


Resumo

os problemas de competitividade con que se atopou a economía española como consecuencia
da crise comezada en 2008 –tamén coñecida como Gran Recesión– tiveron características
específicas, debido, entre outras razóns, á pertenza de España a unha área monetaria como é
a unión Económica e Monetaria (uEM) da uE ou Zona Euro. En situacións de perda de
competitividade é frecuente que os países recorran a unha depreciación da moeda para se
posicionaren fronte ao exterior; porén, se o país se atopa inmerso nunha área monetaria, tal
depreciación non é posible por carecer deste instrumento de política monetaria, e debe buscar
outras opcións, as cales pasan por unha depreciación interna.

Neste traballo acométese unha breve análise teórica desta situación e dos factores que inflúen
na competitividade internacional, así como das medidas adoptadas por España para facer
fronte a unha situación insustentable de diminución da competitividade nacional.
Compleméntase cunha análise empírica da situación antes da crise e da evolución das
principais magnitudes macroeconómicas relacionadas coa competitividade, as cales reflicten
a situación a que se chegou despois de se adoptaren medidas de política económica,
principalmente a reforma laboral e a consolidación fiscal. os resultados amosan un aumento
das desigualdades e un empobrecemento das clases traballadoras, malia que España conseguiu
recuperar a competitividade no ámbito internacional.
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Abstract 

Lack of competitiveness faced by Spanish economy, as a result of the economic crises, which
began in 2008, show specific features caused mainly by the belonging of Spain to an economic
monetary area, that is the Euro Zone. In the context of loss of competitiveness, countries
involved in that issue usually to conduct a depreciation policy for the domestic currency, then,
it produces an internal lower prices, and as a consequence, a best competitive position at the
international scheme. But when the country is within a currency area, as is the Spanish case,
it is not possible to carry out depreciation because the country has no such monetary policy
tool, and, therefore, other options should be explored. All possible choices are related to
internal devaluation.

In this paper, a brief theoretical analysis of this situation is undertaken, besides the analysis
of those factors influencing international competitiveness. In addition, the measures
undertaken by Spain to face an unsustainable falling in national competitiveness have been
studied. This study has been complemented by an empirical analysis of the situation prior to
the crisis and the evolution of the main macroeconomic variables related to competitiveness,
which reflect the situation produced following the adoption of such economic policies,
particularly the labour reform and fiscal consolidation. The results show an increase in
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inequality and impoverishment of the working classes, but on the other hand, the recovery of
the competitiveness of the Spanish economy on the international stage was achieved.

Keywords: Internal depreciation, Labour reform, Currency area, Economic crisis.
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1. Introdución

A entrada de España na área monetaria do euro supuxo unha perda da súa autonomía
na aplicación de políticas económicas que, probablemente, fose máis importante do
que no seu momento se considerou. No caso da economía española, o ingreso na
Zona Euro viuse como unha oportunidade para impulsar un crecemento baseado nos
sectores da construción e inmobiliario. Nunha situación de crecemento económico
sostido, cuns tipos de interese reais que en ocasións se volvían negativos e con
enormes oportunidades de financiamento, as familias vían na adquisición de vivendas
unha fórmula óptima de investimento. o forte crecemento do devandito sector supuxo
unha forza motriz para outros sectores económicos, o que ocasionou unha intensa
presión sobre a demanda de traballo, o que se traduciu en subidas xeneralizadas de
salarios moi por encima das ganancias de produtividade e provocou unha importante
elevación dos custos laborais unitarios, manifestamente superior á experimentada na
maior parte dos países da nosa área monetaria. A correspondente perda de
competitividade da nosa economía queda patente na progresiva deterioración da
balanza por conta corrente, motivada, fundamentalmente, polos crecentes déficits da
balanza comercial. En consecuencia, a dependencia do financiamento externo
aumentou até valores que se aproximaron ao 10% do produto interior bruto (PIB) ao
finalizar a etapa de expansión. Esta fraxilidade da economía española tivo a súa máis
expresiva manifestación na crise da prima de risco, que atinxiu as súas cotas máis
alarmantes na primavera e o verán de 2012 (Picatoste, 2014).

