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EN FOCO INFORME

As luces e as sombras do milagre

O fenómeno
INDITEX

O xigante téxtil INDITEX gañou a pulso

compartir o olimpo bursátil con outras 99

empresas multinacionais. Surfea

maxistralmente sobre a embravecida maruxía

da crise económica, que fai de Arteixo, a

matriz galega, una illa a salvo de ameazantes

turbulencias. Sobre que piares se sostén o

fenómeno? Abordámolo en profundidade.

Coas luces, e tamén coas sombras, que

explican o milagre.
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s resultados económicos

do ano 2014 feitos

públicos non deixan lugar

a dúbidas sobre a

realidade empresarial

desta sociedade: “o

grupo INDITEX logrou no

exercicio de 2014 un beneficio neto de

2.501 millóns de euros, o que supón un

crecemento do 5% respecto do ano

anterior. Un beneficio derivado

principalmente do forte incremento

habido nas vendas (8%), que chegou aos

18.117 millóns de euros”. Que en plena

crise unha sociedade manufactureira teña

estes resultados económicos, non deixa

de ser, dende o punto de vista contable,

un feito moi destacable, un éxito

empresarial.

Entrando no detalle dos resultados,

aparece como subliñable a consolidación

como empresa multinacional. Así, se

Europa recolle o principal das vendas

habidas (65%), o mercado español

achega só o 20%. O resto das vendas

distribúense entre Asia (21%) e América

(14%), confirmando desta maneira o

carácter reflectido de empresa

multinacional. Un feito que vén

confirmado polo dato de que dos 137.054

traballadores empregados na sociedade,

soamente 1.800 empregos están

radicados en España (1,3%) e unicamente

algo máis de 900 (0,7%) en Galiza (*).

Unha empresa multinacional que

mantén a cadea ZARA como principal

referente vendedor. Segundo os datos

facilitados pola propia sociedade (ano

2014), ZARA facturou o 67% das vendas,

quedando o 33% restante para as demais

cadeas con porcentaxes variables: 9%

Berhska, 7% Massimo Dutti e Pull&Bear,

6% Stradivarius…. 

Se espectaculares son os resultados

de Inditex, non menos relevante é o seu

crecente e intenso proceso de

internacionalización –que se vería

favorecido pola liberalización dos

intercambios téxtiles internacionais

aprobada no ano 2005–, e que segundo

os expertos vén sendo unha das claves

do éxito empresarial: a constante apertura

de novas tendas e a entrada en novos

mercados. Se, como sinalamos

anteriormente, o grupo empezou cunha

tenda no ano 1975 e chegou ás 61 no

1987, trinta anos máis tarde (2005) eran

xa 2.692, para ascender ás 5.044 tendas

no 2010 e ser actualmente (2014) máis

de 6.500 (exactamente 6.683). 

Unha constante apertura de novas

tendas que, como diciamos, supón a

entrada de INDITEX en novos mercados

a nivel mundial (“mundialización”). Un

reparto xeográfico que, segundo os

últimos datos de que dispoñemos, aínda

mantendo como maioritario o mercado

europeo occidental (60% das tendas

localizadas en países da eurozona e illas

británicas), esténdese ao leste europeo

(19%), amplíase e medra no leste asiático

(12%) con China como grande mercado

potencial, e toca tanto o medio oriente

(3%) como Latinoamérica (6%), con un

reparto moi equilibrado de novas tendas

que reflicte unha clara e elaborada

estratexia. Sen perder de vista o mercado

europeo, mira con crecente atención as

economías emerxentes –caso de China

e Rusia– e aos petrodólares –Arabia. Unha

estratexia na que parecera que o mercado

latinoamericano ocupe, de momento, un

lugar menor nas preferencias.

A súa dimensión internacional

(mundialización) non só atinxe a área

comercial, tamén inclúe a produción. Esta

última (talleres) distribúese entre as filiais

da sociedade (50%) e a contratación

Texto Manoel Barbeitos,
Gonzalo Rodríguez

O

(*): Dada a diversidade de fontes estatísticas é

posible que haxa algunhas diferenzas nos datos

subministrados. Non obstante, de habelas, non

modificarían as conclusións.
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externa (50%). Xeograficamente teñen

unha localización –segundo a

denominación da propia sociedade–

próxima (España, Portugal, Marrocos,

Turquía) e tamén afastada (India,

Bangladesh, China e Brasil). Segundo

datos recollidos en diferentes fontes,

INDITEX conta con máis de 2.000 talleres

espallados internacionalmente –sen

contar os españois– que empregan máis

de 600.000 traballadores/as: maioría

crecente e ascendente nos localizados

en países afastados (68% dos talleres e

81% dos empregos: maiormente en

China e Bangladesh) fronte aos de

proximidade (32% e 19%: Marrocos e

Turquía). En Galiza hai localizados 11

talleres-fábricas (entre Arteixo e Narón)

con algo menos de 1.000 traballadores

en conxunto. Datos que confirman a

crecente internacionalización da

produción en INDITEX –externalización.

Vemos, xa que logo, que mentres a

produción de INDITEX se concentra

maioritariamente nos países emerxentes

e do terceiro mundo –favorecida pola

grande diferenza nos custos de

produción, que pode ir de 1 a 18–, as

vendas céntranse en Europa –con España

como principal cliente.

