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Resumo: Este trabal/o trata de demos/ra-la influencia de tres características do pertll das em· 
presas {tamaño, participación do capital estranxeiro e sector de actividade) no seu rendemento 
exportador, medido a través das variables probabilidade de exportar e propensión exportadora. 
A utilización da aná/ise de varianza, de regresión (lineal e loxística), log·lineal xerárquico e do 
algoritmo "CHAlO" permite mostra·la influencia daminante do tamaño da empresa na probabili· 
da de de exportar~ sector determina a probabilidad e de exportar só nas empresas de tamaño 
máis pequen~. O considera-/a propensión exportadora verificase o impacto prevalecen/e do 
sector, con electos diferenciados do tamaño segundo o sector industrial examinado. A partici· 
pación do capital estranxeiro en ningún caso presenta efectos significativos. 
Palabras clave: Capital estranxeiro 1 Exportación 1 lntemacional 1 Marketing 1 Sector 1 Tamaño. 

CHARACTERISTCS OF THE FIRM AND EXPORT PERFORMANCE 
Summary: Some characterislics olthe firm such as size, rata o/ foreign capital or industry could 
aflect export. Linear and /ogislic regression, variance and log·linear analysis, and CHAlO algo· 
rithm have been used to test those relationships. Results have shown that export probability is 
related to the size of the company. lndustry has only some elfects on sma/1 and medium-sized 
enterprises. Export intens/ty of the firm depends on industry and the relationship between size 
and export intensity is different in different industries. The influence of foreign trade capilal rate 
cannol be tested. 
Keywords: Export 1 Foreing capital 1 lntemational 1 Marketing 1 Sector 1 Size. 

INTRODUCCIÓN 
Diversas análises asociaron o perfil "demográfico" das organizacións a rende

mentos exportadores concretos. Entre as características empresariais consideradas 
destacan: o tamaño, o sector industrial e a participación estranxeira no capital so
cial. A posible influencia destas variables na actividade internacional depende dos 
resultados internacionais considerados e das variables utilizadas para meditas. 

As medidas do resultado exportador son moi variadas. Unha das máis usadas é a 
probabilidade de exportar, entendida como a porcentaxe de empresas que exportan 
dentro dun conxunto dado. Outras medidas son: o volume medio anual de exporta
cións (resulta evidente a súa asociación co tamaño empresarial) e a propensión ex
portadora', entendida como o cociente das cxportacións entre as vendas totais 

1 
Tamén se coñccc como propensión a exportar ou intcnsidadc de exportación. 
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dunha empresa. Aínda que esta última é a máis elaborada das medidas citadas, pre
senta como inconveniente o seu carácter estático, que se contradí coa natureza di
námica do fenómeno exportador. Xorde, deste xeito, a consideración do dinamismo 
exportador, que se define como o incremento porcentual da propensión exportadora 
durante un período de tempo (normalmente, un ano). 

REVISIÓN DA LITERATURA SOBRE A RELACIÓN ENTRE 
CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E RENDEMENTO 
EXPORTADOR 

TAMAÑO E RENDEMENTO EXPORTADOR 

O primeiro problema que xorde á hora de considera-lo tamaño é a gran cantida
de de indicadores que se utilizan para a súa medida: volume de activos da empresa 
(Garnier, 1982), cifra de vendas (Abdel-Malek, 1974, 1978; Hirsch e Adar, 1 974a, 
1974b; Czinkota, 1980), número de empregados (Bilkey e Tesar, 1977) e combina
cións das tres medidas (Cavusgil, 1976; Cavusgil e Nevin, 1981; Alonso e Donoso; 
1994). 

Independentemente da forma en que o tamaño se mida, existe unha tendencia a 
relacionalo de maneira positiva co resultado da actividade internacional das empre· 
sas, sexa cal sexa a variable utilizada para medila. Os argumentos que sustentan 
esta asociación son: 1) a existencia de economías de escala; 2) a limitación de re· 
cursos con que se enfronta a empresa pequena e mediana e 3) o poder negociador 
da grande empresa. Sen embargo, existen razóns para destacar certas vantaxes das 
PEMES na exportación (Alonso e Donoso, 1989): 1) a súa maior capacidade para 
lograr unha alta especialización na producción dun ben diferenciado, mediante o 
desenvolvemento dunha estratexia de "enfoque" e 2) a súa maior flexibilidade xeo
gráfica e organizativa. 

Tamaño e probabilidade de exportar 

De supoñer unha relación de signo positivo entre tamaño e probabilidade de ex
portar, derívase que a porcentaxe das empresas exportadoras aumenta a medida que 
o fai o tamaño das empresas. Son moi numerosas as contribucións empíricas que 
avalan esta proposta; entre outros, poden mencionarse os traballos de Cavusgil, 
Bilkey e Tesar ( 1979); Glejser, Jacquemin e Petit ( 1980); Auquier ( 1980); Cavusgil 
e Nevin ( 1981 ); Cavusgil e Naor ( 1987); Christensen, da Rocha e Gertner ( 1987); 
Aaby e Slater ( 1989) e Bonaccorsi ( 1992). 

O elevado número de análises existentes sobre esta relación Jevou a elaborar re
compilacións, con resultados diversos. A revisión de Bilkey ( 1978) contén oito es
tudios e en só tres observa un ha relación positiva. No trabal lo de Reid ( 1982) tres 
de cada catro estudios presentan unha relación positiva. Menos optimista é a revi· 
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sión de Aaby e Slater ( 1989): só catro de quince estudios confinnan a relación. No 
traballo de Gemunden ( 1991 ), nove de doce estudios mostran un ha relación positi
va e significativa. 

En España, Alonso e Donoso ( 1989) constataron a relación positiva entre o ta· 
maño da empresa e a probabilidade de exportar. Nas empresas con menos de 1 O 
traballadores, as exportadoras a penas chegan ó 10%, mentres que nas de máis de 
500 empregados alcanzan o 85%. Os mesmos autores volveron probar esta relación 
no seu traballo do 1994: a porcentaxe de empresas que exportan vai dun 18% en 
empresas con menos de 20 empregados a un 87% en empresas con máis de 500; as 
maiores progresións prodúcense entre 1 O e 250 cmpregados, a partir deste número 
a probabilidade de exportar scgue medrando pero en menor proporción. Resultados 
case idénticos foron obtidos posterionnente (Alonso e Donoso, 1998). 