Co estalido da crise, os estabilizadores automáticos produciron un forte déficit nas
contas das administracións públicas. Aínda que até ese momento a débeda pública se
mantiña moi controlada e superaba escasamente o 30% do PIB, a partir de entón a súa
imparable ascensión levouna a triplicar esa cifra até alcanzar un valor xa próximo ao
do PIB. Do mesmo xeito que sucedeu co endebedamento privado, unha parte
substancial do endebedamento público era financiado por residentes estranxeiros,
especialmente europeos. os sobresaltos do verán de 2012 non daban moitas opcións:
ou se tomaban medidas drásticas ou se saía da moeda única. As recomendacións dos
organismos internacionais e dos gobernantes máis influentes suxerían reformas
inmediatas, en particular dirixidas aos ámbitos laboral e fiscal.

A combinación de crise económica, alto endebedamento e falta de competitividade
da economía española tratou de romperse mediante unha desvalorización interna.
Neste caso, os parámetros non monetarios susceptibles de xeraren efectos similares
á desvalorización da moeda son, pois, aqueles que permitan alcanzar o mesmo
obxectivo, é dicir, abaratar os custos de produción e, daquela, o prezo de mercado dos
bens ou servizos obtidos; así, as reformas laborais propostas foron encamiñadas á
redución dos custos do factor traballo, mais desgraciadamente non se puxo o mesmo
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Na ecuación de prezos hai un segundo factor que explica a forma en que as empresas
fixan os seus prezos, e que vén dado por aqueles aspectos da contorna relacionados
co grao de competitividade nos mercados que as empresas deben afrontar, o do poder
de mercado que posúen. Estamos a referirnos á marxe b, que depende inversamente
da elasticidade da demanda                 a que se enfrontan as empresas nos mercados:
a maior ε, menor marxe de beneficio   . Se o mercado fose de competencia perfecta,
a elasticidade sería infinita e a marxe b sería cero. No caso dunha competencia
imperfecta, canto máis se afasta do infinito a elasticidade da demanda a que se
enfrontan as empresas no mercado, hai menos competencia e máis poder de decisión
ou de mercado das empresas, co consecuente maior nivel de b, o que permitirá
conseguir prezos máis elevados e se reflectirá no incremento do nivel dos prezos.

No tocante á unión monetaria, os postulados da teoría económica indican que cando
a produtividade dun país aumenta a un ritmo menor que a do resto dos países, este
perde competitividade interna e externa; e o mesmo ocorre se os prezos ou os salarios
medran a un ritmo maior que no resto dos países con que mantén relacións comerciais.
Cando o país pode depreciar a súa moeda para recuperar a súa competitividade, o
que sucede é que se producen dous efectos favorables para a balanza de pagamentos:
por unha banda, un aumento das exportacións; e, pola outra, unha diminución das
importacións. Ademais, a medida de política económica adoptada ten efectos
practicamente inmediatos. Con todo, se este país se atopa nunha área en que non
existen barreiras arancelarias nin monetarias, como ocorre con España na Zona Euro,
a cuestión do restablecemento da competitividade é complexa, pois as perdas de
produtividade non poden recuperarse a través da desvalorización da moeda para
conseguir que os prezos nacionais se fagan relativamente máis baratos. Aquí, a única
posibilidade é a desvalorización interna: é necesario conseguir unha redución dos
custos laborais unitarios (baixando os salarios ou con aumentos da produtividade
superiores aos dos salarios), ou ben unha redución das marxes de beneficios
empresariais (aumentando a competencia nos mercados de bens e servizos). Agora
ben, a desvalorización interna non ten efectos nun prazo breve (especialmente nos
casos de aumentar a produtividade ou modificar as marxes de beneficios
empresariais), senón que se trata dun proceso longo e complicado en que os axentes
ven minguadas as súas posibilidades: «quen paga o custo» da recuperación da
competitividade pode bascular entre salarios e beneficios.

