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“A competencia está no centro do éxito ou do fracaso das empresas (Michael E.

Porter)”.

1 INTRODUCCIÓN

A crecente rivalidade internacional, a aceleración da innovación tecnolóxica, o

proceso de unión económica europea, o incremento das importacións procedentes de

países en vías de desenvolvemento posuidores dun abastecemento de materias primas e

man de obra a un prezo moi inferior, a integración crecente dos distintos mercados

financeiros internacionais, a maior cooperación económica a nivel internacional e as

novas normativas sanitarias, medioambientais e de homologación impostas polos

órganos da Unión Europea, son algúns dos retos cos que se enfronta na actualidade a

Industria Conserveira, e disto vai depender en grande medida a evolución futura do

sector.

O sector industrial conserveiro e semiconserveiro de anchoa conta con 137

empresas a nivel español, 48 das cales radican en Galicia.  O valor da producción

ascende a 108.387 millóns de pesetas no ano 1996, dos que 73.703 foron producidos en

Galicia; o volume de producción foi de 229.380 Tm, das que 167.447 son galegas, e a

facturación elevouse ata os 158.624 millóns de pesetas, dos que 114.018 proceden das

empresas de Galicia. Debemos engadir tamén que o 68% dos empregos directos

(12.694), que o 69% das exportacións en valor é o 77% das exportacións en volume

son producidos por empresas Galegas.

Táboa 1. Comparación España-Galicia das principais vbles para 1996

Empresas Emprego
1995

Producción
Tm

Producción
Pts

Facturación
Pts

Exportacións
Tm

Exportación
Pts

España 137 18.676 229.380 108.387 158.624 70.367 36.961
Galicia 48 12.694 167.447 73.703 114.018 54.183 25.503
% 35% 68% 73% 68% 72% 77% 69%
Fonte: ANFACO
Facturación: Elaboración propia a través das contas anuais das empresas presentadas no Rexistro mercantil.

A soa cita de industria conserveira identifica á industria de transformación de

peixe. Pescado é, en economía, o producto que no mercado se negocia como alimento

de procedencia mariña e que comprende peixe, crustáceos e moluscos frescos,
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refrixerados e conxelados.A transformación do peixe pode levarse a cabo de forma

artesanal ou industrial, e constituír un producto distinto, en termos económicos e

alimenticios, do ben económico de orixe.

Pero só consideraremos industria conserveira a aquela transformación de

peixe que se leva a cabo en factorías integradas en empresas con presencia no

mercado de bens alimenticios e que proporciona o que se denomina CONSERVA

como ben económico. É dicir, nas modernas conceptualizacións de industria, a

conserveira reúne todas e cada unha das características que se considera que deben

reunir:

- Fabricación mediante procedementos separables dun producto coñecido no

mercado.

- Uso de man de obra con cualificación específica.

- Utilización dunha materia prima identificable tamén.

- Permanencia no tempo.

- Mercado distinguible dos seus productos-identificación legal

- Servicios integrados e/o complementarios á actividade de transformación.

- Institucionalización das asociacións, tanto de empresarios como de

traballadores.

 Finalmente, o feito de constituír un sector industrial localizado, a xeito de

concentración, en Galicia permite clasificala como industria estratéxica, xa que o seu

éxito, medido en crecemento industrial, depende en boa medida do seu medio. É dicir:

acceso á materia prima, mercado de traballo conxunto, servicios integrados, ósmose

tecnolóxica, constitúen o conxunto de elementos que de maneira continua no tempo

interactuaron (e o seguen facendo) para constituír un grupo industrial.
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2 A INDUSTRIA CONSERVEIRA COMO SECTOR ESTRATÉXICO DA ECONOMÍA

GALEGA: CARACTERIZACIÓN A TRAVÉS DAS TIO PESCA-CONSERVA GALEGA 1995.

  O sector de conservas e semiconservas de pescados e mariscos debe ser considerado

como sector estratéxico da economía galega, polo seguintes motivos:

-     Importancia do volume de emprego directo implicado.

-     Composición de capital plenamente galego.

- Forte tendencia exportadora.

- Pertencer á industria alimentaria.

- Integrarse plenamente na estructura económica de Galicia, engadindo valor a

un sector con  importante peso específico na economía galega; o sector

pesqueiro-marisqueiro.

- Contar cun forte grao de articulación co resto da estructura productiva, ó

utilizar unha parte importante de inputs de procedencia galega.

- Dispoñer dunha clara vantaxe competitiva no que á calidade dos seus

productos se refire.

- E por outros moitos motivos que espero queden claros despois destas

páxinas, onde se intentará poñer de manifesto o que dende o meu punto de

vista é unha evidencia.

Utilizaremos neste punto un instrumento análitico básico para o bo coñecemento da

estructura productiva dunha economía nun momento dado de tempo: “ A Táboa Input-

Output ". A través dela pódese poñer de manifesto o peso relativo dunha rama

productiva, as relacións existentes do sector co resto dos sectores productivos, os seus

vínculos con outras áreas económicas a través dos seus fluxos de entrada e saída de bens

e servicios, a orientación da producción cara a outros sectores, ou cara ó consumo final

e ó investimento, así como o valor engadido e a súa distribución entre os factores

primarios que interveñen nos procesos productivos. É dicir, supón ir mais aló dunha

perspectiva cuantitativa, e coñecer así, ata qué punto un sector xoga ou pode xogar un

papel estratéxico na planificación.

Todo esto a través das matrices básicas de calquera Táboa Input-Output:
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• Matriz de Inputs e Outputs Intermedios. Que pretende reflectir as interrelacións

existentes entre os distintos sectores productivos nunha economía a través das

transaccions mutuas que se levan a cabo. Nela existe unha distribución por columnas,

que reflicte a estructura de inputs utilizados polo sector para levar a cabo a súa

actividade, e unha distribución por filas, que reflicte a orientación da producción

(Output) cara ó resto dos sectores productivos para a súa utilización como input

intermedio.

• Matriz de Inputs Primarios. Que recolle a utilización de inputs que non son xerados

polos sectores productivos: traballo, capital, e aportacións do resto do mundo a través

das importacións.

• Matriz de Demanda Final. Contén as demandas que os sectores finais da economía

exercen sobre o sector. Está composta polo consumo privado (CPr), consumo público

(CP), formación bruta de capital (FBK) e exportacións.

Utilizaremos para o noso estudio as recentemente elaboradas “Táboas Input-

Output Pesca-conserva Galega 1995", proxecto innovador que, por vez primeira,

contempla os sectores pesqueiro-conserveiro de maneira exclusiva do resto da

economía, afondando en aspectos non contemplados con anterioridade, e permitíndonos

chegar a conclusións sobre o sector moi alonxadas do que ata agora poderiamos pensar.

Como punto de partida elaborouse un censo de industrias de conservas de pescados

e mariscos de Galicia, onde recollemos 53 industrias activas no ano 1995.

Posteriormente determinouse o tamaño que debía ter a mostra e o modo en que debían

ser seleccionadas as unidades que a compoñen. O proceso de selección de mostras

efectuouse seguindo un deseño de mostraxe aleatoria estratificada.

O mostraxe aleatoria estratificada caracterízase por:

1.- Dividir a poboación de N unidades nun certo número de subpoboacións

denominadas estratos, de xeito que:

a) As unidades que compoñan cada estrato sexan o mais homoxéneas posibles en

canto á característica obxecto de estudio.    
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b) As unidades que compoñan os diferentes estratos sexan o máis heteroxéneas

posibles en canto á característica obxecto de estudio.

c) Cada unidade corresponda a un e só un dos estratos analizados.

2.- Seleccionar unha mostra probabilística de cada un dos estratos, considerando cada

un deles como unha subpoboación de xeito que a mostra total quede dividida en mostras

parciais, correspondendo cada submostra a un estrato.

A estratificación realizouse considerando unha variable básica como é a

facturación das conserveiras no ano 1995. A información dispoñible permitiu identificar

tres estratos que quedaron divididos do seguinte xeito:

Conserva 1: Empresas con facturación inferior ou igual a 1.000 millóns de pesetas.

Conserva 2: Empresas con facturación comprendida entre os 1.000 e 2.500 millóns de

pts.

Conserva 3: Empresas con facturación superior ós 2.500 millóns de pts.

Considerouse que estos tres estratos dividen a poboación en grupos heteroxéneos

entre si e que teñen certas características comúns entre elementos do estrato. Hai que

destacar o caso do estrato 3°, constituído por 13 empresas cunha facturación total que en

1995 representaba o 78% da facturación das conserveiras españolas, ademais de superar

abondo moitas empresas o límite inferior de 2.500 millóns de pesetas de facturación que

caracteriza a este estrato, chegando a valores superiores ós 15.000 millóns. Debido á

importancia das empresas do estrato 3° e á grande variabilidade da facturación dentro

del, decidiuse estudiar exhaustivamente tódalas empresas contidas neste grupo.

Nembargantes, para os restantes estratos, levouse a cabo a mostraxe xa mencionada con

anterioridade.

Fixado un erro de estimación do 5% e para un nivel de confianza do 95%,

determinouse o tamaño da mostra dos outros dous estratos, que resultou ser de 5

empresas conserveiras. A continuación tivo que establecerse un criterio coa finalidade

de repartir o tamaño da mostra entre os distintos estratos. Seleccionouse a afixación de

Neyman debido a que as varianzas dos estratos difieren moito entre si. Así, o estrato 1,

constituído por 33 empresas, queda ben representado cunha mostra de tamaño 3 debido
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á baixa varianza dentro do estrato, mentres que ó estrato 2, con 7 empresas e unha

elevada varianza, correspóndelle un tamaño mostral de 2 empresas.

Unha vez determinado o tamaño da mostra, a selección da mostra realizouse

aleatoriamente en cada estrato, determinándose unha mostra aleatoria simple para cada

un deles e independente da xerada para calquera outro. Á sua vez, foi seleccionado un

número suficiente de unidades de mostraxe para inquirir en caso de substitución.

2.1. Se comenzamos por analizar a MATRIZ DE INPUTS INTERMEDIOS , destacamos por

orde de importancia os seguintes inputs:

• Pesca extractiva (Pesca de litoral + Pesca de altura + Pesca de grande altura), á

que o sector conserveiro galego demanda 29.599 millóns de pesetas, 10.021

deles de procedencia galega, 11.132 do resto de España, e 8.446 do resto do

mundo. Debemos destacar neste punto a grande importancia que ten o atún coma

input integrante do sector pesca extractiva, o que provoca en grande medida a

importación de peixe tanto do resto de España como do resto do mundo.

Debemos engadir, ademais, que igual que ocorre para o sector pesqueiro, unha

grande parte das importacións de peixe son capturadas por barcos galegos que

faenan en augas internacionais baixo denominación de empresas mixtas ou que

ben son empresas propiedade das propias industrias, localizadas no estranxeiro

despois dos procesos de integración vertical cara atrás que levaron a cabo, para

garantir o abastecemento seguro da materia prima.

Este input intermedio supón un coeficiente técnico de producción de

0,28, polo que para producir unha unidade de producto do sector conserveiro

demándanse 0,28 do sector pesqueiro extractivo.

• Productos metálicos diversos, con 11.319 millóns de pesetas e un coeficiente

técnico de producción de 0,108. Neste sector recollemos os envases de folla de

lata e de aluminio utilizados no proceso productivo. Deles, 7.342 millóns son

inputs de procedencia galega, 2.958 do resto de España e 1.019 do resto do

mundo.

Indubidablemente, detrás desta cifra se escóndense un número de empregos

indirectos, que en boa medida dependerán da evolución seguida polo sector.
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• A propia industria conserveira, con 7.341 millóns de pesetas e coeficiente

técnico de producción de  0,07. Correspóndese este input a aquela producción

que sae da industria conserveira para retornar novamente ó sector, é dicir, aquela

producción encargada a outras fábricas galegas ou do resto do mundo, e

comercializadas coma producción propia. 1.064 millóns proceden de fábricas

galegas,  365 millóns do resto de España e en 5.912 millóns de fábricas do resto

do mundo. Estes últimos correspóndense principalmente coa importación de

moluscos en conserva dos Paises Baixos e Chile a precios moi inferiores e as

importacións de lombos de atún de fábricas de Venezuela e Ecuador participadas

parcial ou totalmente por empresas galegas.

• Aceites e graxas refinadas (aceite de oliva + outros aceites vexetais), con

6.835 millóns e coeficiente técnico de producción de 0,066. Deles, 2.679 de

procedencia galega, 3.189 do resto de España e 966 do resto do mundo.