En xeral, parece existir unha relación positiva entre o tamaño da empresa e a 
probabilidade de exportar, aínda que non está clara a fonna que adopta. Algúns 
autores, como Cavusgil, Bilkey e Tesar ( 1979), manteñen que existe un limiar mí
nimo para que a empresa acceda ¡Í exportación, mcntres que outros supoñen unha 
relación continua entrámbalas dúas variables. A evidencia empírica non é con
cluínte, o cal, como suxiren Alonso e Donoso ( 1994), pode deberse ó alto grao de 
agregación con que se adoitan realizar este tipo de estudios, xa que se existe un Ji
miar mínimo para exportar este variará en función do sector de actividade que se 
considere, e só se poderá apreciar se a información é desagregada. Neste sentido 
resulta clarificador o traballo de Barroso, Casillas e Galán ( 1998), que mostra que a 
relación entre tamaño~ e probabilidade de exportar está mediatizada polo sector de 
actividade no que a empresa oper.{ 

Tamaño e exportación media 

Entre os resultados máis concluíntes da relación entre tamaño e exportación 
media están os obtidos en España por Alonso e Donoso ( 1989, 1998). A cifra de 
exportacións nas empresas maiores é entre cinco e nove veces superior á dos tra
mos inmediatamente inferiores. A relación varía segundo cál sexa o indicador de 
tamaño elixido: é monotonamente crecente se se atende ós recursos propios da em
presa e non é lineal se se considera o emprego ou as vendas. 

Tamaño e propensión exportadora 

Malia que a propensión exportadora é un dos indicadores da actividade interna
cional máis interesantes, ou se cadra por iso, u evidencia empírica da súa relación 
co tamaño empresarial non resulta concluínte. 

z O tama1io mídcsc a través dun constructo que inclúc dous indicadores típicos o número de cmpre¡:~dos e a 
su m~ de activos da empresa 

J Realizan unha an:ilisc factorial da varianza no que introducen, como factores, os decís de tamaño e o sector de 
pcr1cnz:1 c. como vari:~blc dcpcndentc, a probabihdade de cxpor1ar 

Rl!t'ista Galega de Ecmwmía, vol. 8, núm. 2 ( 1999), pp. 171-194 
ISSN 1132-2799 

173 



Rfo, M.L. del; Varcla, J.A.; Barrciro, J.M. Características tia empresa ... 

Bilkcy ( 1978) analizou esta relación nunha das primeiras revisións da literatura 
empírica sobre exportacións e non atopou ningún patrón xeneralizable: en tres dos 
oito traballos empíricos revisados non observou ningún tipo de asociación. Os re
sultados obtidos por Reid ( 1982) na súa revisión de vinteún traballos empíricos son 
similares ós de Bilkey ( 1978). Un ha conclusión do mesmo tipo pódese extraer da 
ampla revisión de Gemünden ( 1991 ), que só atopa apoio empírico á relación su
posta en cinco dos dezaoito estudios analizados. Isto non quere dicir que da revi
sión da literatura se poida deduci-la ausencia de relación entre tamaño e propensión 
exportadora; é máis, se se manexan outras revisións, como a de Aaby e Slater 
( 1989), obtéñense resultados moito máis favorables: en once de quince estudios 
analizados atópase unha influencia positiva do tamaño. 

Dada a diversidade dos resultados, non se pode extraer ningunha conclusión. 
Máis específicamente, non se pode soste-la existencia dunha relación positiva entre 
o tamaño e a propensión explotadora. 

En España, Maravall e Torres ( 1986) e Alonso e Donoso ( 1989) atoparon que, 
sexa cal sexa o indicador de tamaño elixido, a propensión a exportar mingua mo
notonamente a medida que aumenta a dimensión da empresa. 

No 1994, Alonso e Donoso repiten o estudio en catro mostras de empresas es
pañolas: CIE-79, ICEX-85, ESEE-90 e ICEX-92. A distribución da propensión ex
portadora segundo o tamaño é similar en tódalas mostras analizadas. Nas máis 
completas (CIE-79, ICEX-85, ICEX-92) o coeficiente segue unha traxectoria coin
cidente: presenta valores elevados no grupo de microempresas, descende nos tra
mos de empresas pcquenas, aumenta de novo no intervalo de empresas medianas e 
volve descender no das empresas máis grandes. O coeficiente compórtase da mes
ma forma cando o tamaño se mide pola cifra de vendas. 

E interesante ter en canta que todos estes estudios parten da hipótese de que 
existe unha relación causal que vai do tamaño da empresa á intensidade da expor
tación. Segundo Bonaccorsi ( 1992), debería considerarse tamén a relación inversa: 
ó exporta-las empresas poden ter maiores oportunidades de crecemento que cando 
venden exclusivamente no mercado nacional. Unha correlación estatística en cal
quera momento do tempo non debería ser asumida como proba dunha relación cau
sal. O traballo de Calof ( 1994) pode apoiar esta segunda perspectiva, xa que nel se 
observa unha correlación estatística significativa entre tamaño da empresa e expe
riencia exportadora. A súa xustificación teórica pasa máis por un maior crecemento 
derivado da internacionalización ca por unha historia internacional máis langa de
rivada do tamaño. 

Tamaño e dinamismo exportador 

A idea que está baixo a relación entre tamaño da empresa e dinamismo exporta
dor é a suposición dunha internacionalización máis rápida canto maior sexa o ta
maño da empresa. Esta relación foi probada empíricamente en España por Alonso e 
Donoso (1994). Estes autores chegan á conclusión de que se o tamaño se mide a 
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través do número de empregados, a asociación entre esta variable e o dinamismo 
exportador ten forma de U: as empresas con maior dinamismo son as de menos de 
25 empregados, alcánzasc un mínimo no tramo 26-50, para volver ascender nos 
tramos de tamaño superiores. Sen embargo, se como indicador de tamaño se toma 
o volume de factumción, a relación entre as variables é case aposta, de forma que o 
tramo entre 600 e 1000 míllóns de pesetas é o máis dinámico e este dinamismo de
cae ó se despmzar cam ós extremos da distribución. 

Tamaño e unha medida mixta do rendemento 

Dada a diversidade de medidas do rendemento, Alonso ( 1995) formulou un 
constructo que integra as dimensións e<;tática e dinámica: a propensión exportadora 
e o dinamismo exportador. Utilizando este constructo como medida -e examinan
do a súa relación co tamaño nun modelo de ecuacións estructurais no que se consi
deran os efectos mediadores doutros descritores da empresa e das súas estratexias e 
vantaxes competitiv~ obtén unha relación directa de signo negativo entrámbalas 
dúas variables mentres que as relacións indirectas (efectos do tamaño sobre o reo
demento exportador a través da estratexia e a través da estructura organizativa) pre
sentan un resultado dubidoso. 

PARTICIPACIÓN DO CAPITAL ESTRANXEIRO E RENDEMENTO 
EXPORTADOR 

A presencia de capital estranxeiro pode supoñer un comportamento diferencial 
das empresas participadas con respecto ás non participadas, comportamento deri
vado da busca de rendibilidade de certas vantaxes case monopolistas (coñecemen
tos e técnicas de xestíón, de fabricación, economías de escala, poder de mercado, 
etc.) máis alá das fronteiras do seu país (Hymer, 1976). Cabe esperar que o inves
timento estranxeiro transfira activos tecnolóxicos, de xestión e de loxística interna
cional que poden significar un maior rendemento exportador, condicionado polo 
obxectivo e palas características do in vestimenta (Alonso e Donoso, 1989). 