3. Evolución da economía española desde a entrada do euro até 2008

Como pode verse no Gráfico 1, os custos laborais unitarios españois son máis
elevados que na unión Económica e Monetaria da uE ou Zona Euro ao longo de
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protección do emprego. Tamén se observa o desprazamento da curva de Beveridge
durante a crise económica, aínda que documentan un desprazamento menos
pronunciado e cara a dentro durante a expansión pola gran mobilidade laboral dos
traballadores inmigrantes. 

En definitiva, durante esta recesión, resulta que o paro non só aumentou por un gran
salto negativo da demanda agregada, típico das crises crediticias, senón que de igual
maneira se advirten claros síntomas dun grave empeoramento do funcionamento do
mercado de traballo, cun peor axuste entre vacantes e demandantes, isto é, cun
aumento do paro estrutural.

Na Enquisa de conxuntura laboral (ECL) do INE (Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais, 2007), pregúntaselles aos empresarios cales son os factores prioritarios que
obstaculizan as novas contratacións entre até once posibles factores explicativos. En
2007, xusto antes do inicio da crise, os empresarios daban un peso moi similar a tres
tipos de factores: os custos laborais, a demanda do produto (falta de saída e incerteza
fronte ao futuro económico) e os problemas derivados dunha oferta de traballo
axeitada tanto en cantidade como na súa cualificación. Entre o tres sumaban un 71,4%
do total de respostas. Como cabía agardar, o peso da falta de demanda do produto é
o factor que máis creceu desde o inicio desta crise. En cambio, o peso da ausencia
dunha oferta de traballo axeitada tanto en cantidade como en calidade (formación e
cualificación) parece pasar a un segundo plano. Doutra banda, antes da crise os custos
laborais eran os que tiñan un maior peso como obstáculo á contratación, e aínda
seguen a manter unha importancia considerable. o custo dos despedimentos nunca foi
visto como un factor que empecese as novas contratacións.

Neste contexto, en 2012 apróbase a reforma laboral que analizamos a continuación,
en que se abaratan e facilitan os despedimentos, alén de se tomaren medidas que
afectan á negociación colectiva e que favorecen a flexibilidade interna das empresas.
No entanto, se tal e como acabamos de ver –de acordo co manifestado polos
empresarios– o custo dos despedimentos non era un factor que impedise as novas
contratacións, non debería sorprender que este aspecto da reforma laboral non fose
eficaz.

4.2. A reforma laboral de 2012 en España

A gravidade da situación económica e do emprego descrita esixiu adoptar unha
reforma inmediata que lles proporcionase aos operadores económicos e laborais un
horizonte de seguridade xurídica e confianza en que desenvolverse para conseguir
recuperar o emprego. Así, a extraordinaria e urxente necesidade que esixe o artigo 86
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da Constitución española para lexislar mediante real decreto lei xustificouse pola
situación do mercado laboral español, e o Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro,
de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral foi promulgado. o devandito
real decreto lei pretendeu crear as condicións necesarias para que a economía española
puidese volver crear emprego e, deste xeito, xerar a seguridade precisa para
traballadores e empresarios, mercados e investidores. Para continuar falaremos
dalgunhas das súas medidas máis salientables.

4.2.1. Despedimento máis doado e máis barato

a) Redúcese a indemnización do despedimento improcedente de 45 días por ano cun
límite de 42 mensualidades a 33 días por ano cun límite de 24 mensualidades en todos
os contratos indefinidos.

b) Refórmase o réxime xurídico do despedimento colectivo (expediente de regulación
de emprego, ERE). Aquí unha das novidades reside na supresión da necesidade de
autorización administrativa, mantendo a esixencia comunitaria dun período de
consultas, mais sen se requirir un acordo cos representantes dos traballadores para
proceder aos despedimentos.

c) Inclúese o despedimento polas causas económicas, técnicas, organizativas ou
produtivas que o xustificaren.