 A importancia deste input debe entenderse tanto desde o punto de vista

cuantitativo, polos empregos indirectos xerados cunha utilización de 6.835

millóns de pesetas de procedencia maioritariamente española, como cualitativo,

pola transcendencia que a utilización de aceite de oliva ten na calidade final do

producto e na percepción da mesma polo consumidor.

• Publicidade, propaganda e relacións públicas, con 5.087 millóns de pts,

1.338 millóns de procedencia galega, 3.727 millóns do resto de España e 22

millóns do resto do mundo.

Esta cifra converte este input nun dos importantes do sector e pon de manifesto,

por unha parte, a importancia transcendental dunha boa imaxe de marca, e por

outro lado, do cada vez máis importante custo de venda.

Quizais o sector deberá, nun futuro inmediato, incrementar as partidas

destinadas á publicidade no resto do mundo (fundamentalmente CEE) e

transmitir, a un importante número de consumidores potenciais, a imaxe de

calidade dos productos ofertados.
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• Sector transporte, con 3.071 millóns de pesetas, 2.744 millóns procedentes de

empresas instaladas en Galicia, 292,5 millóns procedentes do resto de España e

34 millóns do resto do mundo.

Neste input recollemos os pagos a empresas de transporte, polos servicios de:

transporte de persoal pagado pola empresa, viaxes e desprazamentos, e transporte de

mercancías nas súas diferentes modalidades.

• Intermediarios financeiros, con 2.377 millóns de pts. Neste  input incluímos tanto

as comisións e gastos financeiros como as primas de seguros non sociais satisfeitas

no exercicio, pero non se recollen os xuros pagados pola utilización de capital alleo,

que para a contabilidade nacional forma parte do excedente bruto de explotación e

non dos inputs intermedios utilizados.

Total 2.376.979(000)

Gasto de Desconto de Letras 1.857.204(000)
DESGLOSE Comisións e Gastos Bancarios 273.984(000)

Primas de Seguros non sociais 244.116(000)
Gastos-Formalización-Leasing 1.675(000)

 Temos aquí presente un dos elementos caracterizadores do sector, a súa elevada

dependencia do sector financeiro. A razón non é outra que a importante dependencia

de capital circulante das empresas, motivada en grande medida polo crecente peso

que as grandes superficies de distribución teñen nas canles de venda. A forma de

pago destas dilátase no tempo, e as condicións financeiras son precarias en moitas

empresas do sector, polo que dada esta excesiva presión financeira recorren

masivamente ós descontos comerciais en entidades financeiras.

• Miticultura e outros, con 2.316 millóns de pts de procedencia plenamente galega.

Isto supón un coeficiente técnico de producción de 0,022 e permítenos detectar outra

importante fonte de empregos indirectos dependentes en boa medida da evolución

do sector. En Galicia existen 2.094 “propietarios” de bateas (ós que debemos

engadir o emprego por elas xerado) e unha parte importante da producción destas é

destinada ás fábricas de conservas.

• Outras actividades comerciais, con 1.861 millóns de pts. Neste input inclúense as

comisións a terceiros que o sector paga pola colocación dos seus productos no
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mercado, 185 dos cales corresponden a comisionistas galegos, 1.511 a comisionistas

do resto de España e 165 millóns a comisionistas do resto do mundo.

• Envases, embalaxes de papel e cartón, con 1.758 millóns de pts. Dos que 1.248

son de procedencia galega e 510 do resto de España.

• Marisqueo a pé, con 1.669 millóns de pesetas e coeficiente técnico de

producción de 0,016. Neste subsector pesqueiro recollemos inputs tales como: o

berberecho, a ameixa, a chirla, a zamburiña, as navallas, e as vieiras, a súa

producción conta con 54 agrupacións de mariscadoras en Galicia que proporcionan

empleo a cerca de 10.000 traballadoras.

• Metalurxia e outros productos metálicos, con 1.579 millóns de pts. Incluímos

neste sector as pranchas de folla de lata adquiridas por certas empresas do sector que

teñen proceso de fabricación das súas propias latas. A procedencia desta materia

prima é enteiramente do resto do mundo.

• Actividades xurídicas e xestorías, con 945 millóns de pesetas. Deles, 818 son de

procedencia galega, 51 do resto de España e 76 do resto do mundo.

As empresas do sector, fundamentalmente as de menor dimensión, recorren a

terceiras persoas en concepto de asesoramento fiscal, laboral, contable, en

mercadotecnia, en mercados...etc. Isto supón unha serie de efectos negativos sobre a

correcta xestión empresarial e pon en entredito a urxente necesidade de formación

de persoal propio especializado e cualificado para as ditas tarefas.

• Maquinaria e equipo mecánico, con 805 millóns. Debemos recordar que estamos

a falar de inputs intermedios, e non de bens de investimento, polo que neste input

recóllense soamente os repostos de mecánica utilizados no exercicio económico

considerado ou os servicios de mantemento de maquinaria mecánica externos.

• O resto dos inputs intermedios, de menor importancia, utilizados no proceso

productivo son, por orden de importancia, os seguintes: sector do refinamento de

petróleo e outros (425 millóns), enerxía eléctrica e gas (406 millóns), outros

servicios empresariais (307 millóns), agricultura (224 millóns), outras industrias do
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papel (193 millóns), correos e comunicacións (171 millóns), hostelería (153

millóns), especies, salsas e condimentos (113 millóns), sal (111 millóns),

maquinaria e material eléctrico (78 millóns), reparación de vehículos a motor (60

millóns), auga doce (57 millóns), envases e embalaxes de plástico (47 millóns),

química básica (46 millóns), organizacións empresariais e profesionais (44 millóns),

ferramentas e ferretería (34 millóns), outras industrias de alimentación (32 millóns),

outra industria química (32 millóns), outras industrias textiles (15 millóns), envases

e embalaxes de madeira (15 millóns), actividades sanitarias (13,4 millóns), outros

productos de caucho e plástico (3,7 millóns), AAPP (1,4 millóns).

INPUTS
INTERMEDIOS
TOTAIS

Total
Galicia
Resto de España
Resto do Mundo

79.145.900 (000)
36.082.995 (000)
24.328.095 (000)
18.734.809 (000)

Fonte: Táboa Input-Output Pesca-Conserva Galega 1995

Como vemos, a importancia dos inputs intermedios ten un peso moi

considerable na estructura productiva do sector. Dunha producción efectiva de 104.202

millóns, seguindo sempre a metodoloxía dunha táboa input-output, 79.146 son inputs

intermedios demandados para levar a cabo a citada producción.

Esto lévanos, utilizando a matriz de coeficientes técnicos de producción, a poder

concluír que o 75,8 % da producción efectiva do sector correspóndese a inputs

intermedios, ou dito doutro modo, que para producir unha unidade monetaria de

producto conserveiro o sector demanda ó resto dos sectores 0.758298 unidades.

A intensidade con que moitos destes inputs son utilizados, xunto a súa

procedencia, é fonte dun importante efecto multiplicador, que o diferencia dos

denominados “sectores de enclave”, e que non debería ser obviado se non queremos

sesgar o resultado da análise económica do sector.

2.2. ANÁLISE DA MATRIZ DE INPUTS PRIMARIOS

Se continuamos por analizar a Matriz de Inputs Primarios, onde recollemos a

utilización de inputs que non son xerados polos sectores productivos, debemos destacar

os seguintes agregados económicos:
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• As Remuneracións de Asalariados (RA), onde contemplamos os soldos e salarios

brutos e as cotizacións sociais a cargo dos empregadores, supón un monto de

14.060 millóns de pesetas.

• O Excedente Bruto de Explotación (EBE), que supón 12.602 millóns de pesetas.

Representa o resultado da actividade do sector durante o período considerado.

Aínda que con frecuencia este resultado se acostuma asimilar ó beneficio

empresarial, debe advertirse que este último só se obtén ó descontar  daquel varios

conceptos que tamén engloba. Así, están incluídos os pagamentos netos de xuros

financeiros de fondos alleos utilizados polas unidades de producción, así como os

impostos que gravan o beneficio das empresas, non soamente o simple beneficio

empresarial.

• Consumo de Capital Fixo, por importe de 1.453 millóns de pesetas, que restado ós

12.602 do EBE, convértese no Excedente Neto de Explotación do sector.

A estimación realizouse a través da amortización contable do inmobilizado material

das empresas, ante a dificultade teórica e práctica de valorar a depreciación, a

obsolescencia técnica, e incluso o monto global de bens de capital.

• O Valor Engadido Bruto a custo de factores (VEBcf), elévase aos 26.662

millóns de pesetas, despois de sumar o excedente bruto de explotación e as

remuneracións de asalariados. Valora a aportación dos factores primarios (capital e

traballo) ó proceso productivo e representa o valor novo creado no proceso

productivo durante o período considerado.

• O Valor Engadido Bruto a prezos de mercado (VEBpm), supón 25.056 millóns

de pesetas, despois de descontar do VEBcf  os Impostos netos ligados á

producción, que no caso da industria conserveira é negativo polo maior peso das

subvencións de Explotación sobre os impostos brutos ligados á producción.

• Subvencións de Explotación (571,2 millóns de ptas). Recolle as transferencias

correntes que as Administracións Públicas ou Institucións Comunitarias europeas

entregan ás unidades de producción co fin de influír nos prezos e/ou permitir unha

remuneración suficiente ós factores de producción (non inclúen as subvencións de

capital). Son fundamentalmente as axudas encamiñadas a reducir o diferencial de

prezos existente entre a utilización de aceite de oliva e outras formas vexetais.
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• A Producción Efectiva, supón 104.202 millóns de pesetas. Defínese como o valor

dos bens e servicios producidos polo sector e equivale á suma do Valor Engadido

bruto a prezos de saída de fábrica mais o total de inputs intermedios desa rama.

• A Producción Distribuída. Corresponde á suma da producción efectiva e a fila de

transferencias de productos fatais e veciños. O seu significado económico refírese

ó valor de productos clasificables en cada rama de actividade independentemente

da unidade de producción en que se obtivesen. Neste caso é igual á producción

efectiva, ao non contemplarse transferencias entre os distintos sectores e o sector

conserveiro.

• As Importacións de productos equivalentes por un importe de 6.685 millóns de

pesetas. Como anteriormente comentáramos, estas importacións correspóndense

principalmente con importacións de Países Baixos e Chile de moluscos a prezos

moi inferiores aos interiores, para seren comercializados como marcas propias, e

con importacións de lombos de atún procedentes de fábricas pertencentes ou

participadas por empresas galegas en Venezuela e Ecuador.

• E o Total Recursos por 115.934, resultado da suma da producción distribuída, as

importacións e o IVE que grava os productos.

OUTPUT TOTAL 115.934.098(000)

Estes Recursos totais deben ser, polo propio funcionamento das táboas Input-Output,

iguais ós Empregos totais, ou dito doutro modo, a distribución por filas debe ser igual á

distribución por columnas.

2.3. ANÁLISE DO OUTPUT DO SECTOR

Estes Empregos totais están compostos por dúas matrices básicas, a MATRIZ DE

OUTPUTS INTERMEDIOS E A MATRIZ DE DEMANDA FINAL. Na primeira delas recóllese

a orientación da producción cara a outros sectores da economía para ser utilizada por

estes coma inputs intermedios dos seus procesos.
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Nun sector orientado ao consumo final como é o sector alimentario, e dentro del o

conserveiro, esta matriz ten unha importancia moi reducida, e encontramos soamente os

seguintes sectores:

• A propia Industria Conserveira, que como ben diciamos antes, utiliza 7.341

millóns do propio sector coma input, polo que tamén debe ser considerado na

distribución por filas como Output.

• Outras Industrias de Alimentación, onde se recollen as fábricas de fariña: a

industria conserveira destina 2.058 millóns de pesetas de subproducto a elas.

• A Hostelería, onde as industrias conserveiras venden directamente 1.672 millóns

de pesetas.

• Sector Pesqueiro extractivo,  a onde a industria conserveira destina 464 millóns

da súa producción.1

• Outras Actividades dos Servicios e da Administración, por 80 millóns.

• Administracións Públicas, por 24 millóns.

• Actividades Sanitarias, por 12 millóns.

OUTPUTS
INTERMEDIOS

Total
Galicia
Resto de España
Resto do Mundo

11.650.833(000)
 3.826.328 (000)
 1.811.719 (000)
 6.012.786 (000)

MATRIZ  DE DEMANDA FINAL

Nesta matriz recollemos o resto dos Outputs, é dicir, aquela producción que sae

do sector e non se introduce nun novo proceso, senón que é absorbido polos sectores de

demanda final da economía.

