa.”
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“... Porque un dos conceptos
básicos que eu teño da democracia, e básico polo tanto de como
os homes deben traballar na política, e o concepto do “outro” como
algo de min mesmo. Eu son na
política en tanto en canto hai
“outro” que non e coma min, e
que entre os dous, o outro e mais
eu, imos facer algo común para
os dous. Esa e a base fundamental da democracia, esa e a base
fundamental da política”.
“... Nacín na Coruña, porque
miña nai era mestra en Bertoa, aí
o lado de Carballo, pero tivéronlle
que facer una cesárea e viñeron
aquí A Coruña, porque en
Carballo nas facían. Entón nacín
aquí por casualidade. Miña nai
que era mestra, parece ser que,
non se casara con meu pai pola
Iglesia, e, parece ser que, fixera
unha colecta na propia escola
cando a revolución de Asturias
para os damnificados, foi unha
das mestras represaliadas.
Quitáronlle a escola de Bertoa, e
mandárona para San Sadurniño,
para unha aldea chamada
Ferreira de Arriba. Alá botou catro
anos. Acórdome de ir con ela polo
camiño, e ela chorando porque
andaba buscando pan, e non
había pan. Eran os anos de despois da guerra.... meu pai fuxindo
e escapando, e vivindo uns anos
alá polas serras do Incio. A un curmán del deixáronlle un cadáver aí
adiante en Oseiro, e cando o
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forense fixo a partida de falecemento puxo como causa do falecemento “explosión encefálica”,
efectivamente pegáranlle un tiro,
e tirárono na cuneta”.
“ ... A liberdade e a democracia empezamos a buscala por
Santiago os mozos de aquel
entonces, nos anos cincuenta e
tantos para adiante, buscándoa
incluso (o dixo Xosé Luís Franco
Grande) nas primeiras clases de
galego que se deron en Galicia,
en Santiago, en plena ditadura.
As dabamos Alfonso Álvarez
Gándara e mais eu, alá no Hostal
e no Bodegón do Compostela,
para outros universitarios...
Estabamos loitando polo galeguismo ... o galeguismo cultural, o
recuperar para Galicia algo que
era básico naquel momento, que
eran as letras galegas”.
“Despois viñeron as outras
actividades, unha delas, fundamental claro, foi a entrada directa
no quefacer político para lograr
iso o que vos tedes referido todos,
e tan brillantemente o Presidente,
construír ese socialismo democrático galeguista, ou ese galeguismo, que como quería Don
Ramón Piñeiro, fose o que se
estendera por tódalas forzas políticas en Galicia. Esencialmente os
dous camiños eran o camiño do
socialismo democrático, a socialdemocracia, e o da democracia
cristián .... dentro dunha mesma
familia había dous irmáns que
representaban cada un deles
unha desas posturas. Eran
Ramiro Illa Couto, que veu para
fundar con nos o PSG, e Xaime
Illa Couto que foi para fundar a
Democracia Cristián, e o
Movemento Demócrata Cristián,
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que non chegou a constituírse
como tal partido político... esta da
un pouco idea de os dous irmáns,
que se querían, nembargante
daban o punto no cal había que
facer a política, ese galeguismo i
esa irmandade entre eles os dous
e entre tódolos demais, porque o
momento da creación das asociacións culturais non levaba consigo diferenzas políticas partidarias”.
“Tocoume vivir un momento
no cal perigou totalmente a transición, como foi aquela noite do 23
de febreiro de 1981. Eu estaba alí
no Congreso dos Deputados, e
pasei moito medo. Acababan de
facer unha cousa parecida en
Chile e os levaran para un campo
de fútbol ... incluso eu de broma lle
dicía a un, a ver para que campo
de fútbol nos botan ... porque non
e mesmo o do Atlético que o do
Real Madrid ... cando pouco despois apareceu o meu nome nas
listas que tiñan os golpistas, poñía
avogado e deputado, perigoso.
Conste que a Rafa Pillado, que
non era deputado, lle puxeron moi
perigoso..”
“Agradézovos a todos, todo
canto faláchedes de min, pero
sabendo como tedes que saber,
que todo iso o tedes que recoller
porque estades falando de vos,
do voso mundo, do voso pais e
das nosas xentes. Moitisimas grazas a todos”.
Coa entrega por parte do
Presidente da Xunta e do
Presidente da Fundación Luís
Tilve, dunha placa conmemorativa ó homenaxeado deuse fin ó
encontro.
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III Congreso da Memoria.
O Franquismo en Galicia.
Entre os días 6, 7 e 8 de decembro, celebrouse, no Pazo
da Cultura de Pontevedra, o III Congreso da Memoria, que
este ano se centrou na etapa franquista, unha vez abordada a II República e a represión nas anteriores xuntanzas.