4.2.2. Medidas relativas ás modalidades de contratación

a) Cámbiase o contrato a tempo parcial para admitir a realización de horas
extraordinarias e incluílas na base das cotizacións sociais.

b) Modifícase a ordenación do traballo a domicilio para dar acollida ao traballo a
distancia baseado no uso intensivo das novas tecnoloxías (teletraballo).

c) Refórmase o marco regulador das empresas de traballo temporal (ETT), que son
autorizadas para operaren como axencias de colocación.

d) Acéptase a formación profesional como un dereito individual, e recoñéceselles aos
traballadores un permiso retribuído con fins formativos. Así mesmo, recoñéceselles
aos traballadores o dereito á formación profesional dirixida á súa adaptación ás
modificacións operadas no posto de traballo.

e) Engádense modificacións no contrato para a formación e a aprendizaxe.
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4.2.3. Medidas que afectan á negociación colectiva e conducen os traballadores
á negociación individual das súas condicións de traballo

a) Facilítaselle ao empresariado a inaplicación ou descolgamento do convenio
colectivo, de xeito que poida modificar, entre outras cousas, a xornada de traballo, o
horario, o réxime de traballo a quendas, as funcións etc.

b) o convenio de empresa, sexa cal for o número de traballadores, sitúase como
preferente a respecto do convenio sectorial nunha serie de casos.

c) Acábase coa ultractividade dos convenios aos dous anos de rematar a súa vixencia,
se non se acadou un acordo.

4.2.4. Reformas que favorecen a flexibilidade interna das empresas

Alén da xa citada reforma do réxime xurídico do despedimento colectivo (ERE) e da
posibilidade de o empresariado modificar unilateralmente a xornada de traballo, o
horario etc., permítese suspender o contrato de traballo e reducir a xornada por causas
técnicas, organizativas ou produtivas.

4.3. Consecuencias da reforma laboral

Nos anos que transcorreron desde que se aprobou a reforma laboral, a caída do PIB
reduciuse en dúas décimas. Ao finalizar 2011, pouco antes da súa entrada en vigor, a
economía española acababa de entrar en recesión e mostraba caídas do PIB do 0,4%
en termos trimestrais e do 0,6% en valores interanuais. Dous anos despois, o PIB
recuperou as taxas de crecemento positivas cun avance do 0,4% trimestral e o 0,6%
anual.

4.3.1. Aumento do desemprego

En xaneiro de 2012, días antes de que entrase en vigor a reforma laboral, había en
España 4 599 829 desempregados rexistrados nas oficinas dos servizos de emprego
periódico. Dous anos despois, os rexistros do antigo INEM contabilizan 4 814 435
parados, o que supón 214 606 parados máis, é dicir, un incremento do 4,6% dos
parados rexistrados.
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decreto lei establece unha cota lineal –tarifa plana reducida– de 100 euros mensuais
de cotización para as novas contratacións indefinidas que manteñan o emprego neto
cando menos durante un ano. A cotización á Seguridade Social está,
aproximadamente, ao redor dun 30% da nómina, así que para un salario anual de
20 000 euros brutos anuais pagaríase ao redor de 6000 euros anuais, fronte aos 1200
euros que se pagarán agora por continxencias comúns (en total, incluíndo outros
conceptos, serían 2500 euros).

4.4. Medidas de consolidación fiscal

A Gran Recesión supuxo unha forte caída nos ingresos públicos, o cal, pola súa vez,
tivo unha inmediata repercusión no déficit público. A redución da actividade e o
funcionamento dos estabilizadores automáticos conduciron a que a débeda pública
chegase a triplicarse (en porcentaxe do PIB) desde o inicio da crise. Como queira que
parte desta débeda estaba financiada por países estranxeiros, o problema do
endebedamento externo agravouse e conduciu ao coñecido episodio da forte suba das
primas de risco, que tivo lugar durante o verán de 2012. En liña co anterior,
adoptáronse unha serie de medidas relacionadas cos ingresos e os gastos públicos, coa
pretensión de reducir o déficit público mediante unha suba dos tributos e un forte
recorte do gasto público.