Como elementos integrantes desta matriz temos:

• O Consumo Privado. Supón a compra en Galicia de productos do sector para uso

das economías domésticas. Estes poden ser productos fabricados pola industria

conserveira galega, do resto de España ou do resto do mundo. O consumo privado

en Galicia de productos conserveiros cífrase en 5.005.967.000 pesetas, dos que a

                                                          
1 Por tratarse dunha embarcación, a alimentación debe ser considerada coma un input
máis da súa actividade.
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grande maioria son galegos (4.705.609.000), consumíndose 17.521.000 pesetas do

resto de España e 282.837.000 pesetas do resto do mundo. O consumo privado = O

consumo Total (CT), pois o consumo público é igual a cero2 .

• Formación Bruta de Capital (FBK). Está formada pola FBKFixo e a Variación de

Existencias. A primeira é igual a 0, pois esta industria non é productora de bens de

investimento senón de consumo, e dada a estructura dunha TIO, neste agregado non

se contempla o investimento que se efectúa en cada rama senón a FBK por ramas de

orixe, é dicir, o investimento efectuado pola industria conserveira; na compra de,

por exemplo, un elemento de transporte, non figurará coma FBKF do sector, senón

que figurará coma FBKF do sector do automóbil. Polo tanto a FBK estará

constituída enteiramente pola Variación de Existencias, que no ano 1995 foi

negativa en 4.820.896.000 pts.

• Exportacións Totais (XT). Utilizando a metodoloxía dunha TIO Rexional as

exportacións totais están formadas non só polas exportacións ao resto do mundo,

senón tamén polas vendas realizadas no resto de España (Exportacións ao  resto de

España). Así o sector conserveiro galego exportou 20.220 millóns de pesetas ó resto

do mundo e 83.878 millóns ó resto de Españ no ano 1995.

• Total Demanda Final. Esta está formada pola suma dos tres compoñentes

anteriores: CT + FBK + XT e é igual a 104.283 millóns de pesetas.

• Total Empregos ou Output total = 115.934 millóns de pts, resultado da suma dos

outputs intermedios totais e o total da demanda final.

OUTPUT TOTAL 115.934.098(000)

Unha parte engadida na Táboa Input-Output Pesca-Conserva Galega 1995 e que

pretendía informar sobre os investimentos realizados polo sector no ano de referencia

foi a Matriz de procedencia da Formación Bruta de Capital Fixo.

Nela obsérvase un investimento de 11.269,8 millóns de pesetas no ano 1995

procedente dos seguintes sectores:

                                                          
2 Recollería aqueles servicios subministrados polas AAPP, que non van dirixidos á súa     venda directa.
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¾ Maquinaria e equipo mecánico (5.063 millóns de pesetas)

¾ Maquinaria e material eléctrico (2.170 millóns de pesetas)

¾ Construcción (3.763 millóns de pesetas)

¾ Outro material de transporte (110 millóns de pesetas)

¾ Outros servicios empresariais (164 millóns de pesetas)

A importancia real do sector, aquí demostrable, pon en cuestión as conclusións

usualmente utilizadas (fundamentalmente a partir de cifras económicas, como o PIB),

que, como obervamos, resultan sesgadas e desvirtuadas.

Utilizando igualmente o instrumento das Táboas Input-Output, podemos chegar

a unha caracterización da estructura de custos medios do sector. Isto resulta de grande

utilidade nun contexto económico no que a competitividade das nosas empresas é

determinante á hora de abarcar co bo fin, o reto da crecente globalización dos mercados.

2.4. ANÁLISE DA ESTRUCTURA DE CUSTOS MEDIOS DO SECTOR.

Partindo do custo de empresa total ou input total do sector, procedemos

primeiramente a enumerar os principais agregados de custos, cuantificando a súa

importancia porcentual sobre o total dos custos, para posteriormente proceder á

desagregación a maior escala, dos grandes agregados.

   Táboa 1
PRINCIPAIS AGREGADOS % S/ CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIA PRIMA 66,79%
• Materia Prima (Peixes e Mariscos) 43,21%
• Consumos Intermedios (Táboa 2) 23,58%

OUTROS GASTOS (Táboa 3) 13,66%
ENERXÍA  (Táboa 3) 0,90%
CUSTO FINANCEIRO 3 (Táboa 4) 2,25%
MAN DE OBRA  (Táboa 5) 14,85%
AMORTIZACIÓNS 1,55%

  Elaboración propia a través de datos Táboa Input-Output Pesca-Conserva Galega 1995

                                                          
3 O gasto por pago de intereses de débedas non poden ser consideradas custo de explotación. Neste custo
financeiro rocóllense as comisións e gastos bancarios, así como os gastos por descontos.
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MATERIA PRIMA EN SENTIDO ESTRICTO (PEIXE E MARISCO).  Iniciando a análise das

principais materias primas utilizadas no proceso productivo, debemos destacar a estreita

conexión desta industria co sector pesqueiro, estando estreitamente vinculado á mesma

e sufrindo as consecuencias en prezos e volumes das súas múltiples oscilaciones en

capturas realizadas. Así é de destacar que o 43,21% do custo de empresa provén del,

condicionando en boa medida a calidade, o volume e prezos dos productos.

Esta importante dependencia e por outro lado limitación de oferta, ocasiona que

o fabricante se ve obrigado a buscar outras fontes alternativas de subministración da

materia prima base, que garante unha subministración continua. As respostas de

actuación son diferentes en función das posibilidades financeiras das empresas.

Ás principais empresas do sector, conscientes da importancia deste custo na súa

posición competitiva, optaron por integrarse verticalmente cara atrás, adquirindo ou

participando en sociedades pesqueiras, buques conxeladores, empresas de acuicultura e

cultivos mariños, depósitos de refrixeración dos peixes, etc. ubicadas tanto en España

como noutros países do mundo. Esta integración permite ás empresas racionalizar as

súas actividades de abastecemento de materias primas, logrando menores prezos e

captando materias de  maior calidade, á vez que poden reducir o impacto da

temporalidade das capturas na programación das súas produccións.

Esta alternativa está limitada en certa forma ás empresas de maior dimensión.

Neste sentido, a falta de integración das empresas de menor tamaño (as máis

abundantes) sitúa ó sector en conxunto nunha posición de desvantaxe, na medida en que

o abastecemento de materias primas a menor prezo está permitindo a outras empresas

conserveiras internacionais conseguir maiores cotas de mercado.

Non querendo definir a competencia vía prezos como a ideal para o sector,

bótase en falta, polo menos mentres non cambie a situación e estructuración actual do

mercado, medidas que dalgunha maneira garantan unha subministración suficiente e

continua da materia prima base nunhas condicións máis competitivas, que garantan a

supervivencia no mercado dun gran número de empresas, que a pesar da súa reducida

dimensión, supoñen no seu conxunto unha gran cantidade de empregos.
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RESTO DOS CONSUMOS INTERMEDIOS. Neste agregado inclúense todas aquelas

materias primas non provenientes do sector pesqueiro e que no seu conxunto supoñen

un 23,58% do custo total do sector. Nel encóntranse custos transcendentais como os

aceites, e os envases e embalaxes, que supoñen unha parte importante do prezo do

producto. Estes dous custos teñen ademais unha especial importancia cualitativa, xa que

a presentación dos diferentes productos a través da etiquetaxe e envase e a utilización de

aceites caracterizadores dunha especie de calidade, como é o aceite de oliva, son dúas

importantes estratexias competitivas a ter moi en conta no mercado actual.

   Táboa 2
CONSUMOS INTERMEDIOS % S/ O CUSTO TOTAL

ENVASES E EMBALAXES 15,72%
• Envases de folla de lata 10,98%
• Folla de lata 4 1,66%
• Embalaxes de papel e cartón 1,96%
• Envases de Aluminio 0,97%
• Outros envases e embalaxes 0,14%

ACEITES 7,22%
OUTROS CONSUMOS AUXILIARES5 0,64%
TOTAL CONSUMOS INTERMEDIOS 23,58%

OUTROS GASTOS. Debemos destacar aquí a importancia que os gastos en publicidade e

as comisións pagadas a terceiros, teñen sobre o custo total. No seu conxunto, estes dous

custos comerciais supoñen 7,17% dos custos totais do sector, ós que debemos engadir

os importantes custos comerciais que as grandes superficies supoñen para as empresas

do sector, vía rappels, descontos ou cánones.

  Táboa 3
OUTROS GASTOS % S/ O CUSTO TOTAL

Publicidade e propaganda 5,33%
Comisións a terceiros 1,84%

Transportes6 3,07%
Mantemento e reparacións 1,08%
Custos de enerxía 0,9%
Primas de seguros 0,26%

                                                          
4 Corresponde á folla de lata no seu  estado orixinal, que certas empresas importan, para fabricar eles
mesmos as súas propias latas.
5 Vinagre, Sal, Limón, Tomate, Pementón, Cebola, Outros vexetais, Aromas, Tinta e Outras materias
primas.
6 Unha parte dos mesmos supoñen gastos de aprovisionamento e a outra, gastos comerciais.



22

Viaxes, estancias, dietas, relacións públicas 0,38%
Material e servicio de oficina 0,25%
Alugueres 0,11%
Gastos de I+D 0,05%
Outros gastos non especificados 0,39%
TOTAL OUTROS GASTOS 13,66%

CUSTO FINANCEIRO

  Táboa 4
% S/ EL COSTE TOTAL

CUSTO FINANCEiRO 2,25%

• Comisións e gastos bancarios 0,29%

• Gastos de desconto de letras 1,96%

Debemos lembrar que os gastos financeiros por amento de xuros de débedas

contraídas, non poden ser considerados custos, polo que non aparecen recollidos nesta

partida.

Os gastos de descontos de letras deben ser considerados como un custo

comercial a maiores dos xa anteriormente mencionados. As grandes superficies de

distribución demoran os seus pagos, e introducen ás empresas en graves problemas de

liquidez. Estas deben de recorrer ó sector financero para facer líquidos os seus dereitos

futuros, e con isto facer fronte a uns importantes custos de desconto de papel comercial.

CUSTO DA MAN DE OBRA. Os soldos e salarios comprenden toda clase de

remuneracións, monetarias e en especie, satisfeitas ós asalariados, incluídas as taxas á

seguridade social a cargo do traballador así como as retenciós efectuadas pola empresa.

Recollemos neste custo, non somentes o custo da man de obra directa de producción,

senón tamén, o custo da man de obra indirecta (persoal comercial, de administración, de

dirección...etc.).
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  Táboa 5
% S/ O CUSTO TOTAL

CUSTO DA MAN DE OBRA 14,85%

• Soldos e Salarios 11,30%

• Seguridade Social (empresa) 3,55%

3 EVOLUCIÓN E SITUACIÓN ACTUAL NO MERCADO

3.1. PRODUCCIÓN TOTAL-MERCADO INTERIOR-MERCADO EXTERIOR

 PRODUCCIÓN MERCADO INTERIOR EXPORTACIÓNS
ANOS VOLUME

TM
VALOR
106 Ptas.

VOLUME
TM

VALOR
106 Ptas.

VOLUME
TM

VALOR
106 Ptas.

1976 190.100 25.002 130.491 19.898 59.609 5.104
1977 208.309 29.581 153.165 26.077 55.144 3.504
1978 197.374 32.135 140.383 24.285 56.991 7.850
1979 198.000 33.960 141.969 25.760 56.031 8.200
1980 210.000 43.700 162.699 34.551 47.301 9.149
1981 200.500 46.230 133.668 30.530 66.832 15.700
1982 179.382 41.330 130.483 31.120 48.899 10.210
1983 172.234 42.676 136.058 32.672 36.176 10.004
1984 175.166 45.551 141.148 34.146 34.018 11.405
1985 182.000 57.521 145.246 44.634 36.754 12.887
1986 184.725 83.618 159.530 73.085 25.195 10.533
1987 194.773 89.236 166.253 77.111 28.520 12.125
1988 198.889 90.338 173.977 78.677 24.912 11.661
1989 202.142 94.710 172.459 80.514 29.683 14.195
1990 210.048 97.218 184.746 84.421 25.302 12.797
1991 218.465 99.500 188.821 84.516 29.644 14.984
1992 219.719   100.934 190.336 86.020 29.383 14.915
1993 221.495   102.234 184.052 82.966 37.443 19.268
1994 220.938   105.899 176.054 81.049 44.884 24.850
1995 225.241   109.739 165.782 76.897 59.459 32.842
1996 229.380   108.387 164.290 73.190 65.090 35.197

Fonte:ANFACO
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Gráfico1: Evolución da Producción da Industria Conserveira
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A producción en volume presenta unha clara tendencia crecente dende o ano

1983, despois dunha forte caída no periodo 1980-1983 motivada polo problema da

colza7.