A relación positiva esperada entre participación estranxeira no capital da empre
sa e rendemento exportador non é significativa nin no traballo de McGuiness 
( 1978) nin no de Cooper e Kleinschmidt ( 1985), tanto cando o rendemento expor
tador se mide a través da propensión exportadora, como cando a medida utilizada é 
o dinamismo exportador. 

En España, os resultados da investigación empírica non sempre coinciden, aínda 
que se aprecian certas tendencias consistentes. Rodríguez de Pablo e outros ( 1974, 
1975), Martínez González-Tablas ( 1979) e Bueno ( 1982) observan na empresa 
participada a maior propensión importadora e a menor exportadora; sen embargo, 
estudios máis recentes sinalan a alta propensión exportadora da empresa participa
da (Muñoz e Salido, 1980; Maravall e Rodríguez de Pablo, 1982; Alonso e Dono
so, 1985; Maravall e Torres, 1986; Bajo, 1987). 
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Os resuhados obtidos por Alonso e Donoso ( 1989) indican un ha maior probabi
lidade de exportar nas empresas participadas por capital estranxeiro, probabilidade 
que medra a medida que aumenta a participación estranxeira no capital. O contrario 
acorre coa propensión exportadora. Posteriormente, Alonso e Donoso ( 1994 ), ó 
analizaren as mostras do ICEX do 85 e do 92, observan unha maior presencia da 
empresa participada no colectivo de exportadoras (24,5% fronte ó 15,4%). Cando 
se utiliza como medida do rendemento o dinamismo exportador, non se atopa unha 
relación demasiado definida coa participación estranxeira no capital: sobresaen 
polo seu maior dinamismo as empresas con participación estranxeira entre un 1% e 
un 25%, mentres que o valor máis baixo se rexistra cando o control pasa a ser 
maioritario (do 50% ó 75%), o que pode ser consecuencia de que os obxectivos 
perseguidos por este grupo de empresas estranxeiras se relacionan coa explotación 
do mercado interno español. Verbo da propensión exportadora, non se observan di
ferencias entre os grupos de empresas con capital enteiramente nacional e aqueJas 
con participación de capital estranxeiro (Alonso e Donoso, 1994, 1998). Por últi
mo, empregando como indicador do rendemento exportador o constructo integra
dor xa comentado e introducindo a relación entre o capital estranxeiro e o rende
mento nun modelo de ecuacións estructurais, Alonso ( 1995) non aprecia asociación 
directa entrámbalas dúas variables. 

SECTOR INDUSTRIAL E RENDEMENTO EXPORTADOR 

É ben improbable que tódolos sectores industriais dun país teñan a mesma pre
sencia internacional. Con frecuencia, a vantaxe internacional dunha zona determi
nada concéntrase en sectores estreitamente definidos ou, mesmo, en segmentos 
sectoriais moi concretos. A combinación de distintos elementos ligados á zona de 
procedencia favorece a expansión internacional dalgúns sectores. Aínda atendendo 
a estes elementos, é difícil predicir qué sector e de qué lugar gozará de vantaxes 
internacionais. Por exemplo, tódolos sectores dunha zona poderían obter econo
mías de escala se vendesen os seus productos a todo o mercado mundial, e non está 
claro o efecto do tamaño do mercado de orixe sobre a súa consecución. O mesmo 
ocorre coas explicacións baseadas na disparidade tecnolóxica. É certo que esta po
de ser fonte de vantaxe, pero habería que coñece-la causa da disparidade tecnolóxi
ca para saber qué sectores e de qué lugares obterían unha vantaxe competitiva deri
vada deste factor. As teorías que fan fincapé no papel do mercado, como a teoría 
do ciclo de vida do producto internacional (Vernon, 1966), non explican por qué as 
empresas de determinadas zonas son líderes en determinados sectores novos. 

Ás veces trátanse estas cuestións cedéndolle-la totalidade do protagonismo en 
materia de competitividade ás empresas; sen embargo, pode observarse que os líde
res de determinados sectores e segmentos sectoriais tenden a estar concentrados en 
poucos Jugares e adoitan mante-la súa vantaxe competitiva durante moitos anos. 
Por suposto, cada empresa decide a súa estratexia, pero parecen se-las empresas de 
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sectores concretos en zonas concretas as que elixen as mellares estratexias (Porter, 
1991). 

No traba \lo de Alonso ( 1991) analízase a situación internacional dos sectores 
industriais españois utilizando dúas medidas para cuantifica-las correntes comer
ciais: a cota en exportación (que relaciona a oferta exportadora española co total de 
exportacións da OCDE) e a cota en importación (que relaciona as exportacións es
pañolas con destino ós países da OCDE co total de importacións da OCDE). A 
aplicación destes índices ó comercio internacional dos sectores industriais espa
ñois4 mostra que, dende o ano 1970 ata o ano 1985, aumentaron considerablemente 
o seu valor. De feito, se se consideran as cotas para o total da industria, obsérvase 
que case o duplicaron, o cal pode deberse ó proceso de apertura comercial que vi
viu a economía española durante o período analizado. Tamén se pode observar un 
gran paralelismo nos valores de ámbolos dous indicadores, polo que unha soa me
dida parece suficiente para explica-lo comporta mento dos sectores. Alonso ( 1991 ) 
opta pota cota de exportacións e compleméntaa con información de carácter diná
mico. Así, divide os sectores industriais en función dun indicador estático -o nivel 
de exportacións do sector- e outro dinámico ---il evolución que experimenta no 
período considerado-. 

A clasificación resultante da combinación destes criterios mostra que gran parte 
dos sectores productores de bens de consumo tradicional como alimentación, bebi
das, calzado, confección, madeira e mobles; xunto con pneumáticos, construcción 
naval, refino e maquinaria para metais parten de niveis altos da cota en exporta
ción, pero experimentan unha taxa de crecemento desta magnitude menor cá media 
e, en moitos casos, negativa. Os sectores que presentan altos niveis de exportación 
e experimentan unha forte progresión son sectores tradicionais como a pel, a cerá
mica ou o vidro, e sectores que, como a siderurxia, o automóbil ou a industria bási
ca de metais non-férreos, poderían ser considerados os novos sectores da exporta. 
ción española. Os sectores productores de maquinaria eléctrica e mecánica, o sector 
químico, o electrónico e o de bens de consumo máis sofisticados presentan cotas 
inferiores á media pero con tendencia a corrixirse. Son os sectores intensivos en 
tecnoloxía, como a fabricación de maquinaria eléctrica e electrónica, os que se ato
pan en peor si tuación segundo un ou outro criterio. 