Cómpre subliñar que, segundo

tódalas evidencias, outra gran clave do

éxito de INDITEX é a integración vertical

da produción (talleres) coa distribución

(tendas). Os expertos en confección téxtil

reflicten que un dos problemas máis

relevantes da confección son os custos

loxísticos, polo que todas as sociedades

procuran a súa redución e/ou eliminación:

reducir ao máximo o tempo entre a

fabricación do produto e a súa colocación

no mercado. Algo que INDITEX ten moi

claro: algúns directivos presumen de que

UN LIDERADO LONGAMENTE CONSOLIDADO
Dende un punto de vista empresarial e contable o “caso” de Inditex non deixa de ser re-

chamante, espectacular. “Un abraiante percorrido de catro decenios dende o ano 1975 en que
se abría a primeira tenda Zara na Coruña e comezaba o proceso de expansión” (A ECONOMÍA
GALEGA. Informes. FUNDACIÓN CAIXA GALIZA). “Cun comezo modesto en 1975, no que
Amancio Ortega Gaona monta a fabrica de camisóns e batas Confecciones Goa SA, e adquire
pouco despois a empresa coruñesa Goasam, propietaria de tres tendas coa denominación Zara,
ata a actualidade o grupo ZARA é un caso de innovación e creatividade empresarial digno de
estudo (Ídem). As evidencias confirmarían este diagnóstico cando no ano 2005 “Inditex (Zara,
Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Kiddi´s Class, Zara Home) se convertía
no primeiro grupo téxtil de Europa cunha facturación, ao pechar o exercicio, de 6.740,8 millóns
de euros. O seu inmediato competidor a firma sueca H&M quedaba nese ano en 6.562 millóns
(…) un ano no que o grupo líder da confección abría 448 novas tendas, executaba un investimento
de 812 millóns de euros e creaba 11.144 novos empregos que situaban o seu cadro de persoal
nos 58.190 empregados O grupo Inditex acadaba un valor en bolsa de 19,82 miles de millóns
de euros” (Ídem). Unha dinámica “in-crescendo” que amosa imparable xa que nin a crise
financeira e comercial parece ser quen de poñerlle freo. A crise da demanda e a caída do crédito
que afecta duramente o sector da confección galega non ten efectos sobre Inditex que “se sitúa
nun plano moi diferente ao do resto do sector. A súa asombrosa traxectoria non deixa de producir
resultados favorables e sostidos sen aparente límite temporal O grupo pechaba o exercicio 2013
cun novo récord de vendas e beneficios: 16.724 e 3.071 millóns de euros, respectivamente 
(…) O grupo superou tamén a cifra de dividendos repartidos que alcanzou os 1.500 millóns e o
investimento ordinario do exercicio os 1.240 millóns de euros.

Inditex é por méritos propios unha corporación global que compite nos mercados mundiais
cos xigantes do sector retail da moda, a sueca H&M e a americana Coach e outras como o grupo
británico de grandes almacéns Marks&Spencer, Victoria's Secret, Tiffany ou Gap. Conta (ano
2013) con 6.340 tendas abertas no mundo, con 128.313 empregados directos, 40.000 en España.
Síntoma claro do imparable proceso de internacionalización en que está embarcada a compañía
é o seu mapa de vendas, onde España, soamente representa o 20% das vendas do grupo”.
(Ídem).
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a multinacional é quen de conseguir que

o tempo entre o deseño do produto e a

súa colocación na tenda non supere as

dúas/tres semanas. Esta integración –

“produción en rede” –, canda a

capacidade de diversificación da oferta

(Zara, Máximo Dutti….) e os factores que

a continuación destacamos que fan

referencia á súa capacidade de aproveitar

“as vantaxes da mundialización”,

constitúen as principais claves do éxito.

Unha sociedade cun patrón
indiscutible
Un dato que chama poderosa-mente a

atención, e que reflectiamos

anteriormente, son os resultados obtidos

por INDITEX en plena crise financeira e

comercial, rompendo a tendencia coa

dinámica seguida polo sector de

confección téxtil en Galiza e en España.

Como queda dito, se a multinacional

que está á cabeza do téxtil galego logrou

a súa consolidación como primeiro grupo

empresarial mundial do sector as outras

marcas galegas da confección non teñen

a mesma sorte. Así, se durante a última

fase expansiva da economía galega previa

á crise do 2008, a maior parte das

empresas do sector  mantiveron unha

marcha ascendente (Adolfo Domínguez,

Caramelo, Roberto Verino….) grazas “á

solidez das marcas propias e a boa imaxe

do seu deseño” (A ECONOMÍA GALEGA.

Informes . FUNDACIÓN CAIXA GALICIA),

co estoupido da crise a situación –coa

excepción xa subliñada de INDITEX– deu

un xiro importante.