O sector soubo enfrontarse ás diversas adversidades, demostrando ser un sector

plenamente dinámico, e chegando no ano 1996 ás 229.380 toneladas. O crecemento,

aínda que lento, se observamos a porcentaxe anual de variación, é moi continuado ao

longo do tempo con un crecemento acumulado no período 1983-1996  do 33,2%.

Gráfico2: Evolución Mercado Interior-Mercado Exterior en Volume

Gráfico3: Evolución Mercado Interior-Mercado Exterior en Valor

                                                          
7 Neste período 1980-1985 o nº de empresas reduciuse en 167, pasando das 370 do ano 80  ás 203 do ano
85.
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No que á evolución do mercado en volume se refire, observamos dúas claras

tendencias ben diferenciadas, unha iniciada a principios dos anos 80, onde existe un

crecemento baseado no mercado interior, e outra iniciada nos anos 90, onde o

crecemento está baseado nos mercados exteriores (as exportacións pasan das 25.302

toneladas no ano 1990 ás 70.367 toneladas do ano 1996, mentres que o mercado interior

pasa das 184.746 ás 159.013 toneladas no mesmo período). Se miramos dous puntos

extremos 1981 e 1996, vemos como neste último ano (69,32% para o mercado interior e

30,68% para o mercado exterior)  obsérvanse unhas porcentaxes similares ás do ano

1981 (66,67% de mercado interior e 33,33% de exterior), despois de anos difíciles no

que ás exportacións se refire, que chegaron a representar un 12% das vendas totais do

ano 1990.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Mercado Interior en Pts

Mercado Exterior en pts



26

Táboa3:Importancia porcentual do Mercado Interno e Externo
ANOS M.INTER

VOLUME
M.EXTER
VOLUME

ANOS M.INTER
VALOR

M.EXTER
VALOR

1975 75,69% 24,31% 1975 84,95% 15,05%
1976 68,64% 31,36% 1976 79,59% 20,41%
1977 73,53% 26,47% 1977 88,16% 11,84%
1978 71,13% 28,87% 1978 75,57% 24,43%
1979 71,70% 28,30% 1979 75,85% 24,15%
1980 77,48% 22,52% 1980 79,06% 20,94%
1981 66,67% 33,33% 1981 66,04% 33,96%
1982 72,74% 27,26% 1982 75,30% 24,70%
1983 79,00% 21,00% 1983 76,56% 23,44%
1984 80,58% 19,42% 1984 74,96% 25,04%
1985 79,81% 20,19% 1985 77,60% 22,40%
1986 86,36% 13,64% 1986 87,40% 12,60%
1987 85,36% 14,64% 1987 86,41% 13,59%
1988 87,47% 12,53% 1988 87,09% 12,91%
1989 85,32% 14,68% 1989 85,01% 14,99%
1990 87,95% 12,05% 1990 86,84% 13,16%
1991 86,43% 13,57% 1991 84,94% 15,06%
1992 86,63% 13,37% 1992 85,22% 14,78%
1993 83,10% 16,90% 1993 81,15% 18,85%
1994 79,68% 20,32% 1994 76,53% 23,47%
1995 73,60% 26,40% 1995 70,07% 29,93%
1996 69,32% 30,68% 1996 65,90% 34,10%

No ano 1975 o mercado exterior representaba un 24,31% da producción total en

volume e sen embargo só representaba un 15,05% en valor, en 1977 un 26,47 % en

volume era un 11,84 % en valor,etc. Despois duns anos en que ese diferencial  (% en

volume - % en valor) nos mercados exteriores se foi acortando ata chegar no ano 1981 a

unha equiparación, houbo uns anos de continuo trasvase en importancia ata marcar, a

partir do ano 1988, unha clara tendencia a representar o valor das exportacións máis que

o seu volume sobre o total, chegando no ano 1996 a representaren os mercados

exteriores un 34,10% en valor fronte a un 30,68 en volume.

Se a importancia en valor dos mercados exteriores é maior que a súa importancia

en volume, e a importancia en volume dos mercados interiores é maior que a súa

importancia en valor no ano 1996, esto só pode ser debido ou a un maior prezo medio

dos productos exportados, ou a que na cesta dos productos exportados teñan máis peso

os productos de maior prezo.



27

Vexamos o efecto anterior utilizando os anos 1986 e 1996. No primeiro o seu

peso en volume é maior que o seu peso en valor, no que ós mercados exteriores se

refire, e o peso en valor é maior ao seu peso en volume nos mercados interiores. No ano

86 o diferencial (volume-valor nos dous mercados) non é tan elevado coma nos anos 70,

pero non existe información de base para desglosar a producción nas distintas especies

con anterioridade ao ano 1986.

a) Ano 1986

MERCADO INTERIOR MERCADO EXTERIOR
PRODUCTOS VOLUME VALOR PM %VOL VOLUME VALOR PM %VOL

Anchoa 2,315 2,117 914 1.50% 3,009 2,669 887 12%

Sardiña 26,622 7,230 272 16.70% 11,046 2,795 253 44%

Bonito 6,408 4,819 752 4% 594 432 727 2%

Atún 63,871 32,269 505 40% 3,356 1,680 501 13%

Xarda 16,428 7,136 434 10.30% 224 91 407 1%

Mexillón-Cefalópodos 13,199 5,111 387 8.30% 6,375 2,523 396 25%

Berbere-Outros molus 20,867 9,672 464 13.10% 235 119 507 1%

* Falta a aportación de Demais peixe
b) Ano 1996

MERCADO INTERIOR MERCADO EXTERIOR
PRODUCTOS VOLUME VALOR PM %VOL VOLUME VALOR PM %VOL

Anchoa 3,947 4,383 1,110 2% 1,895 2,629 1,387 3%

Sardiña 22,211 8,755 394 13.50% 2,337 965 413 3%

Bonito 10,478 10,419 994 6.40% 329 341 1,037 0%

Atun 91,290 29,327 321 55.60% 30,872 16,620 538 44%

Xarda 11,091 6,998 631 6.80% 415 246 592 1%

Mexillón-Cefalópodos 14,861 8,093 545 9% 8,573 4,126 481 12%

Berbere-Outros molus 10,276 5,983 582 6.30% 9,512 4,302 452 14%

* Falta a aportación de demáis peixe

Primeiramente observamos cómo no ano 1986 os prezos dos productos

exportados eran inferiores aos dos productos destinados ao mercado interior. Así o

PM da anchoa era de 887 nos mercados exteriores e de 914 no mercado nacional (+27),

o PM da sardiña era de 253 nos mercados exteriores e de 272 no mercado nacional

(+19), o bonito tiña un diferencial de +25 pts/k, o atún de + 4pts/k e a xarda +27 pts/k.

Os dous últimos (Mexillón-Cefalópodos, e Berberechos-Outros) contan no seu

conxunto cun maior PM das exportacións fronte ao mercado interior, pero esto pode ser

debido en grande medida ao peso de cada unha das especies integrantes do
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conglomerado, pois o mexillón e os cefalópodos teñen comportamentos moi diferentes

na evolución dos seus prezos.

Posteriormente, no ano 1996, observamos cómo o comportamento é

precisamente o contrario, os prezos dos productos exportados son superiores ós dos

productos destinados o mercado interior. Así, o prezo da anchoa nos mercados

exteriores é de 1.387 pts fronte a 1.110 no mercado interno (+277), o da sardiña é de

413 pts nos mercados exteriores e de 394 no interior (+19), o do bonito é superior nos

mercados exteriores en 43 pts, e o do atún goza dun extraordinario diferencial de +217

(68% superior) a favor dos prezos nos mercados exteriores. O prezo da xarda, do

conxunto mexillón-cefalópodos, e do conxunto berberechos-outros moluscos é superior

no mercado interior, debendo recordar que o prezo destes depende da importancia de

cada especie dentro do conxunto.

3.2. EVOLUCIÓN DOS PRINCIPAIS PRODUCTOS EN VOLUME (TM)

Estudiando a importancia das diferentes especies sobre o total producido para o

ano 1996, podemos clasificar a importancia porcentual de cada especie sobre o total do

sector da seguiente maneira:
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EN VALOR 42% 10% 9% 9,5% 8,6% 6,7% 6,5% 4,8% 2,7%

EN VOLUME 53% 4,7% 10,7% 8,6% 5% 5% 2,5% 4,9% 5,2%

  Fonte ANFACO e Elaboración propia
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¾ CONSERVAS DE ANCHOA

  Táboa 4: Taxa de Crecemento en Volume da Producción de Anchoa
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 -5%
1988 -3% 3%
1989 8% 14% 12%
1990 6% 12% 9% -2%
1991 17% 24% 21% 8% 11%
1992 15% 21% 18% 6% 8% -2%
1993 10% 16% 13% 1% 4% -6% -4%
1994 8% 14% 11% 0% 2% -8% -6% -2%
1995 17% 23% 20% 8% 10% -1% 2% 6% 8%
1996 10% 16% 13% 1% 4% -7% -4% 0% 2% -6%

GRÁFICO 4: EV OLUCIÓN  DA PRODUCCIÓN DE ANCHOA EN V OLUMEN
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Obsérvase cómo a tendencia desta especie é moi lixeiramente crecente ao longo destes

últimos 10 anos, pasando dunha producción de 5.324 toneladas no ano 1986 ás 5.842 do

ano 1996, acumulando con isto un crecemento dun 10% no periodo.
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Observase ao longo do período un comportamento oscilante e cunha marxe non

demasiado ampla de manobra de entre as 5.000 e ás 6.000 toneladas, sempre

condicionado polo limitado abastecemento da materia prima base e polo escaso

desenvolvemento tecnolóxico na producción desta especie, que mantén un marcado

estilo productor artesanal.

Este último ano (1996) o comportamento foi negativo nun 6% pasando dunha

producción de 6.215 toneladas ás 5.842 toneladas actuais.

A meirande parte desta producción é fabricada por empresas de moi pequena

dimensión, concentradas xeograficamente en dous puntos principais, Cantabria e País

Vasco.

Este é o producto fabricado polas industrias conserveiras, con maior prezo de venda, é

un dos poucos que mantivo un crecemento dos seus prezos acorde co ritmo do índice de

prezos alimenticio. Forma parte da chamada gama alta dos productos ofertados e

supuxo no ano 1996 7.012 millóns de pesetas en valor da producción.

¾ CONSERVAS DE SARDIÑA

Táboa 5: Taxa de Crecemento en Volume da Producción de Sardiña
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 -8%
1988 -10% -2%
1989 -22% -16% -14%
1990 -24% -17% -15% -1%
1991 -31% -25% -24% -11% -10%
1992 -31% -25% -24% -11% -10% 0%
1993 -32% -26% -24% -12% -11% -1% -1%
1994 -34% -28% -26% -14% -13% -3% -3% -3%
1995 -35% -29% -28% -16% -15% -5% -5% -4% -2%
1996 -35% -29% -28% -16% -15% -5% -5% -4% -2% 0%
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GRÁFICO 5: EV OLUCIÓN DA PRODUCCIÓN DE SARDIÑA EN V OLUMEN
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A aparición da industria conserveira marroquí cunha producción a uns prezos

moi inferiores ós españois, favorecidos ademais, por un trato arancelario de privilexio

nas súas exportacións á Comunidade, provoca en grande medida que a sardiña española

perdera unha parte importantísima do seu peso no total dos productos fabricados pola

industria, e que practicamente desaparecera nas exportacións efectuadas, pasando de

representar o 75% das exportacións totais do sector en volume no ano 1982 ó 3% actual.

Os diferentes acordos entre a CEE e Marrocos, que expoñemos a continuación,

teñen moito que dicir na evolución das exportacións de sardiña en conserva das fábricas

españolas e na case total desaparición das fábricas existentes nas Illas Canarias:

• Marrocos contou ata 1988 con dous continxentes arancelarios nas súas

exportacións de conservas de sardiñas á CEE (non incluíndo España e

Portugal). Un primeiro continxente para as 14.000 primeiras Tm con arancel

0% e un segundo para as 6.000 Tm seguintes dun 10%. Non debemos olvidar

que España entrou na comunidade nunhas condicións bastante menos

vantaxosas que das que disfrutaba este país non comunitario (25% no ano

1986 para a primeira tonelada exportada á Comunidade e un calendario de

reducción que se prolongaba ata o ano 1996).