O

Congreso, organizado
pola
Asociación
Cultural Memoria Histórica
Democrática, contou coa participación de diversos historiadores, investigadores e represen-

tantes das asociacións da
Memoria Histórica, tales como:
Viçenc Navarro; Xoan Carlos
Garrido; Mª Victoria Martínez;
Dionisio Pereira; Domingo
Rodríguez; Xosé Manuel
Suárez; Xulio Prada; Uxio
Diéguez; Emilio Grandío; Xulio

O día 31 de decembro de 2007, tivo lugar, no peirao de
Marín, unha homenaxe, como se ven facendo nos último
anos, ao alcalde de Marín e aos traballadores da localidade, fusilados o día 31 de decembro de 1936.

A

homenaxe
foi
organizada pola
Asociación para a
Recuperación da Memoria
Histórica de Marín e presentada por Enriqueta Otero Farto,
filla dun dos represaliados. No
acto, os familiares presentes
depositaron un ramo de flores
baixo a placa conmemorativa e
leron os nomes dos fusilados:
Antonio Blanco Solla, alcalde
socialista de Marín e mestre de

obras;
Santiago
Ramos
Ramos,
Presidente
da
Sociedade de Canteiros e
membro do Comité de Defensa
da República; Albino Agraso
Santamaría; Demetrio Lorenzo
Ordónez, afiliado á Sociedad
Mariñeira; e Amando Iglesias
Pérez,
Presidente
da
Sociedade Mariñeira.
A Fundación Luís Tilve, como
noutras ocasións, non quixo faltar
ao acto, que contou coa participa-
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ción do Secretario da Fundación,
Roxelio Pérez Poza, quen se
referiu á importancia que ten o
feito de lembrar a quen loitou pola
liberdade e a defensa da legalidade democrática, así como de que
ano tras ano se manteña o recordo vivo de feitos que non se
poden volver a producir. Baste
como ilustración desa necesidade que o terror creado polo franquismo, sobreviviu ao propio réxime, por canto nin os mesmos
familiares se atrevían ata hai moi
pouco a reivindicar a lembranza
dos demócratas fusilados da súa
familia. Houbo que esperar ao
2007 para que fora consensuada
no Parlamento a Lei de Memoria
Histórica, que supón un recoñecemento a quen por motivos políticos ou ideolóxicos padeceu
morte, prisión, traballos forzosos
ou exilio, e aos que loitaron pola
democracia, o recoñecemento da
súa memoria persoal e familiar,
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Homenaxe a Antonio
Blanco Solla

Pardo; Ángel Rodríguez;
Manuela Santalla; Enrique
Barrera; Placido Carro; Mª del
Pilar Mera; Enrique Sánchez;
Alberto Valín; Luís MartínezRisco; e Roxelio Pérez Poza,
en
representación
da
Fundación Luís Tilve, co relatorio “Socialismo e movemento
obreiro en Galicia”, que recolle
o desenvolvemento do socialismo galego na clandestinidade e
as continuas caídas que este
movemento político sufriu ao
largo do Franquismo, aportando novos datos sobre o tema,
froito das investigacións levadas a cabo dende a Fundación.
As conferencias do congreso
serán recollidas nunha publicación posterior.
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así como o establecemento do
carácter inxusto de tódalas
accións por razóns políticas e ideolóxicas na Guerra Civil e na ditadura, a ilexitimidade dos tribunais,
que actuaron sen ningunha
garantía, a privación de toda
vixencia dás normas xurídicas do
franquismo e a prohibición da súa
invocación, a colaboración das
Administracións na recuperación
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dos restos dos desaparecidos e a
supresión de símbolos e monumentos franquistas, ademais do
establecemento de indemnizacións a favor dos familiares das
vítimas da Guerra Civil e do
Franquismo.
A intervención de Roxelio
Pérez concluíu coa lembranza
das derradeiras verbas de

Enrique Heraclio Botana, un dos
máis importantes líderes do socialismo e da UGT en Galicia:
Guardad las actas de nuestro proceso. Algún día será revisado y el
mundo entero conocerá el crimen
que con nosotros se comete. O
acto remataría coa lectura dun
poema de Xulio Pardillas de Blas
e o son do himno galego.