Foi de tal maneira ese xiro, que “as

expectativas suscitadas polo sector

galego da confección como segmento

industrial emerxente e competitivo nos

mercados internacionais parecen ser

INDITEX SABE NAVEGAR NA MUNDIALIZACIÓN NEOLIBERAL
Entre os fenómenos máis característicos da mundialización económica neoliberal cabe destacar

os cambios habidos tanto na produción como no mercado laboral.
A mundialización neoliberal trouxo consigo a liberalización dos intercambios internacionais que

aceleraron a deslocalización que consiste en separa-los lugares de produción dos de consumo:
fabricar alí onde é menos caro e hai menos obrigas (laborais, sanitarias, ecolóxicas e outras) e vender
onde existe poder de compra. Esta liberalización dos intercambios internacionais supuxo no sector
téxtil unha crecente e intensa marcha da produción deica os países en desenvolvemento. Segundo
tódalas evidencias estatísticas INDITEX ao igual que moitas empresas multinacionais estadounidenses
e europeas está producindo e importando cada vez máis en Asia (China, India, Bangladesh: unha
produción off-shore) e, algo menos, en África (Marrocos) e Latinoamérica (Brasil). INDITEX dispón
así de man de obra máis barata, disciplinada, sen apenas dereitos laborais e sen ter que preocuparse
de posibles custos externos (contaminación) o que lle permite gañar moitísimo diñeiro aínda ofertando
produtos relativamente baratos. 

A mundialización económica e comercial abriu tamén a porta a unha crecente fragmentación
da produción que facilita a separación dos procesos produtivos facendo posible que distintas partes
dun produto se fabriquen nun país e se ensamblen e se comercialicen noutro. A través destas novas
formas de realizar a produción que lograron unha maior flexibilidade, concorrencia e un mercado
cada vez máis globalizado tense que os patróns de industrialización imperantes deica os anos setenta
se vexan modificados mediante un proceso de reestruturación que é recoñecido por múltiples
aspectos, entre os que destaca a automatización xeneralizada e, sobre de todo, a flexibilización
social do traballo dado que con frecuencia este fenómeno supón que prazas de traballo permanente,
de tempo completo, estean sendo desprazadas polo outsourcing, a subcontratación de forza de
traballo autoempregada  sen a seguridade, os beneficios e prestacións dos empregos tradicionais.
INDITEX divide a produción entre distintos procesos realizados en diferentes lugares: o deseño e a
patronaxe (elaboración do modelo) faise preferentemente nos centros españois (ZARA en Arteixo)
para posteriormente, unha vez aprobado o patrón industrial proceder a súa produción a grande
escala no exterior segundo peza (Marrocos, Portugal, China, India, Bangladesh). Unha vez fabricada
a peza regresa a España as plataformas loxísticas de distribución que proceden a revisión do produto,
a pasada do ferro e o embolsado previos ao seu traslado ás tendas que –como dixemos– nun 60%
están localizadas en Europa. Un eficaz proceso de separación dos procesos de produción característico
da actual mundialización. 

A mundialización favorece tamén a externalización da produción –outro xeito de outsourcing–
que supón a subcontratación, pola empresa matriz, de actividades a traballadores que ben as levan
a cabo no domicilio ben en talleres propios onde realizan unha parte da produción. Isto supón un
grande abaratamento de custos para a empresa matriz –como por caso INDITEX–, pois as condicións
laborais son peores, os salarios máis baixos, as xornadas máis prolongadas e, con frecuencia, os
custos do material, do equipo e das ferramentas corren a cargo dos talleres contratados onde, incluso
pode haber empregados nenos/as. Segundo os datos de que dispoñemos unha elevada porcentaxe
(50%) da produción de INDITEX-ZARA faise mediante subcontratación externa (Marrocos, China,
Bangladesh): a diferenza de custos pode ir dende 1 a 9 (Marrocos) a 1 a 18 (India, Bangladesh).

Como era previsible nunha sociedade de tal dimensión INDITEX acude cada vez con maior in-
tensidade ao uso das novas tecnoloxías, e máis en concreto ao traballo autoprogramable por ordenador
e á conexión interna por INTERNET. Unha organización que lle permite a INDITEX un enorme “aforro
de tempo” e de diñeiro. Así, e a xeito de exemplo, mediante a dixitalización de patróns, a empresa
consegue un grande aforro de tempo, un máximo aproveitamento do material e unha nova e mellor
configuración dos deseños. Todo isto tradúcese nun enorme incremento da produtividade. Un sistema
que tamén lle permite manter unha rede interna de información rápida sobre situación do mercado
téxtil a nivel internacional tal que posibilita a fabricación “just-in-time” que supón unha mellor ade-
cuación da oferta á demanda de cada momento.

Todos estes cambios na produción e na organización do traballo que favorece a mundialización
neoliberal están inmersos na lóxica da división internacional do traballo cuxo fundamento é a redución
dos custos da produción para unha maior ganancia. Una división internacional do traballo apoiada
na deslocalización, fragmentación, externalización na produción, e nas novas tecnoloxías, paradigmas
laborais da mundialización neoliberal, que teñen en INDITEX –con tendas en Europa e fábricas en
Asia e África pero mantendo o centro en España– un expoñente destacado e cun indiscutible éxito
empresarial. Non hai lugar a dúbidas de que INDITEX aproveita con indubidable éxito empresarial
tódalas vantaxes que a mundialización económica neoliberal lles ofrece ás empresas multinacionais.
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erradicadas por tempo indefinido, como

consecuencia da crise da demanda e as

restricións crediticias”. A excepción é,

como sinalamos, o grupo INDITEX, que

“vai por libre”.

Mentres Adolfo Domínguez non

consegue estabilizar a súa situación,

Caramelo somérxese nunha fonda crise

–no 2013 solicitou o concurso de

acredores e presentou un ERE– “con

menor ou maior agudeza, a dureza da

situación faise notar noutras firmas de

prestixio como Lonia Textil, Roberto

Verino ou Florentino Cacheda, todas elas

empeñadas nun proceso de

internacionalización con especial

dedicación aos mercados asiáticos e á

venda por Internet”.