Se ás análises da situación e evolución das cotas en exportación engádese a con
sideración das características técnicas e productivas dos sectores, obsérvase que, no 
1970, os sectores máis competitivos da industria española eran os intensivos en re
cursos naturais e man de obra, mentres que en 1985 van gañando importancia os 
sectores intensivos en economías de escala. A escasa competitividade dos sectores 
intensivos en tecnoloxía e daqueles nos que moita importancia a diferenciación 
comercial mantense ó longo de todo o período estudiado. 

A vantaxe internacional dos sectores industriais dun país pode, tamén, aproxi
marse a través dos valores do coeficiente exportador (definido como a porcentaxe 

4 
A dasilicación dos sectores industriais é a uuli1.ada pola OCDE a partir dos tr.~ballos de Pavin (Aion~o. 1993). 
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de exportacións sobre a oferta total: producción máis importacións). O coeficiente 
exportador dá unha idea de en qué medida o sector aproveita vantaxes competitivas 
noutros países. Segundo datos de Alonso ( 1991 ), se se a valía o coeficiente exporta
dor español en xeral, sen diferenciar sectores, obsérvase unha continua progresión 
dende 1975 ata 1985, ano en que se alcanzan valores,próximos á media da OCDE. 
Esta tendencia interrómpese coa incorporación de España á CEE. A consideración 
dos índices desagregados por sectores permite deducir unha gran consistencia da 
súa posición competitiva internacional. Así, no 1985, os sectores productores de 
bens de consumo tradicional e boa parte dos sectores intermedios, como o do refi
no, siderurxia, caucho e plástico ou metais non-férreos, presentan un coeficiente 
exportador superior á media da OCDE. Unha posición que se mantén no ano 1989, 
con excepción dos sectores de siderurxia e productos metálicos cuns coeficientes 
que descenderon por debaixo da media da OCDE. 

A comparación dos coeficientes exportadores sectoriais coa media da OCDE ten 
como inconveniente a presencia neste bloque de economías fortemente auto
abastecidas (a de EE.UU., por exemplo). Esta é a razón pala que Alonso (1991) 
analiza o coeficiente exportador dos sectores industriais españois en relación coa 
media dos entro países maiores da Comunidade Europea. Os resultados indican que 
só son competitivos algúns sectores productores de bens de consumo, como pe!, 
calzado e impresión, e de bens intermedios, como refino e madeira. 

A través do estudio de magnitudes microeconómicas, Alonso e Donoso (1989) 
analizan a competitividade dos sectores industriais españois medindo o rendemento 
exportador empresa a empresa. Para clasificaren os sectores industriais utilizan o 
modelo do ciclo de vida do producto internacional (Vernon, 1966), formalizando a 
diverxencia entre productos nos diferentes sectores industriais (por suposto, teñen 
en canta que en cada sector de actividade coexisten productos en tódalas fases do 
seu ciclo de vida, pero parten da base de que nuns sectores priman unhas fases so
bre outras). Oeste xeito, distinguen actividades tradicionais --ilgraria, materias 
primas minerais, téxtil e fogaf-, modernas -maquinaria, transporte e química
e mixtas -moda, sector agroalimentario, libros, lecer e construcción-. Así clasi
ficadas, a exportación media é superior nas industrias modernas; a maior propen
sión exportadora aparece en certos sectores tradicionais e mixtos; e o maior dina
mismo exportador preséntase nos sectores clasificados como modernos. Segundo 
datos de 1996 (Alonso e Donoso, 1998), os sectores con maior propensión exporta
dora son agricultura, calzado e pel, palpa e pasta de papel, automóbiles e electróni
ca; mentres que os de menor propensión exportadora son confección, caucho e 
plástico e manufacturas de papel. 

RELACIÓNS ENTRE AS CARACTERrSTICAS 

As relacións entre os descritores empresariais poden xustificarse con facilidade. 
Cabe esperar, por exemplo, un maior tamaño das empresas con participación de 
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capital estmnxeiro, ou unha dependencia do tamaño respecto do sector no que a 
empresa opera, xa que a escala mínima eficiente varía duns sectores a ou~r~s . . 

A existencia dunha relación entre tamaño da empresa e sector de acttv1dade fo1 
constatada en España por Alonso e Donoso ( 1989) sobre unha mostra de, aproxi
madamente, 2300 empresas exportadoras. A distribución por tamaños observada 
depende do sector que se considere. Así, os sectores no~ q~e a grande empresa .ad
quire maior presencia relativa son os de transporte, qmmtca e, e~ ~enor med1da, 
maquinaria, todos eles cualificados como modernos, xa que~ ma1ona. dos produc
tos se atopan nas fases iniciais do seu ciclo de vida. Pala sua parte, e en sectores 
cualificados como tradicionais (agrario) e mixtos (moda) ande a pequena empresa 
ten maior peso. 

No traballo de Alonso e Donoso ( 1989) obsérvase unha relación entre tamaño 
da empresa e participación estranxeira no capital, de .forma ~ue as empre~as parti
cipadas teñen, como media, maior tam_añ~ cás ~e capllal ~nte1ra~ente nac1onal. As 
diferencias son notables cando o tamano e med1do a traves do numero de emprega
dos: o 12,4% das empresas participadas son grandes, fronte a un 4,7% das de .c~pi 
tal nacional. Esta diferencia non só se mantén senón que aumenta cando se uuhzan 
outros indicadores como as vendas, os recursos propios ou o volume de exporta
cións. Os mesmos autores (Alonso e Donoso, 1994) poñen de manifesto a imposi
bilidade de establecer unha relación directa e lineal entrámbalas dúas variables, xa 
que as empresas cun maior tamaño medio son as participadas dun 50 ata un 75% 
do capital, seguidas das participadas en máis dun 75% e, _da mes.ma f~rrna,_ as e~· 
presas participadas en menos dun 25% presentan un tamano med1o maJO.r cas p~ru
cipadas dun 25 a un 50%. A esta mesma conclusión chegan outros estud1os reahza-
dos en España, como os de lranzo ( 1991) e Ortega ( 1992). . , .. 

Segundo datos do 1996, constátase a e~istencia ?unha relac10n positiva entre 
tamaño da empresa e participación estranxe1ra en cap1tal, xa que o cadro de persoal 
medio das empresas de capital enteiramente nacional é de 101 emprega_dos, fro~t.e 
ós 636 das empresas participadas en menos do 50%, e os 893 das que tenen partici-
pación estranxeira maioritaria (Alonso e Donoso, 1 ?98): . . 