FORO CLARIDADE: “Pobreza e
exclusión social en Galicia.
Situación e alternativas”
O Foro CLARIDADE, da Fundación, que pretende ser unha ponte de diálogo e debate entre a
sociedade, os sindicatos e os poderes públicos e privados, continuou nesta procura, a través
dunha nova mesa redonda, celebrada no Club Internacional de Prensa de Santiago o día 29 de
xaneiro, abordando nesta ocasión a problemática, consecuencias, conclusións e solucións da
Pobreza e exclusión social en Galicia.

A

mesa
redonda
estivo composta
por:
Estela
Mouriño Senande, coordinadora de UNICEF-Galicia; Anxo
Queiruga Vila, Presidente de
GOGAMI; Victoriano de la
Torre Cancelo, representante
de Amnistía InternacionalSantiago; Xosé Montes Pérez,
Director da sección de
Santiago
de
Cáritas
Diocesana; Manoel Barbeitos
Alcántara, do Consello de
Redacción
da
revista
Claridade; e Roxelio Pérez
Poza,
Secretario
da
Fundación Luís Tilve, que
demostraron que non hai que

ir a outros países para encontrarse de fronte con situacións
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de pobreza extrema ou abandono social.
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CONFERENCIA:“Os dereitos laborais
no mercado global”
O 12 de febreiro a Fundación organizou unha conferencia destinada a estudantes e delegados
sindicais, na que se pretendía poder ofrecer a estes unha visión clara e actual da situación na
que se encontran os dereitos laborais nun mundo globalizado, as problemáticas e causas do
seu deterioro e as alternativas posíbeis, as cales pasan, na maioría dos casos, por unha resposta tamén globalizada do movemento obreiro.
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O

relatorio principal
correu a cargo
de Xosé Mª
Miranda Boto, profesor de
Dereito do Traballo da USC e
autor da tese doutoral As
competencias
da
Comunidade Europea en
materia social, ademais de ter
publicado outros traballos
sobre a citada materia.
Tamén foi autor, por encargo
da
Consultora
Labour
Asociados, do Informe de
Síntese sobre a transposición
da directiva comunitaria sobre

despedimentos colectivos en
10 estados membros da UE,
dirixido á Comisión Europea.
Unha vez rematada conferencia, celebrouse unha mesa
redonda que abordou o exposto
dende a mirada das forzas sindicais, que estiveron representadas
por: Olga Crespo Sánchez, do
Gabinete económico de UGTGalicia; Xosé Cameselle Romero,
Secretario Xeral de CCOO de
Vigo; Manuel Currás Meira,
Secretario
Confederal
de
Emprego-CIG;
e
Manoel
Barbeitos Alcántara, do Consello
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de Redacción da revista
Claridade. Tanto a moderación da
mesa redonda como a presentación da conferencia correron a
cargo de Xosé Manuel Cobos
Olivares,
Secretario
de
Organización de UGT-Vigo.
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CONFERENCIA:
“A deslocalización
industrial en Galicia”
Baixo o título de “A deslocalización industrial en Galicia”, celebrouse no salón de actos do Club Internacional de Prensa unha
conferencia que correu a cargo do enxeñeiro industrial e economista Xan López Facal, seguida dunha mesa redonda na que
estiveron presentes os representantes sindicais: Eladio Romero
Ares, Secretario de Acción Sindical da CE de UGT-Galicia; Xaime
López Golpe, Secretario de Acción Sindical do S.N. de CCOO de
Galicia; Luís Burgos Díaz, representante da CIG no CES Estatal;
e Manoel Barbeitos Alcántara, economista e coordinador da
revista Claridade, todo elo coa presentación e moderación do
Presidente da Fundación, Jesús Mosquera Sueiro.
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A

conferencia
de
Xan López Facal,
que se pode ler
neste número da revista, indicou a inevitabilidade da globalización e a necesidade de

adaptar a economía a estes
novos tempos, expondo a
continuación unha perspectiva galega.
Nesta liña, os representantes
sindicais, ademais de subliñar os