INDITEX é outro continente neste

mundo do téxtil. Un continente onde un

nome “brilla” con luz propia e con cada

vez máis forza: o nome de Amancio

Ortega, máximo responsable do grupo.

Montado no éxito empresarial e financeiro

da súa empresa, ingresou fai xa algúns

anos no club das persoas máis ricas do

mundo. 

Os datos están aí para confirmalo.

Segundo as distintas axencias informativas,

Amancio Ortega ingresou no ano 2014 –é

dicir, en plena crise– case 900 millóns de

euros só en concepto de dividendos, ao

tempo que repartía entre os seus

accionistas máis de 1.500 millóns de euros,

o que supuxo un valor de 2,4 euros por

título. As mesmas axencias informaban de

que con estes resultados “o empresario

español e fundador de INDITEX lidera a

clasificación de europeos máis ricos

elaborada pola banca suíza Julius Baer,

cunha fortuna de 48.000 millóns de euros.

Logo de Amancio Ortega sitúanse o sueco

Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, que

posúe 34.300 millóns de euros, e o francés

Bernard Arnault, propietario de LVMH, con

24.900 millóns de euros”. 

INDITEX vista dende dentro
Unha vez expostos algúns datos e

estatísticas que reflicten a realidade 

Non obstante, a multinacional vén

sendo tamén noticia dun tempo a esta

parte polo que ten que ver coa súa

dinámica sociolaboral. As acusacións,

das que se teñen responsabilizado

diferentes forzas sindicais, macelan sen

dúbida o prestixio empresarial e o éxito

comercial da internacional de Arteixo.

A opinión dos traballadores
galegos da multinacional
Conseguimos a opinión dos

representantes sindicais dos/as

traballadores/as de INDITEX, tanto dos

ligados cos talleres como coas tendas.

Pertencen ás centrais sindicais CIG,

CCOO de Galiza e UGT-Galicia. 

A primeira pregunta que lles

formulamos: como son as condicións

salariais –salarios, convenios, pagas…–

e laborais –contratacións, xornada,

descansos, permisos, vacacións….– nos

talleres?  E nas tendas?

Salvando as distancias, as tres

centrais sindicais consultadas coinciden

en que as condicións laborais en INDITEX

son, en termos xerais, mellores ca as do

conxunto do sector téxtil, especialmente

no que fai referencia aos salarios. Hai

nembargante que facer un matiz

importante: a situación non é a mesma

se se trata dos talleres que se se trata

das tendas. No caso dos talleres, os

traballadores teñen un convenio propio

que mellora as condicións do convenio

xeral de téxtil-confección, absolutamente

AMANCIO ORTEGA: 
de fillo de ferroviario a empresario de éxito mundial

Amancio Ortega Gauna, un leonés de 79 anos, fillo de ferroviario que pasou a súa infancia
entre o País Vasco e Galiza, e moito antes de converterse nunha das maiores fortunas mundiais
–algunhas fontes fiables sitúano como a 4ª fortuna mundial tralos coñecidos Bill Gates, Carlos
Slim e Warren Buffet– iniciou de moi mozo a súa traxectoria profesional, exactamente no ano
1950 –contaba, xa que logo, con só 14 anos– agora como empregado nunhas tendas de rou-
pa.

Nos primeiros anos 60 –exactamente no ano 1963– dá o salto e convértese en propietario
ao crear a empresa de confección GOA (Gauna Ortega Amancio) que empezaría fabricando al-
bornoces pero que coñece unha rápida e notable expansión –son os anos do “éxito téxtil” en
España– apoiada no control absoluto de tódalas fases do proceso: fabricación, distribución e
comercialización do produto téxtil.

Esta idea empresarial tomará posteriormente forma coa (primeira) apertura dunha tenda
ZARA no ano 1975 na que agora, se vende roupa para mulleres, homes e nenos. Dez anos máis
tarde (1985) Amancio Ortega crea o grupo INDITEX como cabeceira do seu grupo de empresas
e baixo o seu indiscutible liderado.

Iníciase así o que sería un percorrido expansivo, aparentemente imparable, a nivel nacional
e internacional tanto a nivel de fabricación como, e moi especialmente, a nivel de distribución
e comercialización tal que converten INDITEX na primeira firma de confección téxtil a nivel
mundial e ao seu líder AMACIO ORTEGA nunha das maiores fortunas do mundo. Un empresario
de éxito sen discusión.
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innegables polo que respecta aos salarios.

No que se refire ás tendas, os/as

traballadores/as delas réxense polo

convenio provincial de comercio. Neste

caso os/as representantes sindicais dos

traballadores/as “quéixanse” de teren

peores condicións laborais que o resto

de traballadores/as do grupo: peores

salarios, arbitrariedades no trato –que

afectan aos salarios, as xornadas…– por

parte dos directivos da empresa,

discriminación por razón de idade e

elevada carga do traballo, maiormente

nos almacéns.  

Outra pregunta á que responderon:

como son as relacións entre a dirección

e os traballadores? E as relacións cos

seus representantes sindicais?

Polas declaracións dos

representantes sindicais, non parece que

haxa unanimidade á hora de avaliar a

relación entre a dirección e os

traballadores. Dende consideralas

normais e denunciar prácticas de

“enchufismo” e “amiguismo” ata dicir que

son “manifestamente mellorables”. En

conxunto, parece haber unha

coincidencia en sinalar que un “certo

nepotismo” marca as relacións da

dirección de INDITEX cos traballadores,

e tamén que hai unha importante

diferenza no trato segundo se trate dos

talleres ou das tendas onde as queixas

son maiores.