Por outra parte, é conveniente considera-la pos1~17 mfluencta do s:ctor de actl
vidade na participación estranxeira no capital. A anahse do caso.espanol (Alonso e 
Donoso, 1994) amasa unha clara relación entrámbalas dúas vanables .. os secto~es 
de actividade cualificados como modernos en función do modelo do c1cl~ ~e v1da 
do producto son os que mostran unha maior porce.ntaxe d~ empresas participada~, 
mentres que, coa única excepción do sector a.g~oah."_lentano, son os sectores tradt
cionais e mixtos os que presentan menor partJctpacJOn. Co~ datos do 1996, _os sec
tores que mostran unha maior presencia de capital estranxetro son os de veh1c~l?s e 
transporte, e química (con ni veis de participación. por. rib~ do 30.%); co_n. parll.cl.pa~ 
cións preto do 20% atópanse os sectores de maqumana e mdustna -~etahca bastea, 
os sectores agroalimentario, téxtil e confección, e productos .metah~os, entre ou
tros, teñen porcentaxes superiores ó 1 0%; por debatxo desta c1fra atopanse os sec
tores de calzado e pel, e madeira e mob1es (Alonso e Donoso, 1998). 
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ESTUDIO EMPÍRICO DAS RELACIÓNS 

M OSTRA 

Para analizármo· la influencia do perfil de camcterísticas da empresa no seu ren· 
demento exportador utilizamos parte da información contida na base de datos ela· 
borada no marco do Plan de Fomento das Exportacións Galegas (FOEXGA). Esta 
base contén información sobre 1149 empresas galegao;, das cales 628 son exporta· 
doras e o resto non-exportadoras, consideradas exportadoras potenciais polos en· 
cargados de efectua· la selección~. A composición da mostra en relación coas varia· 
bies tamaño, sector de actividade e participación estranxeira no capital da empresa 
preséntanse nas táboas 1, 2 e 3, respectivamente. 

Táboa l.- Composición da mostra por tamaños 
Tammio: l'ttulns 1 Frecue/lc:ia Tnmmio: cmprCimtios 1 Freclltllcin 
0-1!5.000.000 1 271 1-6 1 295 
85.000.000·247.500 ()()() 1 265 7-15 1 278 
247.500. <Xl 1· 700 <XXl.OOO 27:1 16-40 283 
71XHXlO. <XlO ou rndís 1 263 41 ou m:lis 1 269 

Táboa 2.· Composición da mostra segundo participación cstranxcira no capital 
1 Canital estranxeim Frccucllcia 
1 Non oar1 icip¡¡das 98K 
1 l'anicioadas 21 

Táboa 3.· Composición da mostra por sectores de actividade 
.'iecttlr Frec11encía 

Al!ro~hmcnt;~rio 311 
Manufacturas do fol!:lr 73 
Manufacturas téxtilcs. confección. cal7.:~do. rx:l e coim 11 2 
Outrns manuf¡¡ctums 53 
Fontcs de enerxía e lubrkantes 8 
Motcrias mimas 54 
Productos inlcnnedios 334 
Mm:¡uin¡¡ri¡¡ e eQuipos industriais 141 
Servicios 51 

HIPÓTESES 

De acordo coa investigación previa, examinada no apartado anterior, propóñen· 
se as seguintes hipóteses: 

H l. A probabilidade de exportar: 

Hla. Aumenta ó faceto o tamaño das empresas. 
H 1 b.J?stá influida polo sector de actividade da empresa. 
H 1 c. E maior nas empresas participadas por capital estranxeiro. 

5 Débcse subliñar. polo tan1o, que as porccn1a~cs de empresas cxponadoras non o son sobre o número tola! de 
empresas galeg¡¡s scnón unicarncntc sobre a poboación de empresas cxponadorns e potcnci¡¡lrncn1e exportadorns. 
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H2. A propensión exportadora: 

H2a. Aumenta ó facelo o tamaño das empresas. 
H2b. Está influida polo sector de actividade da empresa. 
H2c. É maior nas empresas participadas por capital estranxeiro. 

ANÁLISES E RESULTADOS 

Características da empresa e probabilidade de exportar 

Para comprobármo-la relación entre o tamaño das empresas e a súa probabilida· 
de de exportar, dividímo-la mostra en dous grupos, segundo que a empresa estivese 
exportando na actualidade ou aínda non o fixera. Analizámo·las diferencias entre 
grupos en dous dos indicadores tradicionais do tamaño para os que dispoñemos de 
datos: número de empregados e vendas. As análises de varianza dun factor efec· 
tuados mostran que as empresas exportadoras son significativamente (p<0,05) máis 
grandes cás non-exportadoras, con independencia do indicador de tamaño utiliza
do. Os valores medios dos indicadores para ámbolos dous grupos móstranse na tá· 
boa4. 

Táboa 4.· Diferencias de tamaño entre empresas exportadoras e non·exportadoras galegas 

lntlicatltlr E:rrmrtatloros No11·exrwrtad11ras 11 

Ernprcgados 87 27 0,001 

Vendas (rnillóns) 2.!!43 506 0,010 

Para examinarmos con máis detalle a relación, dividímo-Ja mostra en tramosn e 
calculámo·la probabilidade de exportar en cada un. Se o indicador analizado é o 
número de cmpregados, obsé rvase o menor incremento entre a microempresa e a 
empresa pequena: a probabilidade de exportar das empresas con menos de 6 em· 
pregados non é sensiblemente inferior á do tramo inmediatamente superior (táboa 
5). Se se utiliza como indicador a cifra de vendas, o incremento da probabilidade 
de exportaré practicamente monótono entre os distintos intervalos de tamaño ana· 
lizados (táboa 6). 

Táboa S.- Número de cmpregados e probabilidadc de exportar 

Tamaiitl: emprcl!atlos l'robabilitladc de exrmrtar 
l-6 40';t. 

7- 15 45% 
16-40 59% 
41 ou rnáis 78% 

6 Os tramos de tanmño dclinfronsc utilizamlo como Hmites dos intervalos os cuartís das d1stribucións de frc· 
cucnci:•s dos dous indicadores. 
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Táboa 6.- Vendas e probabilidade de exportar 

Tammio: I'CIIdnr rrohnllilidatfc de exportar 
0·85.000.000 :!5% 
85.000 000·:!47.500.000 49% 
:!47.500.00 1-700.000.000 66% 
700.000 ()(){} ou m:ii5 82'A; 

Para obtermos un constructo que dea unha idea máis completa do tamaño reali· 
zamos unha análise dos compoñentes principais. A través deste procedemento, ob· 
tense un compoñente principal con autovalor maior ca 1 que explica, aproximada
mente, o 93,40% da varianza dos indicadores. As puntuacións factoriais serven de 
base para dividí-la mostra en cuartís de tamaño. Así, obsérvase que a relación entre 
tamaño e probabilidade de exportaré positiva (táboa 7): a medida que aumenta o 
tamaño, a probabilidade de exportar aumenta. Mediante un test chi-cadrado cons
tatámo-la significación da relación (p<0,05). Estes resultados confirman a hipótese 
la. 