4.4.1. Aumento dos ingresos públicos

a) Estableceuse no IRPF un gravame complementario para as rendas do traballo e
unha tarifa progresiva para o aforro. Mantívose o imposto sobre o patrimonio.

b) Canto ao imposto sobre sociedades, difírense os beneficios fiscais, elimínase a
liberdade de amortización para as grandes empresas, increméntase o pagamento
fraccionado mínimo para as grandes empresas etc.

c) Permítese a regularización das rendas ocultas até 2010, logo do pagamento dun
gravame complementario do 10% do importe dos bens e dereitos aflorados.

d) Incrementáronse os tipos de IVE (o xeral do 18% ao 21%, e o reducido do 8% ao
10%), o imposto sobre os labores do tabaco e diversas taxas.

e) Creáronse novas figuras tributarias para o sector eléctrico, e estableceuse o 20%
para o cobro dos premios das lotarías, para os depósitos bancarios, os hidrocarburos
ou o medio.
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outro aspecto da desvalorización salarial maniféstase nas horas extraordinarias non
cobradas, que aumentaron un 28,5 % en 2013; ademais, o incremento do traballo non
remunerado é maior entre aquelas persoas que traballan a tempo parcial. o PIB do
cuarto trimestre de 2012 indica a culminación dunha traxectoria de máis de trinta
anos en España e no resto de Europa. No arranque dos anos oitenta do século pasado,
a remuneración conxunta de todos os asalariados equivalía ao 53% do PIB español,
mentres que os excedentes brutos de explotación permanecían no 41%. os impostos
á produción eran o destino do 6% restante. Nos anos noventa, non obstante, principiou
unha tendencia que reflectía un descenso das rendas salariais fronte ao crecemento das
rendas empresariais. No cuarto trimestre de 2012, este cambio de tendencia
desemboca nun cambio histórico canto á participación das rendas no PIB: as rendas
salariais quedaron nun 44,24% do valor engadido xerado pola economía española,
mentres que os excedentes brutos de explotación chegaban ao 46,16 %. os impostos
sobre a produción, cunha contía do 9,6%, completan esta distribución do PIB.

5.3. A balanza por conta corrente

A progresiva perda de competitividade da economía española desde o ingreso na
unión Económica e Monetaria da uE produciu uns fortes déficits comerciais que
tiveron o seu reflexo no saldo da balanza por conta corrente, co seu máximo no ano
2008 (na conta co resto do mundo, a necesidade de financiamento aproximábase
durante os anos 2007 e 2008 ao 10% do PIB). Con todo, como consecuencia da
desvalorización interna a que se someteu a nosa economía, esta situación revértese até
o punto de que en 2013 deixa de ser deficitaria e pasa a ter superávit. No tocante a
isto, se analizamos a balanza de bens compróbase que é a responsable dos saldos
deficitarios, e que os seus valores de máximo déficit corresponden ao comezo da
crise, a partir da cal comeza a diminuír; de feito, detéctase un importante incremento
na tendencia decrecente deste déficit a partir de 2011. A balanza de servizos española
presenta tradicionalmente un superávit que vai aumentando progresivamente; nos
últimos tempos produciuse un incremento substancial, motivado, de xeito
fundamental, polos ingresos derivados do turismo.

unha das razóns desta evolución é o abaratamento dos bens e servizos que tivo lugar
en España como resultado da desvalorización interna, con dous efectos comprobados.
Por unha banda, faise máis custosa a importación –os prezos son relativamente máis
elevados no exterior– e foméntase as exportacións –os prezos son relativamente máis
baratos no interior–, o que xustifica a evolución da balanza de bens; e, pola outra, a
balanza de servizos experimenta unha evolución favorable debido ao abaratamento
relativo dos servizos españois (convén ter en conta que o turismo é unha das fontes
de actividade máis importantes nos servizos en España). Así, a balanza por conta
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corrente, que mide o intercambio de bens, servizos e rendas co resto do mundo,
acumulou no ano 2013 un saldo positivo de 7130 millóns de euros, equivalente ao
0,7% do PIB. De sumarse o saldo da balanza de capital, a capacidade de
financiamento da economía española rolda os 14 700 millóns de euros, un 1,4% do
PIB.