Hai talleres clandestinos traballando

para INDITEX? A pregunta viña forzada por

certas informacións aparecidas

ultimamente nos medios de comunicación.

A resposta ao respecto dos representantes

das tres centrais sindicais é moi semellante:

o único coñecemento que teñen é o que

subministran os medios de comunicación

e opinión.
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INDITEX OBXECTO DE CRÍTICAS
Aínda que non son frecuentes INDITEX non escapa ás críticas sobre as duras condicións

–xornadas, salarios, seguridade, hixiene, dereitos laborais- en que traballan moitos dos seus
empregados moi especialmente nos talleres localizados en Asia (China, India, Bangladesh)
pero tamén nos talleres que ten en España.

De feito o accidente que se produciu no outono de 2013 nunha fábrica téxtil en Gazipur
(Bangladesh) que provocou entre outras desgrazas a morte de 9 traballadores/as sacara de
novo á luz as terribles condicións en que traballan os/as empregados/as nestes talleres, non
en van o ano anterior (2012) foran 1.100 as persoas falecidas por derrube do edificio no que
traballaban na confección e dous anos antes (2011) outro incendio provocara que 112 persoas
perderan a vida. Estes sucesos fixeron que un grupo de expertos das Nacións Unidas reclamara
das marcas internacionais que operan en Bangladesh –entre as que se atopa INDITEX– unha
mellora nas condicións de traballo dos/as seus empregados/as.

No caso de INDITEX esta empresa foi varias veces acusada de empregar –nos talleres
asiáticos– man de obra infantil e de fixar unhas durísimas condicións laborais próximas á es-
cravitude. Nembargante hai que ser xustos e –ademais das opinións das partes que recollemos
máis adiante– debemos sinalar que INDITEX ten realizado avances importantes en materia de
dereitos laborais e humanos nos seus talleres asiáticos. Así logo das denuncias recibidas e
das actuacións habidas polas autoridades chinas pechando talleres por considerar que neles
se explotaba os traballadores, INDITEX realizou unha auditoría interna –mediante a que descubriu
que moitas das denuncias eran correctas– despois da cal redactaría un código ético de obrigado
cumprimento por parte de tódolos talleres tal que lle valeu a consideración de ser a empresa
española que mais tiña avanzado en RSC (Responsabilidade Social Corporativa). 

Unhas críticas ás condicións laborais dos empregados de INDITEX que tamén afecta aos
talleres e ás tendas que esta sociedade ten en España nos que, como dixemos antes, sabe
aproveitar as vantaxes e beneficios que lle facilita a mundialización neoliberal á industria ma-
nufactureira. Así e segundo fontes fiables INDITEX amais de líder mundial en confección téxtil
é tamén avantaxada tanto na rotación laboral dos seus empregados (50%) como na contratación
temporal o que lle permite fixar unhas condicións laborais (xornadas, salarios…) coas que
logra abaratar custos. Unha estratexia que parece mais estendida nas tendas ca nos talleres
de INDITEX.

En relación aos talleres INDITEX tamén ten sido acusada por algunhas ONG'S de crear
“talleres clandestinos” para a confección das súas roupas. Talleres nos que as condicións de
hixiene e seguridade son pésimas, as xornadas esgotadoras –de 12 e máis horas chegando
algunhas traballadoras a durmir no propio taller– e as pagas moi por baixo do fixado no convenio
respectivo.

APROXIMACIÓN SINDICAL Á INDUSTRIA DA CONFECCIÓN.
BANGLADESH 2015. CC.OO. Industria

Condicións xerais de traballo: “alto nivel de produtividade, traballo intenso e, en xeral, boas con-
dicións de traballo en canto a limpeza, instalacións e elementos de seguridade”.
O número de traballadores por factoría é moi variable podendo ir dende factorías con 500 tra-
balladores/as a factorías con 2.000 traballadores/as. Forte presenza feminina (70/80%).
Xornada laboral: extenuante (10 horas e 6 días á semana: 60 horas semanais –cifra que, nem-
bargante, está por baixo da media no país que é de 72 horas– e 3.000 horas/ano).
Vacacións: 11 días por ano máis 1 día de descanso por cada 18 días de traballo –isto último
non sempre se compre.
Salario medio: variable entre os 5.500 taks e os 11.200 taks mensuais (entre 75 e 150 euros)
Edificios: “construción tradicional o que provoca saturación e altas temperaturas, elevada
densidade humana”.
Contratación: “non hai subcontratación”.
Servizos complementarios: hai servizo de gardería en case tódalas empresas así como asistencia
médica e de enfermería diaria.
Participación dos traballadores: moi baixa ou nula actividade sindical.
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Quixemos tamén saber como os

representantes dos traballadores explican

o éxito empresarial ou o que demos en

chamar o fenómeno de Inditex desde

dentro. Neste caso non hai coincidencia

nas respostas das tres centrais sindicais.

Así, mentres a CIG atribúeo basicamente

á estratexia comercial da empresa,

CCOO apunta ao control que a empresa

exerce sobre o conxunto do proceso

produtivo –deseño, fabricación,

distribución e vendas– e, finalmente, UGT

incide na relevancia da loxística que lle

permite ser das poucas empresas do

sector que consegue enviar as pezas ás

tendas do grupo dúas veces por semana

e en calquera lugar do mundo.