Táboa 7.· Tamaño e probabilidade de exportar 

Tama1io rrobnbilidadc de c:ri1nrtar 
Cuartil 1 30J% 
Cuartil2 47,9% 
CuartilJ 67.4% 
Cuartil4 89.4% 

Co obxecto de examinármo-la influencia do sector de pertenza na probabilidade 
de exp?rtar con~truímos unha táboa cruzada cos 9 sectores industriais para os que 
ternos mformac1ón e os dos valores da variable dependente. Eliminamos da análise 
o sector de producción de enerxía, combustibles e lubricantes debido ó reducido 
número de casos na mostra. A proba chi-cadrado permite deducir unha asociación 
significativa entre as variables. Os sectores nos que a probabilidade de exportar é 
maior son: fabricación de maquinaria e equipos industriais, seguido do de manu
facturas téxtiles, de confección, pel e coiro, e sector agroalimentario. Os sectores 
nos que a probabilidade de exportar é menor son, por esta arde, servicios, manu
facturas do fogar e outras manufacturas. Os resultados, que se presentan na táboa 8, 
confirman a hipótese 1 b. 
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Táboa 8.· Sector de actividade e probabilidade de exportar 

Sector Probabilidad e de exnortar 
Al!ro:llimcnt:nio 57.10 
M:mu facturas do fol!ar 43.50 
Munufacturas téxtilcs. confección, calzado. pd e coi ro 59.00 
Outras rn:mufacturas 46,80 
Mnlcria~ r>rirnas 50.00 
Productos ínlcrmcd ios ss.:w 
M¡¡quinaria e eQuipos industriais 67.40 
Servicios 36.70 
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Seguímo-lo mesmo procedemento para analizármo-la relación entre a probabi
lidade de exportar e a presencia na empresa de capital estranxeiro (táboa 9). Nas 
case mil empresas con capital enteiramente nacional obsérvase unha probabilidade 
non significativamente menor (p<0,05) cás que teñen participación: 54,80 fronte a 
59,50, polo que non se confirma a hipótese le. 

Táboa 9.- Participación estranxeira no capital e probabilidade de exportar 

ParticipacÍtÍII CStfOIIXCÍrO 1111 CDTIÍtaf Prohnbilidatfc de exportar 

No participadas 54.80% 
Participadas 59.50% 

Para probármo-lo efecto total das variables independentes sobre a probabilidade 
de exportar, e dada a natureza categórica desta última variable, realizamos unha 
análise de regresión loxística. O tamaño empresarial foi medido a través do factor 
integrador tamaño. A presencia de capital estranxeiro mediuse a través da pareen
laxe de capital con orixe estranxeira. Para que non se xerase un número demasiado 
elevado de variables dicotómicas relativas ó sector, optamos por considerar unica· 
mente dous sectores7

: o agroalimentario e mailo de fabricación de bens intermedios 
(asignándolle o valor O á pertenza ó primeiro sector e o 1 á pertenza ó segundo). 

O modelo de regresión loxística resultante é significativo (p<0,05), aínda que a 
súa capacidade clasificadora é limitada (preto do 68%). Só o coeficiente ~ da va
riable independente tamaño móstrase significativo (p<0,05). Como se esperaba, o 
seu signo é positivo. 

A influencia do sector sobre a probabilidade de exportar non resulta significati
va na regresión loxística, pero si na proba chi-cadrado realizada previamente. Isto 
pode deberse á elección dos dous sectores integrados na análise; tamén podería 
acorrer que se produza un efecto conxunto do tamaño e o sector sobre a probabili· 
dade de exportar. Analizamos este efecto a través dunha análise lag-lineal xerár
quico. Os resultados mostran interaccións entre as variables tamaño e probabilida
de de exportar, por un lado, e tamaño e sector de actividade, polo outro. O sector de 
actividade condiciona o tamaño empresarial e este a probabilidade de que a empre
sa exporte, o cal confirma parcialmente a hipótese l. As frecuencias observadas, as 
esperadas e os residuos preséntanse na táboa 1 O. 

Construímos dúas táboas cruzadas para coñece-lo signo das relacións xurdidas. 
Como se supoñía, as empresas grandes teñen a mesma presencia en ámbolos dous 
sectores; sen embargo, as empresas de tamaño medio predominan no sector de fa
bricación de bens intermedios, mentres que as pequenas o fan no sector agroali
mentario. A relación positiva entre tamaño e probabilidade de exportar constátase 
de novo. 

Dada a consideración parcial da variable "sector" na análise anterior, recorre· 
mas á técnica multivariante de clasificación "CHAlO", do paquete estatístico SPSS 

7 Ámbolos dous sccton:s foron sch:ccionados pola súa fortc presencia na moslra. 
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8.0, para e~aminala de modo completo. Introducimos como variables independen
tes ou pred1ctoras: os cuartís da distribución de frecuencias da variable número de 
empre?ados", a variable dicotómica participada/non participada por capital es
tranxeJro e os 9 sectores industriais para os que dispoñemos de información. 

Táboa 10.- Frecuencias observadas e esperadas nas celas resultantes da interacción do la· 
maño, sector e probabilidade de exportar 

Gntpo Frec11encia Frtellet~cla Resid11os 
n/1sen•ada esnerada estandariwdos 

Non-cxponador 

Exponador 

. Os resultados obtidos preséntanse na figura l. O tamaño empresarial é o des
cntor que presenta diferencias máis significativas (p<0,05). Os dos primeiros cuar
tís de t~maño ( 1 a 15 empre~~dos) teñen un ha probabilidade de exportar similar (en 
torno o 42,5%). A probab1hdade aumenta nos dos cuartís seguintes: alcanza o 
59,3% no terceiro e preto do 78,5% no tramo de empresas máis grandes. 

O sector de actividade unicamente ten un efecto significativo sobre a probabili
dade de exportar nas empresas pequen as ( 15 empregados o u menos). N este seg
mento, observase que os sectores con maior probabilidade de exportar son: 1) ma
quinaria e equipos industriais (cunha probabilidade do 57 ,7%) e 2) agroalimentario 
e .d.e manufac.turas do fogar, téxtiles, confección, calzado, pel e coi ro (cunha proba
bihdade med1a do 47,7%). Os sectores doutras manufacturas, materias primas, pro
ductos enerxéticos e productos intermedios presentan unha probabilidade de ex
portar por debaixo da do sector servicios (arredor do 33,3 e 34,5%, respectiva
mente). 

Entre as empresas pequenas dos sectores agrario e de manufacturas de alimen
tación, fogar, téxtil , confección, calzado, pel e coiro pode observarse, á súa vez, un 
comportamento diferenciado en canto á probabilidade de exportar: as micro
empresas (ata 6 empregados) téñena significativamente menor (40,7%) cás de ta
maño algo superior, de 7 a 15 empregados (56,7%). 