o paso dun déficit exterior de 105 000 millóns de euros a un superávit de pouco máis
de 7000 millóns de euros débese tanto aos efectos negativos da crise como ao impulso
exportador das empresas españolas, e á puxanza do turismo. Entre 2007 e 2013, os
ingresos na balanza por conta corrente aumentaron en 53 000 millóns de euros, ao
tempo que os pagamentos descenderon aínda máis, en case 60 000 millóns; iso
reflicte, sobre todo, o derrubamento das importacións pola caída do consumo e o
investimento. A diminución do déficit comercial explica a maioría do axuste: o
intercambio de mercadorías en 2006 e 2007 botaba un saldo negativo de 90 000 e
99 000 millóns de euros, respectivamente, que en 2013 quedou en pouco menos de
16 000 millóns de euros segundo os nosos cálculos (realizados con base en datos
estatísticos do Banco de España, s. d.). A balanza por conta corrente en 2006 e 2007
presentaba un déficit de 88 000 e de algo máis de 105 000 millóns de euros,
respectivamente, para chegar a máis de 11 500 millóns de euros en 2012 e a un
superávit de algo máis de 7000 millóns de euros en 2013.

Por último, o déficit da balanza de rendas caeu practicamente á metade segundo os
nosos cálculos (como xa se dixo, con base en datos estatísticos proporcionados polo
Banco de España, s. d.): de 30 000 e 35 500 millóns de euros en 2007 e 2008,
respectivamente, a 16 000 millóns de euros en 2013. Isto debeuse, sobre todo, a que
as remesas enviadas polos españois desde o estranxeiro se equilibraron coas que os
inmigrantes mandan aos seus países de orixe. o recorte do déficit comercial, porén,
perdeu intensidade na segunda metade do ano e isto fixo que o saldo positivo por
conta corrente acumulado en 2013 (0,7% do PIB) quedase lonxe do que prognosticaba
o Goberno (do 1,7% do PIB), ou mesmo do que anticipaba a Comisión Europea (1,1%
do PIB)4

5.4. O endebedamento externo

A débeda externa é a suma das débedas que ten un país con entidades estranxeiras.
Componse de débeda pública (a contraída polo estado) e débeda privada (a contraída
polos particulares).
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5.4.1. Evolución da débeda pública en España5

o peche do ano 2013 mostra como a débeda pública española bateu unha nova marca,
ao atinxir os 961 555 millóns de euros, o que representa o 93,7% do PIB. Son 76 891
millóns de euros máis que no ano 2012, cando supuña un 86% do PIB. A débeda
aumentou a un ritmo de 210 millóns de euros diarios. A economía española segue
deste xeito no maior nivel de endebedamento do último século, porque, segundo a
serie actualizada do FMI, a principios do século XX chegou a tocar o 123% do PIB
(Mars, 2014). En 2007 o peso da débeda pública española a respecto do PIB situábase
no 36% (practicamente a metade do cociente europeo), mais 2013, como dicimos
finalizou cun 93,7% fronte a unha media europea do 92,2%. Mentres o pasivo público
do conxunto da Zona Euro logrou reducirse por primeira vez desde 2007, España
protagonizou o terceiro maior incremento interanual, só por detrás de Chipre e Grecia.
Entre 2012 e 2013, a débeda aumentou en 23,2 puntos do PIB, o que ocasionou un
pagamento de intereses de 38 000 millóns de euros con cargo aos orzamentos de
2013. os cálculos para 2014 son de 36 000 millóns de euros.

o plan de estabilidade do Goberno prevía que a débeda tocase teito en 2016, ao fío
do 100% do PIB (99,8%), e a partir de aí empezase a baixar, mais nos orzamentos para
2014 admitiu que en 2015 superaría por primeira vez o limiar do 100% do PIB. A
previsión de 100% en 2015 coincide co último informe do servizo de estudos do
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA Research (2014), que advertiu que «aínda
queda un amplo camiño de control do saldo público se se quere reconducir a débeda
por debaixo do límite do 60%. Para iso, requírese non só comezar a rexistrar
superávits primarios nas contas públicas, senón que é necesario que o crecemento
nominal da economía sexa superior ao tipo de interese implícito da débeda pública».
Entre 1998 e 2007 cumpriuse esta condición e a débeda pública reduciuse en máis de
27 puntos porcentuais do PIB grazas a un crecemento económico do 7,5% do PIB
nominal en media anual, que «compensou o pagamento de intereses da débeda (con
tipo implícito medio anual do 5,3%)» (BBVA Research, 2014). Este escenario parece
que é difícil que poida volver producirse antes de 2016.