Un asunto polémico que tamén veu

sendo noticia de prensa nos últimos anos

é o da situación laboral na que están

os/as traballadores/as nos talleres de

Marrocos, Bangladesh, entre outros.

Outro non menos polémico é o que se

ten filtrado en varias ocasións respecto

do emprego de man de obra infantil en

Inditex. As tres centrais sindicais

achegaron a TN unha serie de

documentos e de informacións, que

cotexamos e resumimos no que vén

deseguido.

A multinacional ten asinado coa

IndustriALL Global Unión a renovación

do Acordo Marco da Federación Sindical

Internacional –na que están organizados

os/as traballadores/as do téxtil e na que

participa INDITEX–, relativo ao

cumprimento das normas internacionais

de traballo na cadea de produción e

distribución do grupo. Que é o que

contempla este acordo? Unha serie de

garantías, compromisos e prohibicións

que subliñamos: a garantía do respecto

aos Dereitos Humanos no ámbito laboral

e social; a prevención de incendios e

seguridade na construción; a garantía

dun traballo decente en toda a cadea de

produción –fábricas, talleres e tendas–;

a garantía da intervención estatal; o

compromiso de aplicar Principios e

Criterios de desenvolvemento local

sostible e solidario; o compromiso da

promoción internacional dos dereitos e

intereses dos traballadores; o

compromiso de aplicación das Normas

Internacionais do Traballo, o compromiso

do pago do salario, que á súa vez

comportan prohibicións –do traballo

forzado, do traballo infantil, de prácticas

discriminatorias, de abusos e trato

inhumano, de excesivas horas

extraordinarias.

É preciso subliñar respecto disto

último que o feito de ter asinado Inditex

este acordo co movemento sindical

internacional é, en efecto, unha mostra

relevante de compromiso democrático.

Máis aínda, como froito do Acordo

Marco Global asinado por  IndustriALL

Global Unión con INDITEX, unha

delegación sindical visitou Bangladesh

neste ano 2015 para avaliar en directo

as condicións laborais e salariais dos/as

empregados/as nos talleres da

multinacional. Froito desta visita, o

sindicato CC.OO. elaborou un informe

sobre as condicións de traballo nos

talleres téxtiles dese estado. As

conclusións que se extraen dese

informe dan pé para avaliar de maneira

moi negativa a estratexia empresarial

imposta nesa zona do planeta. 

A información que nos subministran

os sindicatos confirma, en efecto, o que

xa quedou subliñado neste informe

xornalístico: que INDITEX sabe navegar

na mundialización neoliberal. Unha

mundialización que lle permite tanto

fragmentar a produción como trasladar

unha parte moi relevante da mesma a

países do sur, onde as condicións

laborais e salariais lle son moito máis

favorables ca nos países do norte. E onde

tamén é máis fácil incumprir tanto a

lexislación vixente como os propios

acordos e convenios.

Ao mesmo tempo, e polo que fai

referencia á súa produción e

comercialización en España e Europa, a

multinacional móvese no cómodo marco

que lle concede a lexislación laboral –ten

asinados os respectivos convenios– aínda

que pareza que existe unha clara e

relevante tendencia a manter prácticas

laborais discriminatorias con

características de nepotismo.

As centrais sindicais presentes na

empresa de Arteixo coinciden, por outra

parte, coa opinión maioritaria dos

técnicos sobre algunhas das razóns que

xustifican o éxito empresarial de INDITEX:

unha estratexia comercial agresiva que

permite situar no mercado as pezas nun

prazo moi curto, grazas tamén a unha

loxística moi avanzada e un control

directo sobre todo o proceso produtivo.
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C ando a un lle preguntan polo

éxito ou pola historia empresarial

de INDITEX, sempre o axexan dous

interrogantes, máxime cando se trata

de efectuar unha análise comparativa

ou relativa coas dinámicas doutras

empresas rivais nas súas áreas de

mercado: por que acerta?, e por que

acerta durante tanto tempo?

Non debe ser doado contestar estas

preguntas. En primeiro lugar, se se

souberan ou se houbera un manual de

éxito garantido, estou certo de que

tódalas empresas e tódolos aspirantes

a empresarios o seguirían ao milímetro.

A conclusión, xa que logo, é que non

existe un vademécum polo que seguir

tanto as primeiras como as sucesivas

decisións de cara a lograr o éxito.

En segundo lugar, os patróns do

éxito empresarial seguen, con maiores

ou menores variacións, as teses das

vantaxes competitivas de Michael

Porter. É dicir, procuran como afrontar

a rivalidade cos competidores, como

resolver os seus aprovisionamentos,

como dar resposta aos produtos

substitutivos, e como enfocar o traballo

de presión e conciliación cos demais

axentes e poderes. Deste xeito,

procuran e logran atopar solucións

aceptables e positivas

Un terceiro grupo de analistas

refúxianse no que se chaman os

“océanos azuis”, tese avaliada por W.

Cham Kim e R. Manborgne e que se

basea en como crear no mercado

espazos non disputados nos que a

competencia sexa irrelevante. Isto é,

búscanse aqueles nichos, áreas e

produtos nos que apenas haxa

competidores, e nos que aínda non se

chegaron a desenvolver tales produtos

ou servizos diferenciados ou

producidos a escala multinacional.