- ACTIVIDADES DA FLT -

problemas que para o emprego e
a actividade sindical supón a deslocalización de empresas, tamén
apuntaron que esta non é un problema grave para Galicia, que
non debe competir en baixos
salarios, senón en produtividade,
innovación tecnolóxica, I+D+I,
cualificación de man de obra e
dotación de equipamentos e servizos industriais. Finalmente,
Manoel Barbeitos, apuntou que a
deslocalización está lonxe de ser
a primeira causan a perda de
empregos non só en Europa,
senón en España e Galicia, desmitificando os argumentos de que
sexan os baixos salarios os principais causantes das deslocalizacións, xa que como se explicaría
entón que sexan os países e as
rexións máis adiantadas as principais receptoras de investimento
privado?
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CURSO DE VERÁN:

“Reformismo y modernización.
El socialismo español durante la
Segunda República”
En decembro do 2005 foi aprobado, por parte da Dirección General de Investigación del Ministerio de
Cultura, o proxecto de investigación Diccionario biográfico del socialismo español hasta 1930, dirixido polo Director do Arquivo e Biblioteca da Fundación Pablo Iglesias, Dr. Aurelio Martín Nájera. A
finais do 2006 a Fundación Luís Tilve foi invitada a participar no proxecto, aportando as biografías dos
socialistas galegos, labor na que se centrou no último ano, coordinando un equipo formado por historiadores e investigadores galegos que están a percorrer Galicia na procura de documentos, datos,
biografías..., que axuden a desenvolver o citado proxecto.

A
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Reformismo y modernización. El Socialismo español
durante la Segunda República, unhas novas xornadas, baixo a dirección de Ángeles Barrio Alonso, da
UC, e Cecilia Gutiérrez Lázaro, historiadora do proxecto en Cantabria e autora da historia da UGT nesta
rexión. O curso, que contará coa presenza de Dolores
Gorostiaga, Sª Xeral del PSC-PSOE; Mª Jesús
Cedrún, Sª Xeral de UGT-Cantabria; e Salvador
Clotas, Director da Fundación Pablo Iglesias; ten entre
os seus conferenciantes a destacados estudosos do
socialismo e da II República, como é o caso de: Julián
Casanova e Enrique Bernad, da Universidade de
Zaragoza; Mary Nash, da Universidade de Barcelona;
Julio de la Cueva, da Universidade de Castilla-La
Mancha; Salvador Cruz, da Universidade de Jaén;
Pedro Barruso, historiador da Fundación Pablo
De esta forma, tralas xornadas de xullo do 2007 na
Iglesias e especialista no socialismo vasco; ou Roxelio
Pérez Poza pola
Universidade de
Fundación Luís Tilve,
Alcalá de Henares,
Para obter máis información ou matricularse neste curso:
que presentará un
levarase a cabo
relatorio sobre a reforunha nova xuntanza
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
entre os días 21 e
ma educativa na II
Secretaría “Cursos de Verano”
República.
24 de xullo en
Edificio de Derecho y Económicas
Santander. Nesta
Avda. Los Castros, s/n. 39005 – Santander
As conferencias
ocasión, a través
Telf.: 902 20 16 16. Fax: 942 20 09 75
serán posteriormendos cursos de verán
te publicadas pola
da Universidade de
E-mail: cursos.verano@gestion.unican.es
Fundación
Luís
Cantabria, organíhttp://www.unican.es/cursosverano
Tilve.
zanse baixo o título:
nte a necesidade, tanto de transferir
os resultados como de contrastar opinións e hipóteses con outros especialistas na materia, contemplouse o interese de
levar a cabo diversas xornadas de intercambio de
información e debate que redunde na mellora dos
obxectivos do proxecto, permitindo unha transferencia de coñecementos adecuada, que á vez
poida ser aproveitada por estudantes, investigadores e historiadores en xeral, que desta forma
entran en contacto cos investigadores e fundacións participantes no proxecto, dando a coñecer
os seus traballos, arquivos e bibliotecas, abríndolles novas vías de estudo ás futuras xeracións.

2008_5_Ma:Maquetación 1

7/5/2008

11:21

Página 176