• Acordo CEE-Marrocos de 1988. Este acordo recolle un trato preferencial

para as conservas de sardiñas procedentes de Marrocos, dende o 1 de xaneiro
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de 1989, de 17.500 Tm libres de aranceis. Ademais o acordo xa inclúe a

España.

• Acordos CEE-Marrocos de 1992. Un primeiro regulamento establece un

continxente arancelario de importacións de 4.083 toneladas de sardiña en

conserva, exentas de arancel, para os dous primeiros meses de 1992. Un

segundo regulamento establece un novo continxente de 3.500 toneladas para

os meses de marzo e abril. E un terceiro, 10.000 toneladas para o período

comprendido entre o 1 de maio e o 31 de decembro de 1992. Este ano,1992,

foi un ano intenso nas negociacións, e o que realmente ocorreu foi unha

prolongación do acordo do ano 1988 pois en suma a cantidade libre de

aranceis resultou ser 17.583 Tm.

• Regulamento do 19 de decembro de 1992. Do 01/01/93 o 31/12/93 arancel

do 8%, do 01/01/94 o 31/12/94 arancel do 7%, do 01/01/95 o 31/12/95

arancel do 6%, e do 01/01/96 o 30/04/96 un arancel do 5%.

• Acordo CEE-Marrocos de 1995. Nun primeiro intre establécese a partir do

1 de maio de 1995 un arancel único do 22,5% para a conserva de sardiña

procedente de Marrocos. Este prometedor acordo non deixa de ser unha

ilusión, pois a través do regulamento do 27 de novembro de 1995 establécese

unha exención de aranceis con carácter retroactivo dende o 1 de maio de

1995 para as 14.000 primeiras toneladas, e un arancel dun 10% para as 6.000

toneladas seguintes. Mais tarde, a finais de 1995, asínase o acordo definitivo

en materia de pesca entre a Comunidade Europea e Marrocos, que establece

as seguintes condicións para as importacións de conservas de sardiña

procedentes de Marrocos:

- Para 1996: 19.500 Tm con arancel do 0%  e o resto con arancel do 6%

- Para 1997: 21.000 Tm con arancel do 0% e o resto con arancel do 5%

- Para 1998: 22.500 Tm con arancel do 0% e o resto con arancel do 4%

- Para 1999 e sucesivos anos: liberalización total para estas importacións

Como observamos no gráfico adxunto (gráfico n° 5), ano tras ano descende o

volume de producción de sardiña en conserva, acumulando un decrecemento dun 35%

no período 1986-1996, pasando dunha producción de 37.668 toneladas no ano 1986 ás
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24.548 toneladas do 96, das que somentes 2.337 toneladas son exportadas. A isto

debemos engadir que o maior descenso no volume producido data de anos atrás dos aquí

considerados8. Estas cifras poñen de manifesto a pouca competitividade, vía prezo, da

sardiña española fronte á destes competidores, que dispoñen dun abastecemento de

materia prima e man de obra a uns prezos moi inferiores. Non obstante a sardiña en

conserva española segue mantendo un importante nicho no mercado interior, 22.211

toneladas no ano 1996, onde a caída non foi tan brusca como nos mercados exteriores.

Se observamos o recadro seguinte, vemos cómo o grande descenso no peso da

sardiña en conserva sobre o total está recollido na caída das exportacións, e en moita

menor medida no mercado interior.

Anos 1981 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

X sardiña 44.468 23.516 11.046 5.067 2.944 2.639 1.860 4.095 3.529 2.108 2.337

Interior " n.d. n.d. 26.622 24.136 25.821 23.249 24.040 21.546 21.470 22.391 22.211

No ano 1996 estamos a falar dunha producción en valor de 9.720 millóns de pts

de sardiña en conserva, que sitúa a esta especie no 3° lugar en importancia dos diversos

productos ofertados, despois do atún e o bonito.  

¾ ATÚN EN CONSERVA

Táboa 6a: Taxa de Crecemento en Volume da Producción de Atún
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 11%
1988 23% 11%
1989 25% 13% 2%
1990 37% 23% 11% 9%
1991 59% 43% 29% 27% 16%
1992 62% 46% 32% 30% 19% 2%
1993 69% 52% 37% 35% 23% 6% 4%
1994 71% 53% 39% 36% 25% 7% 5% 1%
1995 79% 61% 46% 43% 31% 13% 10% 6% 5%
1996 82% 63% 48% 45% 33% 14% 12% 8% 7% 1%

                                                          
8 Non existen datos dispoñibles para a producción por especies de anos anteriores, pero si para as
exportacións,  estas pasaron de 44.468 Tm do ano 1981 ata as 2.337 Tm do ano 96
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GRÁFICO 6: EV OLUCIÓN DA PRODUCCIÓN DE ATÚN EN V OLUMEN
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No crecemento experimentado por esta especie, baséase o desenvolvemento da

industria conserveira nestes últimos anos. Con ela, conseguiuse unha continuidade no

proceso productivo, unha mecanización e industrialización, e unha productividade e

rendementos a escala, non coñecidos con anterioridade. Prodúcese, pois, un trasvase en

importancia da sardiña ó atún, e o decrecemento experimentado pola primeira foi

seguido dun importante crecemento desta especie.

Como observamos na táboa adxunta n° 6a o crecemento en volume foi durante o

período 1986-1996 dun 82%, partindo das 67.227 toneladas do ano 1986. Observamos

ademais que en tódolos anos existiu crecemento con respecto ao ano anterior, aínda que

como vemos, nos últimos anos parece debilitarse ese crecemento. No ano 1996 o

crecemento con respecto ao ano 1995 foi dun 1% pasando de 120.357 toneladas do ano

1995 ás 122.162 do ano 1996, que supuxeron 45.947 millóns de pts do total producido

neste ano polo sector.

Este crecemento en volume do atún en conserva foi acompañado dun descenso

importantísimo do seu prezo medio, que provoca que o seu crecemento en valor (Táboa

6b) non fose tan importante como en volume. Así, o crecemento en volume do período

1986-1996 dun 82% só é acompañado dun crecemento en valor dun 35% e o

crecemento en volume dun 1% do ano 1996 representa un decrecemento en valor dun –

3%.
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Táboa 6b: Taxa de Crecemento en Valor da Producción de Atún

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 4%
1988 10% 6%
1989 12% 7% 2%
1990 16% 11% 6% 4%
1991 17% 12% 6% 4% 1%
1992 18% 14% 8% 6% 2% 1%
1993 23% 18% 12% 10% 6% 6% 4%
1994 34% 29% 22% 20% 16% 15% 13% 9%
1995 40% 34% 27% 25% 20% 20% 18% 13% 4%
1996 35% 30% 23% 21% 17% 16% 14% 10% 1%-3%

¾ CONSERVAS DE BONITO

Táboa 7: Taxa de Crecemento en Volume da Producción de Bonito

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 36%
1988 31% -4%
1989 34% -2% 2%
1990 49% 9% 14% 11%
1991 52% 11% 16% 13% 2%
1992 53% 12% 17% 14% 3% 1%
1993 47% 8% 12% 10% -1% -3% -4%
1994 48% 8% 13% 10% -1% -3% -4% 0%
1995 49% 9% 14% 11% 0% -2% -3% 1% 1%
1996 54% 13% 18% 15% 4% 2% 1% 5% 4% 3%

GRÁFICO 7:EV OLUCIÓN DA PRODUCCIÓN DE BONITO EN V OLUMEN
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Define esta especie, outro dos productos ofertados da gama superior que

encontra o seu nicho nos consumidores de maior capacidade adquisitiva. A calidade do

producto encóntrase en tódalas fases do proceso, dende a utilización dunha especie de

alta calidade (o bonito ou atún claro) ata a súa presentación en aceite de oliva na maioría

dos casos.

É un producto orientado case na súa totalidade ao mercado interior (97% da

producción) e pouco presente nos mercados exteriores (un 3%), destacando claramente

coma principal destino, un país de moi alta renda per cápita, Suíza.

O crecemento deste producto está limitado polo lado da oferta e da demanda, no

primeiro caso polo abastecemento da materia prima base que non goza desa

continuidade no tempo que goza o atún, polo lado da demanda, ao non ser un ben de

masas como o atún.

Se observamos a Táboa 7, vemos cómo a taxa de crecemento en volume foi dun

54% no período 1986-1996, pasando das 7.002 toneladas do ano 1986 ás 10.807

toneladas do 96. A isto debemos engadir que a grande maioría deste crecemento foi

experimentado no ano 1987, cando a taxa de crecemento foi dun 36% con respecto ó

ano 1986, e situou o volume de producción de bonito en 9.552 toneladas. A partir deste

ano a especie ten unha tendencia lixeiramente crecente oscilando sempre entre as 9.000

e as 11.000 toneladas.

A súa aportación en valor, 2ª en importancia no sector, supuxo 10.760 millóns

no ano 1996.

¾ CONSERVAS DE XARDA

Táboa 8: Taxa de Crecemento en Volume da Producción de Xarda

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 0%
1988 -26% -26%
1989 -15% -14% 16%
1990 -24% -24% 3% -11%
1991 -24% -23% 3% -11% 0%
1992 -25% -24% 2% -12% -1% -2%
1993 -32% -31% -7% -20% -10% -11% -9%
1994 -32% -32% -8% -20% -11% -11% -9% -1%
1995 -33% -32% -9% -21% -11% -12% -10% -2% -1%
1996 -31% -31% -7% -19% -9% -10% -8% 1% 1% 3%
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GRÁFICO 8: EV OLUCIÓN DA PRODUCCIÓN DE CABALLA EN V OLUMEN
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 Decrecemento desta especie dun –31% no período 1986-1996, pasando das 16.652

toneladas de 1986 ás 11.506 do 96. A meirande parte deste descenso produciuse no ano

1988, que con respecto ao ano anterior descendeu nun -26%; ademais a tendencia

decrecente somentes é rota no ano 1989 onde a producción medra nunha porcentaxe

importante, 16%,  debido fundamentalmente ó punto de partida moi minguado do ano

88, e no ano 1996 cando a producción de xarda en conserva medra nun 3%.

Esta especie encóntrase moi correlacionada, ao igual que a sardiña, coa

evolución das capturas efectuadas pola pesca extractiva nestes últimos anos e pola

competencia de terceiros países productores de baixo custo.

Esta especie está orientada, fundamentalmente, ao mercado interno (96,4% do

volume producido) e a súa participación en valor supón 7.244 millóns de pesetas.

¾ CONSERVAS DE MEXILlÓN E CEFALOPODOS

Táboa 9: Taxa de Crecemento en TM da Producción de Mexillón-Cefalópodos

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 15%
1988 11% -4%
1989 13% -2% 2%
1990 26% 9% 13% 11%
1991 21% 5% 9% 7% -4%
1992 22% 6% 10% 8% -3% 1%
1993 19% 3% 7% 5% -5% -2% -2%
1994 17% 1% 5% 3% -7% -4% -4% -2%
1995 11% -4% 0% -2% -12% -8% -9% -7% -5%
1996 20% 4% 8% 6% -5% -1% -2% 1% 3% 8%
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GRÁFICO 9: EV OLUCIÓN DA PRODUCCIÓN DE MEXILLÓNS E CEFALÓPODOS (TM)
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 O crecemento do conxunto foi dun 20% no período 1986-1996 pasando das 19.574

toneladas do ano 1986 ás 23.434 toneladas do 96. Como vemos na gráfica anterior,

existen dous anos de importante crecemento: 1987 con un crecemento dun 15% sobre o

volume do ano 86 (19.574 Tm) e 1990 con un crecemento dun 11%. É a partir deste ano

cando se inícia un descenso continuado na producción ata o ano 1995 cando a

producción cambia novamente de tendencia cun crecemento dun 8%.

Neste conxunto encontrámonos como especies principais: o Mexillón, o Polbo e

a lura. A importancia en volume do mexillón dentro do conxunto mexillón-cefalópodos

está sempre rondando o 50%, non así en valor, pois a súa importancia se eleva ao

75,8%.

 A súa contribución en valor supuxo no ano 1996 12.219 millóns de pesetas, dos

que 9.256 millóns son de mexillón e 2.963 de cefalópodos.