Deste xeito, logran acadar

posicionamentos novos e distintos,

gañando aos rivais en orixinalidade e

en exclusividade. E, claro está,

fundamentar as súas accións en

espazos onde os mercados son

seguros e listos para medrar.

En suma, as escolas de negocio ou

de prácticas empresariais explican

teorías, modelos, follas de ruta e casos

prácticos para resaltar o que os

empresarios exitosos acadaron, ao

tempo que describen as súas fases

exclusivas e subliñan os seus trazos

particulares. En consecuencia, tratan

de facer que a competencia se volva

algo sen importancia ao lograr mudar

os esquemas de produción e

distribución con amplas gamas de

movementos estratéxicos dun grande

número de industrias. Mais cando toca

explicar o caso de INDITEX, a cousa

cambia. Ao meu xuízo, é un caso

especial, único e singular. 

INDITEX é un modelo integrador e

global, específico, diferenciado e

universal. Con aplicación de técnicas

just-in time e guiado por esquemas

loxísticos. Superador de conceptos

anteriores dos seus competidores e

constantemente aberto a novas

propostas. Xerador de valor como

empresa e como marca. Ou sexa, que

debe ser estudado e analizado dende

diferentes planos; e non simplemente

como unha empresa de carácter

téxtil.

As súas continuas apostas

modelaron as súas diferentes facetas.

É dicir, ao principio tivo un

posicionamento específico ao redor

dun produto, sobre unha temporada e

nunha localización. Pouco a pouco, a

concepción do negocio esténdese,

superado o concepto de

moda/temporada única, e con

demandas uniformes e dirixidas. Para

rematar sendo e amosando unha oferta

moi diferenciadora, xa sexa por estratos

xeracionais, usos horarios ou

preferencias do consumidor. O poder

abranguer unha ampla gana de

produtos fai que a distribución/loxística

e o uso dos stocks e niveis de

aprovisionamento sexan unha materia

reservada só para os grandes expertos,

á vez que os diferentes tratamentos

derivados das distintas fiscalidades dos

países onde están localizadas as tendas

obriguen aos departamentos financeiros

a utilizar as mellores técnicos e

coñecementos.

INDITEX ten o supermérito de posuír

unha concepción global. Velaí que os

seus estudos e análises estean sempre

nos programas das escolas de

negocios internacionais, como de

economistas interesados nas prácticas

empresariais.

UNHA EXCEPCIÓN NO
MUNDO EMPRESARIAL
Fernando González Laxe
Catedrático de Economía Aplicada

Universidade da Coruña

A opinión dos expertos

Ten o supermérito de posuír unha 
concepción global, e por iso os seus estudos

están sempre nos programas 
das escolas de negocios internacionais
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O que explica que radique en
Galiza
Pero, como vincular Galiza e INDITEX?,

interróganme constantemente, dende

fóra e dentro da nosa comunidade

autónoma. As respostas son tamén

variadas. Comecemos polo sinxelo. En

primeiro termo, hai que dicir que o

cidadán galego non ten aversión ao

risco. É dicir, posúe dotes innatas para

asumir responsabilidades, e ademais

efectúa cálculos previos de produción.

Xa que logo, é programador mental dos

investimentos e estimador práctico de

resultados. Proba dela é que o número

de empresas en Galiza é máis elevado

ca a proporción que representa a

poboación ou o territorio de Galiza

respecto a España. En segundo lugar,

ditos compoñentes telúricos

maniféstanse de xeito ostensible ao

observar como nas listas dos principais

sectores relacionados cos recursos

naturais, ou nas actividades onde a

localización xeográfica é determinante,

o número de empresas galegas

situadas entre as dez primeiras do top-

ten nacional é relevante, atendendo

ben á facturación ben ao emprego.

Proba evidente de que, ademais de ser

quen de sermos empresarios, tamén

podemos ser líderes.

Mais estes dous aspectos positivos

contrapóñense cunha apreciación

persoal de corte negativo. Non existe

en Galiza unha sensación/corrente de

alentar a promoción de

emprendedores, promotores ou

empresarios. Ao contrario do País

Vasco, que sempre cultivou as súas

escolas de formación empresarial e de

xestión, en Galiza esa aposta non foi

realizada, nin acometida por institución

ningunha. Que pasa entón? Que tendo

os vimbios, carecemos dun medio, dun

instrumento, dunha acción. 

Neste senso, aproveitando a

localización e a presenza de INDITEX

no contorno xeográfico de Galiza, e

dado o seu carácter internacional, sería

aconsellable lanzar unha nova escola

de cultura empresarial capaz de

proxectar dúas imaxes simultáneas. A

primeira consistiría na de xerar riqueza

por medio de empresas que ademais

de incrementar o valor delas, se

comprometeran coa defensa do medio,

da cultura global, da solidariedade e

da promoción de mozos creativos. A

segunda tarefa radicaría no

reforzamento da imaxe de marca dun

territorio, na que se poida contemplar

como xerador dun alto valor engadido,

derivado da existencia de amplos

recursos específicos e xenéricos, ou

sexa innatos e non deslocalizables, o

que suporía acuñar a verba éxito con

compromiso, equidade, solidariedade

internacional, etc.  Nas nosas

actividades produtos, servizos e

comportamentos. 