K 
. . Os scus valon:s n:suhan máis claros, para os efectos de inlcrpn:la~ión dO$ resultados, cás punluacións facto· 

na1s do constructo "tamaño". 
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Figura 1 
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Obsérvase, en consecuencia, a existencia de 7 grupos de empresas con probabi
lidade de exportar diferenciada: 

• Grupo 1: micro-empresas dos sectores agrario, alimentario e de manufacturas 
téxtiles, de confección, calzado, pe\ e coiro. A súa probabilidade de exportar é 
case 10 puntos inferior ó 50% ( 40,7%). 

• Grupo 2: empresas pequenas (entre 7 e 15 empregados) dos sectores agrario, ali
mentario e de manufacturas téxtiles, de confección, calzado, pe\ e coiro. A súa 
probabilidade de exportaré superior ó 50% (56,67%). 

• Grupo 3: empresas pequenas (de ata 15 empregados) dos sectores productores 
doutras manufacturas, materias primas, productos enerxéticos e semielaborados . 
A súa probabilidade de exportaré amáis baixa (33,33%). 
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• Grupo 4: empresas pequenas (de ata 15 empregados) do sector de fabricación de 
maquinaria e bens de equipo. A súa probabilidade de exportaré alta (57,69%). 

• Grupo 5: empresas peque nas (de ata 15 empregados) do sector servicios. A súa 
probabilidade de exportaré a segunda máis baixa (34,48%). 

• Grupo 6: empresas cun tamaño entre 16 e 40 empregados. A súa probabilidade de 
exportaré a segunda máis alta, case 10 puntos superior ó 50% (59,29%). 

• Grupo 7: empresas con máis de 40 empregados. A súa probabilidade de exportar 
é a máis alta (78,44% ). 

En ningún nivel da árbore de clasificación obsérvanse efectos significativos 
(p<0,05) da participación estranxeira no capital sobre a probabilidade de exportar. 
Por conseguinte, a hipótese 1 verificase parcialmente, no sentido de que o tamaño e 
o sector -este unicamente no caso das empresas de 1 a 15 empregados- diferen
cian significativamente a probabilidade de ser exportador. 

Características da empresa e propensión exportadora 

Para estudiármo-la relación entre tamaño da empresa e propensión exportadora, 
examinámo-las correlacións bivariadas entre os tres indicadores do tamaño consi
derados -empregados, vendas e factor integrador- e maila propensión exporta
dora nas empresas incluidas no grupo de exportadores (neste punto prescindimos 
da análise dos non-exportadores). Non se observa ningunha correlación significati
va (p<O, 1) entre a propensión exportadora e os indicadores do tamaño analizados. 

Aínda que, como se indicou, as puntuacións factoriais do constructo "tamaño" 
elaborado anteriormente non presentan correlación significativa coa propensión 
exportadora, dividímo-la mostra en cuartís de tamaño para observa-las variacións 
na propensión exportadora (táboa 1 1 ). 

Táboa 11.- Propensión exportadora media segundo tamaño (cmpregados e vendas) 

Tama~io: ve11das e emnrel!ados Pror~e11sió11 cxnortadora media 
Cuartill 29.01 % 
Cuartill 28,23% 
Cuartil3 32.82% 
Cuartil4 26,90% 

Os resultados constatan que a propensión exportadora media é superior entre as 
empresas de tamaño medio-grande, pero inmediatamente seguidas palas empresas 
máis pequenas, aínda que as diferencias entre estas e as restantes son de escasa 
magnitude. 

A influencia do sector de actividade sobre a propensión exportadora é significa
tiva (p<0,05) segundo os resultados da análise de varianza dun factor efectuado. A 
propensión exportadora media de cada un dos sectores analizados (todos menos o 
de producción de enerxía, combustibles e lubricantes) preséntase na táboa 12. Os 
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sectores de fabricación de bens intermedios, maquinaria industrial e bens de equipo 
e o sector servicios son os que teñen propensións exportadoras máis altas. As máis 
baixas corresponden ós sectores de manufacturas do fogar e outras manufacturas, 
por esta orde. 

Táboa 12.- Sector de activid¡1de e propensión exportadora 

Sec111r Pmpet1siti11 exnortadora media 
Agroalimentario 27.66 

Manufacturas do fogar 15.19 

Manufacturas téxtilcs. confección. caluu.lo, pcl e coiro 20.28 

Outras manufacturas 18.:15 

Materias primas 27.65 

Bcns intermedios 39,95 

Maquinaria industrial e bens de equipo 31.70 

Servicios 31.64 

En relación coa presencia de capital estranxeiro, cómpre destacar que tódalas 
empresas da mostra, independentemente da orixe do seu capital. venden maiorit~
riamente no mercado español (táboa 13). Neste comportamento non se observan di
ferencias significativas (p<0,05) tt·ala realización dunha análise de varianza dun 

factor. 

Táboa 13.- Participación cstranxeira no capital e propensión exportadora 

Ccmital estratJXI!im Propensión exportadora media 
Non particinada 29.82 

Participada 34,32 

Para proba-la influencia simultánea das tres características da empresa sinala
das, o tamaño (medido polo constructo factorial elaborado previamente~, o sec~or 
industrial de pertenza (de fabricación de bens intermedios fronte ó agroahmentano) 
e a porcentaxe de participación estranxeira no capital social, realizouse unha an~~i
se de regresión lineal na que se introduciu como variable dependente a propens10n 

exportadora. . . 
O modelo formulado é significativo (p<0,05) cun R cadrado cornx1do do 0,034. 

O único coeficiente~ significativo (p<0,05) é o correspondente ó sector (táboa 1~). 
Ten signo positivo, o cal indica máis propensión exportadora no sector de bens _m
termedios ca no agroalimentario. Os coeficientes das variables tamaño

9 

e cap1tal 
estranxeiro non son significativos (p<0,05). 

Como é moi probable que a relación entre tamaño e _propensió~ exportadoras:
xa diferente segundo o sector de actividade que se cons1dere, realizamos unha ana
lise factorial da varianza que incorpora, como variables de tratamento, o tamaño 

9 o coeficiente tampouco non é significativo (f'<0,05) cando o tamaño se mide a través d? número d~ c!llprcga· 
dos ou da cifra de vendas. O modelo completo scguc tendo significación cando se utihlllll estcs md1cadorcs 
(p=0,004 e 1'=0,002, respectivamente). 
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(en cuartís) e o sector de actividade; e, como variable dependente, a propensión ex
portadora. Os resultados obtidos móstranse na táboa 15. Obsérvase que a influencia 
do sector na propensión exportadora é significativa, o mesmo cá interacción sector
tamaño. A propensión exportadora media de cada grupo preséntase na táboa 16 e 
na gráfica l. 

Táboa 14.- Regresión lineal das variables: sector, tamaño e capital estranxeiro sobre a pro
pensión exportadora 

Variable Cm~ficiellles Sig11ijieacióll 
cstnmlarizac/tJS 

Sec10r 0.187 0.001 
Tamaño • 0,058 0.300 
Capual estr.mxcno 0.049 0,380 
U cadrado corrixido "' 0.035. 