39

¾ CONSERVAS DE BERBERECHOS E DEMAIS MOLUSCOS E MARISCOS

Táboa10: Taxa de Crecemento da Prod. de Berberecho e Demais Moluscos e

mariscos

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1987 4%
1988 9% 5%
1989 19% 15% 10%
1990 15% 11% 6% -3%
1991 -2% -6% -10% -18% -15%
1992 -7% -10% -14% -22% -19% -5%
1993 -6% -9% -13% -21% -18% -4% 1%
1994 -7% -11% -15% -22% -20% -6% -1% -2%
1995 -7% -11% -15% -23% -20% -6% -1% -2% 0%
1996 -6% -10% -16% -21% -19% -4% 0% -1% 1% 1%

GRÁFICO10: EV OLUCIÓN DA PRODUC. DE BERBERECHOS E DEMAIS MOLUSCOS 
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A evolución seguida por esta especie está marcada pola introducción no mercado

de productores de baixo custo, como, Países Baixos e Chile, principalmente.

Observamos, en principio, un crecemento da producción dende 1986 ata 1989

dun 19%, pasando das 21.102 toneladas en 1986 ata as 25.200 do 89. A partir deste intre

a producción emprende un descenso continuado, moi importante nos tres primeiros anos

(1990-91-92), cando a producción descende un 3%, 15%, 5% respectivamente, e

posteriormente observamos un estancamento no nivel das 19.500-20.000 toneladas.

O máis curioso é que este descenso no volume producido, vai acompañado

dunha caída do prezo medio e dun incremento moi importante no volume exportado.
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

273 175 520 566 588 937 3.426 5.846 8.028 9.512

177,4 136,7 384,9 406,4 350,7 537 1.625 2.787 3.789 4.302

Anos

Exportacións (Tone)

Exportacións (Mill )

Precio Medio(Pts/K) 650 781 740 718 596 573 474 477 472 452

Fonte: ICEX e Elaboración propia

Se o volume exportado se incrementa nesta proporción, e sen embargo a

producción cae considerablemente, esto só pode ser debido a dous motivos: ou ben a

producción destinada ao mercado interior descende de maneira brusca, ou ben  neste

producto as fábricas nacionais optan por importar o producto para ser reexportado, é

dicir, encárgano a fábricas instaladas nos países comentados anteriormente (Países

Baixos e Chile),  realizan o último proceso de etiquetaxe e exportan baixo as súas

marcas. Neste caso, estas cantidades exportadas non figurarían coma producción, pois

son importacións e, polo tanto, o descenso da producción destinada ao consumo interior

non sería de tal calibre.

O descenso no prezo medio destes productos puido tamén conseguirse a través

das importacións de materia prima base (berberechos, chirla, e ameixas) a prezos

reducidos.

Ámbolos dous efectos están influíndo na producción desta especie, pois as

fábricas declaran importar  esta materia prima, de prezos moi inferiores, en importante

volume, e existe unha importación de conservas xa elaboradas deste producto moito

máis importante que o consumo interior do mesmo9.

En termos monetarios o valor da producción no ano 1996 foi de 11.293 millóns de

pesetas.

                                                          
9 Estas importacións son na súa maioría reexportadas. As exportacións desta especie pasan das 937 ás
9.512 no período 1991-1996 .
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CONSERVAS DOS DEMAIS PEIXES

GRÁFICO 11: EV OLUCIÓN DA PRODUCCIÓN DE DEMAIS PEIXE (TM)
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Extraer conclusións da evolución deste conglomerado non ten máis utilidade que

a de observar o crecemento da diversificación de productos ou  o crecemento en

importancia  doutras especies non tratadas con anterioridade. A cantidade de productos

que forman parte do conxunto non é homoxenea ao longo dos distintos anos e a

importancia en volume sobre o total de cada unha delas tamén difire.

¾ IMPORTANCIA DAS DISTINTAS ESPECIES PRODUCIDAS

TÁBOA 12: IMPORTANCIA DAS ESPECIES EN PORCENTAXE SOBRE O TOTAL (VALOR)
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1986 6% 12% 41% 6% 9% 9% 12% 6% 100%
1987 5% 11% 40% 7% 8% 11% 14% 5% 100%
1988 5% 11% 41% 7% 6% 11% 14% 4% 100%
1989 6% 10% 40% 7% 7% 11% 15% 5% 100%
1990 5% 11% 41% 8% 7% 11% 13% 5% 100%
1991 7% 10% 40% 8% 7% 13% 10% 5% 100%
1992 7% 10% 40% 8% 7% 14% 10% 5% 100%
1993 7% 10% 41% 8% 7% 13% 10% 5% 100%
1994 6% 9% 43% 8% 6% 13% 10% 5% 100%
1995 7% 9% 43% 9% 6% 12% 9% 5% 100%
1996 6% 9% 42% 10% 7% 11% 9% 5% 100%



42

3.3. EVOLUCIÓN DAS EXPORTACIÓNS TOTAIS EN VOLUME
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- A evolución exportadora é fortemente crecente dende o ano 1993. No ano 1992

as exportacións foron de 29.383 toneladas, no ano 1993 de 37.443 toneladas, no 94

de 44.884 toneladas, no 95 de 59.459 toneladas, no 96 de 65.090 toneladas, e no ano

1997 de 82.827 toneladas, acumulando neste período de 5 anos un crecemento do

182%.

Avaliando as etapas anteriores a esta data, observamos unha forte tendencia

exportadora, xa nos anos 70, con cume no ano 1981, cando as exportacións eran

de 66.832 toneladas (66,5% conservas de sardiña) que representaban o 33% do

producido.

Tras este ano 1981 e ata o ano 1986 iníciase unha forte caída das exportacións,

motivada pola perda de competitividade da conserva de sardiña española nos

mercados internacionais , e polo problema da colza anteriormente mencionado.

3.3.1. EVOLUCIÓN DAS EXPORTACIÓNS DE CONSERVAS DE ANCHOA EN VOLUME
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- As exportacións de conservas de ANCHOA  presentanron ó longo dos últimos 20

anos unha marcada tendencia decrecente, aínda que nos últimos 3 anos

increméntanse levemente pasando das 1.556 toneladas no ano 1993 ás 1.895

toneladas no 96.

No ano 1974 as exportacións eran de 4.261 toneladas, con destino EEUU-Italia-

Australia-Alemaña-Suíza fundamentalmente, e no ano 1996 as exportacións foron

de 1.895 toneladas destinadas a EEUU-Italia-Suíza-ReinoUnido-Canadá-Alemaña-e

Australia, fundamentalmente.

3.3.2. EVOLUCIÓN DAS EXPORTACIONS DE CONSERVAS DE SARDIÑA EN VOLUME
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- As exportacións de conservas de SARDIÑA  inician unha marcadísima tendencia

decrecente dende o ano 1981, pasando das 44.468 toneladas no dito ano, que

constituían o groso do total exportado naqueles anos, ás 2.337 toneladas do ano

1996.

A aparición no mercado internacional de agresivos competidores, favorecidos con

tratos arancelarios privilexiados, unida a cambios na demanda, os problemas no

abastecemento da dita materia prima, xunto cos anos problemáticos 82-83-84, foron

os factores que desencadearon tal situación.

Os principais países de destino das exportacións de conservas de sardiña no

ano 1996 foron: EEUU (144 millóns de pts), R. Checa (137 millóns de pts), Alxeria

(58 millóns de pts), Eslovaquia (53 millóns de pts), Portugal (53 millóns de pts),

Arxentina (42 millóns de pts), Italia (41 millóns de pts) etc.
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No ano récord, 1981, os principais países eran Nixeria, a onde se exportaban

2.006 millóns de pts, Libia ,  donde se exportaban 1.040 millóns de pts, Angola e

Camerún. Todos estes países deixaron de ser os principais na actualidade pola

competencia vía prezos de países coma  Marrocos. A práctica actual de compra

nestes países é intervencionista por parte do Estado, e o prezo é o factor clave, aínda

que das relacións diplomáticas establecidas entre estados  nacen importantes accións

comerciais.

3.3.3. EVOLUCIÓN DAS EXPORTACIÓNS DE CONSERVAS DE ATUN EN VOLUME
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- Ás exportacións de conservas de ATÚN  fundamentan o incremento das

exportacións nos últimos anos. Estas pasan de 4.775 a 30.872 toneladas no período

1990-1996.

Os principais países de destino foron no ano 1996: Italia (10.240 millóns de pts),

Reino Unido (2.648 millóns de pts), Francia (1.096 millóns de pts), Portugal (818

millóns), Libia (519 millóns de pts), Suíza (291 millóns), Alxeria (248 millóns de

pts) .
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3.3.4. EVOLUCIÓN DAS EXPORTACIÓNS DE CONSERVAS DE BONITO EN VOLUME
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- As conservas de BONITO  seguen estando orientadas cara ó mercado interior. As

exportacións presentan unha tendencia decrecente, pasando das 1.061 toneladas do

ano 1980 ás 329 toneladas do ano 1996.

Os principais países de destino destas exportacións no ano 1996 teñen altas

rendas per cápita: Suíza (149 millóns de pts), EEUU (75 millóns de pts), Alemaña

(39,5 millóns de pts), Italia (18 millóns de pts)...etc.

3.3.4. EVOLUCIÓN DAS EXPORTACIÓNS DE CONSERVAS DE MEXILlÓNS E

CEFALÓPODOS EN VOLUME
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- As exportacións de conservas de MEXILlÓN E CEFALÓPODOS  presentan unha

tendencia crecente no período 1980-1992, pasando de 2.859 toneladas no ano 1980 a
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11.009 toneladas no ano 1992. Posteriormente, nos anos 1993-94-95, as

exportacións inician unha tendencia decrecente ata situalas nas 7.624 toneladas no

ano 1995. Este último ano 1996 as exportacións aumentan de novo, pasando ás

8.573 toneladas.

Os principais países de destino destas exportacións no ano 1996 son: Francia

(1.344 millóns de pts), Alemaña (1.035 millóns de pts), EEUU (666 millóns de pts),

Portugal (331 millóns de pts), Dinamarca (155,5 millóns de pts), Bélxica-

Luxemburgo (84 millóns de  pts), Andorra (69 millóns de pts), Italia (66,5 millóns

de pts), Reino Unido (62,6 millóns de pts) etc.

3.3.5. EVOLUCIÓN DAS EXPORTACIONS DE CONSERVAS DE  BERBERECHOS E DEMÁIS
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- As exportacións de conservas de BERBERECHOS E DEMAIS MOLUSCOS E

MARISCOS, presentan unha forte tendencia crecente dende o ano 1992. Neste ano as

exportacións eran de 937 toneladas e no ano 1996 pasan a 9.512 toneladas.

Os principais países de destino das exportacións no ano 1996 foron: Francia

(1.075 millóns de pts), Italia (760 millóns de pts), Alemaña (619 millóns de pts),

EEUU (528 millóns de pts), Portugal (295 millóns de pts), Suíza (131 millóns de

pts)...etc.
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3.3.6. IMPORTANCIA DE CADA ESPECIE SOBRE O TOTAL DAS EXPORTACIÓNS  (TM)

ANOS ANCHOA SARDIÑA ATUN BONITO XARDA DEMÁIS
PEIXE

MEXIlLÓN
CEFALÓP

MOLUSCOS
MARISCOS

1,981 4% 67% 16% 1% 0% 2% 9% 1%
1,982 5% 75% 3% 2% 0% 2% 13% 1%
1,983 6% 65% 9% 2% 1% 1% 15% 2%
1,984 9% 54% 10% 1% 5% 2% 17% 1%
1,985 8% 56% 11% 2% 2% 1% 19% 1%
1,986 12% 44% 13% 2% 1% 1% 25% 1%
1,987 10% 39% 20% 2% 2% 2% 23% 1%
1,988 10% 24% 27% 1% 4% 2% 31% 1%
1,989 9% 17% 31% 1% 4% 7% 29% 2%
1,990 9% 12% 19% 1% 2% 15% 39% 2%
1,991 7% 9% 34% 1% 1% 10% 36% 2%
1,992 6% 6% 28% 1% 2% 14% 41% 3%
1,993 4% 11% 22% 1% 2% 22% 28% 9%
1,994 4% 8% 30% 1% 2% 24% 19% 13%
1,995 3% 4% 44% 1% 1% 21% 13% 14%
1,996 3% 3% 44% 0% 1% 23% 12% 14%

3.3.7. IMPORTANCIA DE CADA ESPECIE SOBRE O TOTAL DAS EXPORTACIÓNS

(VALOR)

ANOS ANCHOA SARDIÑA ATUN BONITO XARDA DEMÁIS
PEIXE

MEXILLÓN
CEFALOP

 MOLUSCOS
MARISCOS

1,980 13% 44% 26% 4% 0% 5% 7% 1%
1,981 9% 44% 30% 3% 0% 4% 9% 1%
1,982 15% 54% 6% 4% 0% 5% 15% 1%
1,983 15% 43% 18% 4% 1% 1% 17% 2%
1,984 21% 36% 15% 3% 4% 3% 18% 1%
1,985 19% 36% 15% 4% 2% 2% 19% 1%
1,986 25% 27% 16% 4% 1% 2% 24% 1%
1,987 21% 21% 23% 5% 2% 3% 24% 1%
1,988 20% 12% 32% 2% 3% 2% 28% 1%
1,989 20% 8% 34% 2% 3% 8% 23% 3%
1,990 17% 7% 22% 2% 2% 17% 29% 3%
1,991 15% 6% 36% 2% 1% 10% 27% 2%
1,992 13% 6% 31% 2% 2% 14% 30% 4%
1,993 11% 7% 26% 2% 2% 21% 22% 8%
1,994 10% 6% 32% 2% 1% 23% 16% 11%
1,995 8% 3% 45% 1% 1% 19% 11% 12%
1,996 7% 3% 45% 1% 1% 21% 11% 12%

¾ Do ranking dos principais países destino das exportacións totais para o ano

1996 destacamos como principais países: Italia (14.462 millóns de pts), Francia

(5.056 millóns de pts), R. Unido (3.524 millóns de pts), Portugal (3.190 millóns de
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pts), EEUU (2.236 millóns de pts), Alemaña (2.131 millóns de pts), Suíza (1.307

millóns de pts), Libia (519 millóns de pts), Arxeria (497,5 millóns de pts) etc.