5.4.2. A débeda privada

o endebedamento co exterior acompañou o crecemento económico español cando o
crédito masivo e barato alentou a unha burbulla inmobiliaria e de consumo. Porén, na
Gran Recesión, a débeda externa converteuse no principal foco de inquedanza para
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os mercados, non tanto polo nivel acadado como pola rapidez con que aumentou, e,
sobre todo, polas escasas perspectivas de crecemento económico. un dos obxectivos
dos recortes e reformas do últimos tres anos foi, de feito, amortecer ese desequilibrio,
ante as crecentes dificultades para financiar o que se debe. 

No ano 2013 a balanza por conta corrente pechou cun saldo positivo de 7130 millóns
de euros (un 0,7 % do PIB), en tanto a débeda externa terminou no nivel máis baixo
desde o comezo da crise. Agora ben, se no superávit pesa tanto o avance das
exportacións como a redución das importacións, derivada dun consumo moi débil, o
recorte da débeda externa débese ao desapancamento dos bancos, con evidentes
consecuencias negativas no crédito ás empresas e familias. o sector financeiro
concentra máis da metade dos pasivos exteriores esixibles (descontado o investimento
directo), cando é aquí onde o axuste se acelerou. A débeda externa directa dos bancos
descendeu en algo máis de 60 000 millóns entre setembro de 2012 (525 154 millóns
de euros) e setembro de 2013 (464 312 millóns de euros). A isto hai que sumar un
recorte aínda máis significativo da posición debedora co Banco Central Europeo
(BCE) que se vehicula a través do Banco de España. o recorte da débeda externa
bancaria compensa o aumento da débeda do sector público, camiño de 100% do PIB.

6. Conclusións

1) A desvalorización interna levada a cabo en España obedece á necesidade de lle
poñer fin á progresiva perda de competitividade da economía española no ámbito
internacional. A devandita perda de competitividade foi consecuencia da crecente
fenda na evolución dos custos laborais unitarios entre España e os países da Zona
Euro, cuxas consecuencias se reflicten na continua deterioración da balanza por conta
corrente desde a adopción do euro até o ano 2008 e, xa que logo, nunhas crecentes
necesidades de financiamento externo.

2) As medidas adoptadas para mellorar a competitividade recaeron no factor traballo.
Pola contra, apenas se tratou de fomentar a competencia empresarial, tal como
demostra o feito de que as marxes de beneficios empresariais aumentasen desde o
inicio da crise.

3) A redución dos custos laborais unitarios produciuse tanto pola minoración dos
custos do traballo como polo incremento da produtividade aparente do traballo; no
entanto, trátase dun incremento pasivo: aumenta a produtividade non pola mellora
nos procesos de produción de bens e servizos, senón pola destrución do emprego
favorecida pola diminución dos custos de despedimento.
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4) A destrución de postos de traballo e a contención salarial comportaron que, desde
o inicio da crise, o peso das rendas salariais respecto dos excedentes brutos de
explotación fose reducíndose até alcanzar unha fenda de dous puntos porcentuais a
favor destes últimos.

5) A combinación de medidas de desvalorización interna e de recortes fiscais, así
como a forte redución do emprego, conduciu a un importante incremento da
desigualdade na distribución da renda nacional, até o punto de que España é o país
da uE en que máis aumentou a desigualdade desde o comezo da crise. 

6) A desvalorización interna permitiu gañar competitividade á economía española,
así como reducir o déficit comercial desde o inicio da crise até a sexta parte. Este
feito favoreceu a aparición en 2013, por primeira vez desde a incorporación á Zona
Euro, dun superávit por conta corrente do 0,7% do PIB.
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