Táboa 15.- Análisc factorial da varianza: propensión exportadora, tamaño e sector. Varia
ble dcpendentc: propensión exportadora 
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Variable Siglli{lcacitíll 
T:unnño 0.952 
Sector 0.001 
Tamnño-Sector o.oso 
R cadrado = 0,060 (H cndrado co-
mxido = ,()40). 

Tábon 16.- Propensión exportadora media segundo o tamaño-sector de actividade 
Tammio Sector l'rnpemió11 

exportadora media 
1.00 Agroalimcntario 33.920 

Bcns intermedios 33.258 
2,00 Agroa!imentario 29,989 

Bcns intermedios 35.560 
3,00 Agroalimcntario 24,000 

Bens intermedios 44,929 
4,{)() Agroalirm:ntario 20,809 

B~'lls intermedios 42.667 

Gráfica 1.- Medias estimadas de propensión exportadora 

SO% 

Scmimanufacturas 

Agroalimcntnrio 
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Tu maño 

Revista Galcga de Ec01romía, vol. 8, núm. 2 ( 1999), pp. 171-194 
ISSN 1132-2799 

Río, M. L. del; Varcla, J.A. ; Barrciro, J.M. Características da empresa ... 

Obtense un efecto mediador do sector de actividade na relación entre tamaño e 
propensión exportadora. No sector agroalimentario a relación é negativa: a medida 
que aumenta o tamaño diminúe a propensión exportadora. Sen embargo, no sector 
de empresas fabricantes de semimanufacturas o tamaño móstrase positivamente 
relacionado coa intensidade da exportación. Como se supoñía, a relación entre ta
maño e propensión exportadora debe ser analizada sector a sector. 

Dado o impacto do sector na propensión exportadora e a considemción incom
pleta deste antecedente nas análises previas, ampliouse o estudio ó resto dos secto
res industriais da mostra mediante o recurso ó algoritmo "CHAlO", esta vez intro
ducindo como variable dependente a dicotomía: propensión exportadora supe
rior/inferior á mediana da distribución de frecuencias (20%). As variables categóri
cas independentes son o tamaño, o sector de actividade e a presencia de capital es
tranxeiro. 

Os resultados preséntanse na figura 2. De acordo co modelo, a variable que ini
cialmente discrimina a propensión exportadord é o sector, aínda que aparece a va
riable "tamaño" nun segundo nivel, como significativa nalgúns sectores industriais. 
Daquela, é a pertenza a un sector o máis detenninante á hora de ter unha propen
sión exportadora alta ou baixa (respecto da mediana). 

1 

Figura 2 
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Os sectores productores de materias primas, productos intermedios, maquinaria 
e bens de equipo, xunto co sector servicios, presentan a maior porcentaxe de em-
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presas cunha propensión exportadora por riba da mediana. Nestes sectores, a por
centaxe de empresas con elevada propensión aumenta sensiblemente co tamaño: do 
43,5% nas empresas de 1 a 15 empregados, ó 60% nas empresas con máis de 15 
empregados. 

Obsérvase unha forte influencia do tamaño no sector agroalimentario. Neste ca
so, o efecto do tamaño é negativo e o salto prodúcese entre a microempresa (ata 6 
empregados) e o resto: dun 56,9% de empresas con propensión exportadora por ri
ba da mediana, no grupo de microempresas, a un 34,7% no resto. 

Nos sectores fabricantes de manufacturas do fogar, téxtil, confección, calzado, 
pel e coiro, non se aprecia un efecto significativo (p<0,05) do tamaño empresarial 
sobre a propensión exportadora. 

Así, amostra de exportadores queda dividida en 5 grupos de empresas: 

• Grupo 1: microempresas do sector agroalimentario: o 56,9% presenta un ha pro
pensión exportadora por riba da mediana. 

• Grupo 2: resto de empresas do sector agroalimentario: só un 34,7% ten unha pro
pensión exportadora por riba da mediana. 

• Grupo 3: empresas dos sectores fabricantes de manufacturas do fogar, téxtil, con
fección, calzado, pele coiro: só o 25% presenta unha propensión exportadora por 
riba da mediana. 

• Grupo 4: empresas dos sectores fabricantes de productos industriais e do sector 
servicios de ata 15 empregados: o 43,5% presenta unha propensión exportadora 
por riba da mediana. 

• Grupo 5: empresas dos sectores fabricantes de bens industriais e do sector servi
cios de máis de 15 empregados: o 60% ten unha propensión exportadora por riba 
da mediana. 

Dentro destes grupos non existen diferencias significativas (p<0,05) en canto a 
participación estranxeira no capital social. Consecuentemente, a hipótese 2 só se 
confirma, de novo, parcialmente. O sector no que opera a empresa inflúe na pro
pensión exportadora, mentres que o tamaño só incide nalgúns sectores. 

CONCLUSIÓN S 

Os resultados obtidos sinalan a importancia de tomar en consideración diferen
tes descritores en función da variable utilizada para medí-lo resultado exportador. 
Se se analiza a probabilidade de exportar, o tamaño empresarial é o descritor con 
maior influencia. O sector de actividade só é relevante nas empresas máis peque
nas, é dicir, existe un tamaño mínimo necesario para exportar que depende do sec
tor de actividade e que é maior nos sectores de materias primas, productos enerxé
ticos e productos semielaborados. Noutros intervalos de tamaño, a influencia do 
sector de actividade no rendemento exportador non é significativa. Por outra parte, 
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nos sectores agroalimentario, de manufacturas do fogar, téxtil, confección, calzado, 
pele coiro, o paso do primeiro cuartil de tamaño (ata 6 empregados) ó segundo (de 
7 a 15) ten un efecto sensible na probabilidade de exportar. Non é posible observar 
un efecto significativo da presencia de capital estranxeiro sobre esta variable crite
rio. 

Cando a variable dependente é a propensión exportadora, o sector de actividade 
é o descritor máis importante. Obsérvase que o tamaño da empresa só inflúe signi
ficativamente na propensión exportadora cando as empresas pertencen ós sectores 
agroalimentario, de fabricación de bens industriais e de prestación de servicios. 
Non existe intervención do tamaño nos sectores de fabricación de manufacturas do 
fogar, téxtil, confección, calzado, pel e coiro. Ademais, a influencia do tamaño so
bre a propensión exportadora relativa é positiva nos sectores de fabricación de pro
ductos industriais (materias primas, semimanufacturas, productos enerxéticos, ma
quinaria e bens de equipo) e negativa no sector agroalimentario, no que son as em
presas máis pequenas as que presentan maiores propensións exportadoras relativas. 
Tampouco neste caso se observan efectos significativos da participación eslranxei
ra no capital da empresa sobre a intensidade exportadora. 
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