Destaca a forte concentración das exportacións nuns poucos países. Os 10

primeiros países do ranking concentran o 90% das exportacións totais, os 6

primeiros países un 82,8%, e o que é máis, os catro principais países (Italia, Francia,

R.Unido, e Portugal) un 71%.

¾ Do ranking dos principais países orixe das importacións da partida 16.04 e

16.05 para o ano 1996 destacamos como principais: Países Baixos (5.271 millóns

de pts), Corea do Sur (4.568 millóns de  pts), Cuba (3.130 millóns de pts), Ecuador

(3.052 millóns de pts), Tailandia (2.126 millóns de pts), Chile (1.092 millóns de

pts), Venezuela (1.348 millóns de pts), Francia (1.326 millóns depts), Dinamarca

(1.142 millóns de pts), Alemaña (1.098 millóns de pts), Marrocos (1.026 millóns de

pts), Portugal (864 millóns de pts)...etc

- As importacións de Conservas de Anchoa proveñen fundamentalmente de

Marrocos, con 212 millóns de pts, República do Cabo Verde, con 26 millóns de pts,

Italia, con 13 millóns de pts, Túnez, con 12,5 millóns de pts, etc.

- As importacións de conservas de Sardiña proveñen fundamentalmente de dous

países, Portugal e Marrocos, con 397 e 382 millóns de pts, respectivamente.

- As importacións de conservas de Atún proveñen fundamentalmente de Portugal

(370 millóns de pts), Alemaña (108 millóns de pts), Mauricio (57 millóns de pts),

Marrocos (55 millóns de pts), etc.

Tendo en conta non só as importacións de conservas de atún xa enlatado, senón

tamén as importacións de lombos de atún (que nas estatísticas oficiais figuran

conxuntamente na partida 16.04), a cifra veríase moi acrecentada, aparecendo

países10 como, Ecuador con 3.018 millóns de pts, Venezuela con 1.348 millóns de

pts, Colombia con 250 millóns de pts, etc. , que o que están exportando é realmente

materia prima para os nosos productores e non producto final para o noso mercado.

- As importacións de conservas de Xarda da partida 16.04 teñen a súa orixe nos

seguintes países: Dinamarca (477 millóns de pts), Marrocos (225 millóns de pts),

Alemaña (214 millóns de pts), Francia (39 millóns de pts), etc.

                                                          
10 Países nos que as principais fábricas de conservas galegas son propietarios total ou parcialmente de
empresas subministradoras.
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- As importacións de conservas de Mexillón recollidas na partida 16.05, teñen a súa

orixe principal nos Países Baixos, con 436 millóns de pts importados.

- As importacións de conservas de Cefalópodos (Polbo e Lura) recollidas na

partida 16.05, proveñen de: Países Baixos (72 millóns de pts), Mauritania (13

millóns de pts), Francia (8 millóns de pts), etc.

- As importacións de conservas dos Demais Moluscos (berberechos, ameixas,

navallas...) recollidas na partida 16.05 teñen a súa orixe en: Países Baixos (4.341

millóns de pts), Chile (1.863 millóns de pts), Francia (346 millóns de pts), China

(283 millóns de pts), Corea do Sur (179 millóns de pts), etc.

Son importacións en boa parte efectuadas polas empresas conserveiras para proceder

a súa reexportación, ben de conserva xa enlatada por empresas participadas, ben de

materia prima, que figura na partida 16.05 por tratarse de moluscos que tiveron

algunha preparación previamente á importación.

- O resto das importacións son as consideradas conservas de Demais Peixes e

Mariscos. Nesta partida figuran importantes importacións que, a pesar de pertencer

ás partidas arancelarias 16.04 e 16.05, non se corresponden con importacións reais

de conservas de peixe e marisco, como en moitos casos veñen sendo consideradas

ata a data.

Así inclúense nesta partida os lombos de atún, que, como xa comentamos, proveñen

fundamentalmente de Ecuador e Venezuela. Tamén se inclúen nesta partida as

importacións de orixe cubano (3.129 millóns de pts) que responden na súa maioría a

mariscos cocidos (langosta e demais) con destino ó mercado para ser consumidos

como tal e non como conserva.

Debemos, pois, concluír, que as importacións correspondentes ás partidas 16.04 e

16.05 (30.402 millóns de pts) teñen importantes limitacións á hora de reflictir

correctamente as importacións reais de conservas de peixes e mariscos.

4  ESTRUCTURA DO SECTOR OU ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

• Atomización/Concentración empresarial. Desde sempre o sector estivo

caracterizado por contar cun número de empresas moi elevado, a maioría delas de
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moi baixa dimensión e incapaces de levar a bo fin o reto da crecente globalización

e internacionalización da economía. O mercado pasou factura e a reducción do

número de empresas foi moi importante coma de seguida observamos:
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                   (Fonte:ANFACO)

Con isto a dimensión media das empresas medra considerablemente e obsérvase

un elevado grao de concentración empresarial desde o punto de vista do volume

de negocio. Así, pódese observar que un pequeno número de empresas

concentran a maior parte da producción total;  podemos destacar nun primeiro

tramo as tres mais importantes productoras, que son, Calvo, Jealsa e Garavilla

seguíndolle a continuación Bernardo Alfageme, Hijos de Carlos Albo, Escurís,

Conservas Friscos, Conservas del Noroeste, Pita Hermanos, Conservas Antonio

Alonso, Thenaisie Provote e Alfonso García Lopez. Estas 12 empresas

concentran o 78% da producción galega e o 63% da producción española, sendo

todas elas de capital galego menos a vasca  Garavilla, que, a pesar da
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procedencia do seu capital conta co seu centro productor máis importante en

Galicia11.

Se ben é certo que este incremento da dimensión empresarial proporciónalles

unha serie de vantaxes moi relevantes, como a posibilidade de acceder a fontes

alternativas de subministración de materias primas nos países productores, posibilidade

de levar a cabo unha integración vertical, posibilidade de especializar algunhas

instalacións productivas para a producción de conservas específicas, lograr un volume

de negocio suficiente que xustifique a  potenciación dunha marca forte de producto que

facilite a comercialización das súas conservas, posibilidade de montar redes de

distribución propias, posibilidade de mellorar o acceso a fontes de financiamento

externas, posibilidade de incorporar I+D na actividade diaria da empresa, posibilidade

de expansión da empresa cara a novos sectores de actividade, etc, isto non debe

facernos olvidar a transcendental importancia que as empresas de máis pequena

dimensión supoñén, non só para o mantemento do emprego actual, senón tamén

para o desenvolvemento do sector no seu conxunto.

Moitas destas pequenas empresas, a pesar da súa reducida dimensión, poden

manterse no mercado de forma eficiente, elixindo estratexias de diversificación da súa

producción cara a productos con estándares de productividade non tan elevados e cos

que difícilmente se pode chegar a establecer economías de escala, ou ben de enfoque

cara a productos de gran calidade e prestixio recoñecido nos mercados nacionais e

internacionais.

Ademais a busca da máxima competitividade posible nos productos de maior

consumo, tipo túnidos, nun mercado cada vez máis globalizado, supuxo –nas empresas

de maior dimensión- unha concentración da producción cara a cada vez menor número

de productos que lle permitisen afrontar unha ampla contención dos custos e fortes

incrementos de productividade. Na actualidade e despois de fortes investimentos, estas

grandes empresas contan con centros productores especializados na producción de

túnidos e paralelamente abandonan a producción de moitas especies ou segmentos.

Ademais o ímpeto investidor cara á producción destas especies, detrae o capital

financeiro necesario para encamiñar novos proxectos de investimento, imprescindibles

para a producción destas outras gamas de producción.

                                                          
11 O 60% da producción de Conservas Garavilla é producida en Galicia.
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Isto non debe facer olvidar ás ditas empresas, que a potenciación dunha marca

no mercado, esixe un amplo abano de productos que satisfaga as necesidades dos cada

vez máis esixentes e diferentes consumidores.

Aparece así unha posible vía de aproveitamento mutuo entre as empresas de

diferentes dimensións, posibilitanto por unha parte, unha maior oferta de productos para

as empresas anteriormente mencionadas, e por outra, para as empresas de menor

dimensión, unha colocación dos productos nos mercados nacionais e internacionais.

• Sector intensivo en materia prima e man de obra. Do estudio dos inputs que a

industria conserveira demanda para levar a cabo a súa actividade, despréndese que,

tendo en conta non só os que afectan directamente ó producto senón ó total dos seus

inputs, a Materia Prima base ( peixe e marisco ) representa un 43,21% , o resto dos

consumos intermedios integrados no producto final (aceites, vinagres, sal, limón,

tomate, pementón, cebola, outros vexetais, aromas, envases e embalaxes, outros ) un

23,6% e a Remuneración de Asalariados un 14,85%, polo que en suma estamos a falar

dun 81% do custo total do sector.

• Alta porcentaxe de traballadores eventuais e fixos descontinuos. Esto é debido

fundamentalmente á estacionalidade da producción que sempre caracterizou a este

sector, debido en grande parte á irregularidade e estacionalidade das capturas por parte

do sector extractivo. Esto levou ás empresas mais importantes a iniciaren unha

integración vertical cara a atrás que garantise a subministración continua e a buscar

liñas de producción cun abastecemento de materia prima máis constante en cantidade e

prezo. Hoxe en día pode comenzar a dicirse, polo menos nas empresas de maior

dimensión, que a estacionalidade vén máis definida polo mercado que polos problemas

de abastecemento, máis cando a distribución está concentrada en cada vez menor

número de empresas.

• Elevado número de man de obra feminina, entre o 85 e o 90%  dos traballadores. O

traballo femenino nestas tarefas é algo tradicional, e está fortemente arraigado nos

costumes e formas de vida das poboacións nas que se sitúan as fábricas. Os labores que

realizan están moi especializados e requiren importantes habilidades.
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Estas habilidades técnicas, que son adquiridas no propio posto de traballo,

mediante a observación, e a través da experiencia na cadea de producción, serán moi

importantes no producto final, xa que o tratamento da materia prima é ás veces tan

importante como a procedencia ou características da mesma para obter o tan preciado

producto de calidade.

• Infrautilización da capacidade productiva instalada.

• Sector altamente competitivo e orientado á exportación, que conseguiu manter a

súa primacia en Europa ó longo de todo o século, situándose á cabeza da producción

e da exportación a pesar dos numerosos e cambiantes problemas que lle veñen

afectando.

•  Crecente peso das grandes superficies de distribución nas canles de venda, que

someten á industria a unha excesiva presión financeira. O poder de negociación dos

clientes é moi alto, debido a progresiva concentración da grande distribución. As

condicións financeiras precarias que atravesan a maior parte dos productores, e a

entrada de productos do exterior a prezos moi competitivos, non fixeron, senón

potenciar aínda máis o poder da canle. Ademais de lanzar o fenómeno da marca branca,

que adquiriu un peso relativamente importante dentro do sector. Este tipo de

comercialización leva consigo unha reducción das marxes dos productores, e por outro

lado provoca a perda da diferenciación do producto por parte do consumidor.

Da análise efectuada sobre os balances das empresas distribuidoras obtense a seguinte

información sobre os períodos de pago ós seus proveedores:

- As empresas distribuidoras cunha facturación de entre 500 e 999 millóns de pts,

teñen un prazo medio de pago ós proveedores de 15,37 días.

- As empresas distribuidoras cunha facturación de entre 1.000 e 4.999 millóns de

pts, teñen un prazo medio de pago ós proveedores de 70,99 días.

- As empresas distribuidoras cunha facturación de entre 5.000 e 24.999 millóns de

pts, un prazo medio de 78,58.

- E as empresas con facturación superior ós 25.000 millóns de pts, pagan nun

prazo de 104,39 días.
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- No seu conxunto, a empresa distribuidora presenta un prazo medio de pago a

proveedores de 88,12 días, froito da cada vez máis importante concentración das

vendas nas grandes superficies de distribución.

• Rivalidade no sector  moi elevada; o sector  encóntrase inmerso nunha continua

guerra de prezos, motivada en grande medida pola competencia de productores

estranxeiros ( fundametalmente Marrocos e Tailandia)  que, contando cun

abastecemento de materia prima e man de obra a prezos moi inferiores, entran nos

mercados  nunhas condicións moi vantaxosas, incluso dende o punto de vista

arancelario. Esta guerra de prezos e conseguinte minoración das rendibilidades foi

igualmente motivada pola guerra interna destapada entre as marcas principais, na busca

da maior cota de mercado posible.

Debemos dicir neste punto que o sector pecou de pouco hábil na política de

comercialización, xa que non soubo definir unha estratexia clara cara á imposición dos

seus productos no mercado. A calidade é o trazo no que o sector español pode e debe

establecer un punto de diferenciación fronte a outros países productores con maior

vantaxe en costes de materia prima e man de obra utilizada, pero, o que é mais

importante, esta calidade debe ser transmitida e percibida polo consumidor se se

quere obter un precio superior que compense o tamén superior coste de

producción.

5 ESTRATEXIA COMPETITIVA

Seguindo a Michael Porter na súa obra, “Competitive Estrategy”, tres son as grandes

estratexias competitivas ás que un sector pode acollerse: Liderazgo en custos,

diferenciación, e Enfoque (Enfoque de custo e Enfoque de diferenciación). No

Liderazgo en Custos a empresa  proponse ser o productor de menor custo no seu sector

industrial. Pode incluír a persecución das economías de escala, tecnoloxía propia,

acceso preferencial a materias primas, localización en zonas de man de obra abundante

e barata, e outros factores. O productor de custo baixo debe encontrar e explotar tódalas

fontes de vantaxes de custo. Os productores de custo baixo venden clasicamente un

estándar, ou un producto sen adornos e colocan unha énfase considerable na escala de
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madurez ou nas vantaxes de custo absoluto de tódalas fontes. Nesta situación o líder

pode optar por reducir os prezos na busca de maior cota de mercado ou pode manter os

prezos na media do sector industrial, e así traducir a súa posición de custo baixo en

maiores retornos. Non se pode obviar nesta estratexia, que un líder de custo non pode

ignorar as bases da diferenciación, xa que, se o seu producto non se percibe comparable

ou aceptable para os compradores, o líder verase obrigado a descontar os prezos moi por

debaixo dos seus competidores e así perder a súa posición favorable nos custos. “ A

estratexia lóxica do liderazgo de custos normalmente require que unha empresa sexa

o líder en custos, e non unha de varias empresas loitando por esa posición”.

Na segunda estratexia, a Diferenciación, a empresa busca ser única (única na

fabricación ou na exclusiva calidade) no seu sector industrial xunto con algunhas

dimensións que son amplamente valoradas polos compradores. Selecciona un ou máis

atributos que moitos compradores no seu sector industrial perciben como importantes, e

ponse en exclusiva a satisfacela. “É compensada a súa exclusividade cun prezo

superior”. A diferenciación pode basearse nas características do producto, na calidade

dos insumos utilizados (procedencia, método de captura, tratamento a bordo, método de

descarga, transporte, conxelación, método de desconxelación), na tecnoloxía utilizada

no proceso de producción, na información empregada para controlar a correcta

actividade do proceso ( temperatura da cocción, control da humidade...), na habilidade-

formación e nivel de experiencia do persoal empregado, na información nutricional

proporcionada ó consumidor, na presentación do producto, nas cada vez máis esixidas

marcas de calidade que garantan ao consumidor a suposta calidade do producto, na

comodidade e utilidade proporcionada ó consumidor, na innovación en producto, na

amplitude da gama de productos ofertada que fideliza ó consumidor cunha marca

determinada, no enfoque de mercadotecnia, e incluso o sistema ou lugar de venda do

producto. O prezo superior no mercado excede os custos extra no que se incorre para ser

único. Por tanto, o diferenciador debe sempre buscar as formas de diferenciar que leven

a un prezo superior maior ó  custo de diferenciar. Un diferenciador tampouco debe

olvidar a súa posición en custos, pois o prezo superior sería anulado polo seu superior

custo de producción. “ Así, un diferenciador debe buscar unha certa paridade en custo

cos seus competidores, reducindo o custo en tódalas áreas que non afecten á

diferenciación”. A lóxica da estratexia de diferenciación require que unha empresa elixa
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atributos diferentes, ou percibidos polo consumidor como diferentes ós aportados polos

seus rivales, e que sexan valorados amplamente polos seus compradores. Así a empresa

verase primada por un prezo superior no mercado.   

 A estratexia do enfoque descansa na elección dun panorama de competencia estreito

dentro dun sector. O enfocador selecciona un grupo de productos ou segmento do

sector, e axusta a súa estratexia a servilos coa exclusión doutros productos típicos do

sector. Ó optimizar a súa estratexia para os segmentos seleccionados, busca lograr unha

vantaxe competitiva nese producto ou segmento, aínda que non posúa unha vantaxe

competitiva xeral. Esta estratexia de enfoque ten dúas variantes. No enfoque de custo

unha empresa busca unha vantaxe de custo no producto ou segmento elixido, mentres

que no enfoque de diferenciación unha empresa busca a diferenciación nese producto ou

segmento. O enfoque de custo explota as diferencias no comportamento de custos dos

diferentes productos ou segmentos, e centrándose nel pode acadar un custo inferior a

outra empresa do sector que busca ser mais xeneralista na súa árbore de productos

ofertados, mentres que o enfoque de diferenciación explota as necesidades especiais dos

compradores en certos productos ou segmentos. Este parece o lugar axeitado para

encadrar as empresas de máis pequena dimensión en vez de enfocalas á ultimamente

chamada inevitable concentración.

 
A estratexia equivocada, na que non deben caer as empresas do noso sector, é a de

embarcarse en cada estratexia xenérica sen lograr ningunha delas; estas empresas

“atrapadas á metade” non posúen vantaxe competitiva e competirán con desvantaxe,

porque o líder de custo, os diferenciadores ou os enfocadores terán mellor posición para

competir en calquera producto ou segmento.

Acadar o liderazgo e a diferenciación son tamén, normalmente, inconsistentes, xa que a

diferenciación é con frecuencia custosa, e o liderazgo en custo con frecuencia require

que unha empresa olvide algunha diferenciación ó estandarizar o seu producto. Esto non

debe levarnos ó absurdo de que toda reducción nos custos implica un sacrificio na

diferenciación. Moitas foron as empresas que descubriron maneiras de reducir o custo

de producción non só sen lastimar a súa diferenciación, senón aumentándoa, usando

unha nova tecnoloxía máis eficiente e efectiva. Sen embargo, a reducción de custos non
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é o mesmo que acadar unha vantaxe en custos. Ó enfrontarse a competidores que tamén

loiten polo liderazgo en custos, unha empresa pode chegar finalmente ó punto en que

unha maior reducción no custo require un sacrificio na diferenciación. Este é o punto

crítico onde unha estratexia empresarial que busque tanto o liderazgo en custos coma a

diferenciación en producto vólvese inconsistente e a empresa debe elixir.

Este é o punto no que nos encontramos actualmente na industria conserveira, que

se ve inmerso nun mercado onde irrompen productores cuns custos moi inferiores ós

dos productores nacionais e que contan cunha calidade do producto moi lonxana á

ofertada  polos nosos productores. Estes exercen o papel do líder en custo e os

productores nacionais deben xogar o papel do diferenciador. Se estes caen na errónea

elección de introducirse neste guerra de prezos, eles mesmos están etiquetando os seus

productos como homoxéneos ós dos competidores, e enterrando aínda máis fondo a

arraigada idea da estandarización dos diferentes productos. A forma de gañar a partida a

estes competidores será xogar mellor a carta ou papel de diferenciador do que

xogan eles a de líderes en custo.

Pero como ben diciamos antes, o diferenciador non debe olvidar a súa posición

en custos, e debe reducilos en todo aquilo que non produza sacrificios na diferenciación,

para que así o consumidor non perciba un diferencial de prezos máis elevado do

diferencial de calidade aportado. E o líder en custos non debe obviar a súa calidade, se

non quere que o consumidor perciba tal diferencia no producto que teña que descontar

de tal maneira o seu prezo que perde a vantaxe adquirida no seu menor custo. Deben,

por tanto, os nosos  productores ter moi claro cál é ese punto crítico onde as dúas

estratexias se volven inconsistentes, e non caer na tentación de introducirse nunha

guerra de prezos que lles pode levar á mediocridade e á posición de inexistencia dunha

clara estratexia competitiva.

Nestes intres, a estratexia de importación de materia prima e a tremenda

concentración na producción de cada vez menos especies,  vai en parte contra o

prestixio da industria conserveira, en canto non acadan un nivel de custos similar ao dos

productos dos países en vías de desenvolvemento e, sen embargo, perden unha parte do

seu principal trazo diferenciador, a calidade dos seus productos.



58

BIBLIOGRAFÍA

¾ Táboa Input-Output Pesca-Conserva Galega 1995. Xunta de Galicia, Consellería de

Pesca, Marisqueo y Acuicultura 1997.

¾ Cándido Muñoz Cidad. Introducción a la economía aplicada. Cuentas nacionales,

tablas input-output y balanza de pagos. Ed. Espasa Calpe, Madrid 1992 (8ª

Edición).

¾ Cándido Muñoz Cidad. Las cuentas de la nación. Nueva introducción a la economía

aplicada. Ed. Civitas, Madrid 1994.

¾ Leontief W. Analisis económico Input-Output. Ed. Ariel, Espluges de Llobregat

1973.

¾ Revista Industria conservera. Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas,

números 3 a 18. 1993-1997.

¾ Revista Alimarket. “Conservas de Pescado: Mar de fondo”. Febrero 1996.

¾ Revista Alimarket. “ Conservas de Pescado: a flote por la exportación”. Febrero

1997.

¾ Revista Alimarket. “ Festival inversor en época de saldos”. Febrero 1998.

¾ Revista Alimarket. “ La gran distribución paga a 100 días y cobra al

contado”.1996

¾ La Alimentación en España 1995. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Madrid 1997.

¾ Boletín Económico de Información Comercial Española. “La distribución comercial

en España: evolución reciente y perspectiva de futuro”. Nº 2558, Noviembre 1997.

¾ Porter, Michael. “Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un desempeño

superior”. Compañía Editorial Continental, s.a. de C.V. México 1992.

¾ Porter, Michael. “ The Competitive Advantage of Nations”. Free Press, Nueva York,

1990.

¾ Jordi Canals. “La Internacionalización de la Empresa: Como evaluar la penetración

en mercados exteriores”. Prólogo de Carlos Espinosa de los Monteros. Serie

McGraw-Hill,  Barcelona 1994.

¾ Listado de empresas conserveras y semiconserveras. ANFACO 1996

¾ Directorio de empresas ARDAN 1997



59

¾ Censo de empresas conserveras y semiconserveras. Revista Alimarket. 1997

¾ Directorio de la Pesca Española. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimetación

1996.

¾ Base de datos ICEX.

RESUMO

Preténdese, a través do seguinte estudio, dar unha visión da situación actual

dunha industria que caracterizaremos como plenamente estrátexica na economía galega.

Unha industria que move un importante volume de emprego, presenta unha

composición de capital plenamente galego, ten unha forte tendencia exportadora, está

plenamente arraigada na propia estructura económica de Galicia, presenta un forte grao

de articulación co resto da estructura productiva galega, e dispón dunha importante baza

competitiva ó seu favor, a recoñecida calidade dos productos ofertados.

Esta industria encóntrase actualmente inmersa nun mercado cambiante con crecente

rivalidade internacional, e na elección da estratexia competitiva adecuada radica grande

parte da evolución futura do sector.