Imaxinan vostedes contemplar en

calquera parte do mundo o feito de que

cando se pronunciara a verba Galiza,

todos ao unísono pensen en

promoción, solidariedade, ben facer

empresarial, berce de promotores,

respecto ao medio.

Uns países lograron que os seus

produtos os asemellemos á

creatividade, outros a deseño, outros

a robustez, outros a facilidade de uso…

Nós poderiamos facer que os demais

asemellen os nosos a benestar global.

AS MULTINACIONAIS E
AS SÚAS VACACIÓNS
FISCAIS
Carlos Cruzado Catalán
Presidente de GESTHA

T éñense escrito moitos artigos

sobre a fiscalizade das

compañías multinacionais españolas,

mais sobre este tema o mellor é ofrecer

datos, que sempre son máis gráficos

e elocuentes da situación actual.

O primeiro dos datos é o que

achega o Observatorio da

Responsabilidade Social Corporativa,

que cada ano vén publicando un

extenso informe sobre a política de

RSC das compañías que cotizan no

famoso e exclusivo IBEX-35. E os datos

cada ano constatan que estas

corporacións tan poderosas fan das

súas para eludir o pago de impostos.

Concretamente, segundo o

derradeiro informe –publicado

recentemente, en relación coas contas

de 2013– o 91% das empresas do IBEX

(32 de 35) contan con filiais en paraísos

fiscais. Entre elas atópase o xigante

galego INDITEX, que a diario disputa

co Banco Santander o posto de

Segundo a prestixiosa axencia Bloomberg, 
INDITEX veu aproveitándose durante os derradeiros anos 

de dous instrumentos, os chamados dobre irlandés e sándwich
holandés, para evitar o pago de impostos
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empresa máis valiosa en Bolsa, con

case 100.000 millóns de euros de

capitalización –case o dobre do PIB

galego.

Aínda que é difícil saber de que

cantidades se está a falar, trátase dunha

verdadeira sangría para as arcas do

Estado español, que doe máis nestes

tempos nos que aínda persiste a crise

do desemprego, unha desigualdade

que segue medrando e uns servizos

sociais que non se recuperaron –e aínda

tardarán– do tesoirazo sufrido durante

a etapa de austeridade.

En efecto, esta falta de

transparencia débese ao pouco interese

que teñen estas compañías en informar

sobre a súa política e pago de

impostos. Só dúas empresas (5,7%) do

IBEX publican de xeito transparente os

impostos pagados en cada un dos

países nos que opera, as mesmas que

dan conta da súa estratexia e política

fiscal. Respecto da información de

exencións e créditos fiscais que

perciben, apenas tres compañías (o

8,6%) son transparentes.

O caso de INDITEX
No caso concreto de INDITEX, e

sempre segundo o informe do

Observatorio de RSC, pese a que cada

vez ten unha maior sensibilidade á hora

de ofrecer datos sobre a súa

contribución á Facenda española, o

certo é que se ten constatado ao longo

dos derradeiros anos un progresivo

aumento das empresas do Grupo

fundado por Amancio Ortega en

territorios de baixa tributación –outrora

denominados “paraísos fiscais” –

pasando de 13 sociedades no 2009 a

20 no 2013.

Ao analizar estas sociedades,

comprobouse que están domiciliados

en territorios que nada teñen que ver

coa actividade empresarial da

compañía, polo que se deduce que

teñen unha finalidade puramente

instrumental ou financeira.

Segundo esta liña, a influínte e

poderosa axencia Bloomberg sinalou

no seu día que INDITEX deseñara

estratexias para evitar o pago de

impostos e así ser capaz de xerar a

mellor marxe de beneficios do sector

a nivel mundial: un 15%. Segundo as

informacións difundidas por esta

axencia, o imperio téxtil galego lograra

transferir case 2.000 millóns de dólares

de beneficios a unha empresa do Grupo

–denominada ITX Merken–, que opera

en Holanda e Suíza. Por que saltaron

as sospeitas sobre esta sociedade?

Porque apenas conta con 173

empregados –menos do 0,1% da

compañía–, pero achega case o 20%

dos beneficios.

Agora ben, como se conseguen

estes milagres fiscais? Parte da

resposta atopámola precisamente en

dous nomes moi gastronómicos que

aparentemente pouco teñen que ver

coas finanzas. Trátase do “dobre

irlandés” e o “sándwich holandés”.

Si, os nomes soan un tanto exóticos

e, en grande parte, igual de exóticas

son as estratexias que perseguen estes

dous instrumentos para evitar o pago

de impostos.

Quizais o máis coñecido sexa o

“dobre irlandés”. Como sabemos, en

Irlanda o tipo de Imposto de

Sociedades é do 12,5% e, ademais, a

súa lexislación posibilita en boa medida

o traslado de beneficios das empresas

ata territorios de escasa ou nula

tributación.

Por exemplo, para que unha

empresa española se beneficie desta

fiscalizade máis vantaxosa, pode crear

dúas empresas irlandesas. Unha destas

empresas tería sede nun paraíso fiscal,

que é a que posúe os dereitos

internacionais da propiedade

intelectual. A outra sociedade, con sede

en Irlanda, é a que lle vendería ao resto

do mundo pagando por eses dereitos

á primeira. Deste xeito, e trasladando

a sociedade española a práctica

totalidade dos beneficios á localizada

en Irlanda, e esta á súa vez, a través

do pago dos dereitos, facendo o

mesmo ata a localizada no paraíso

fiscal, o resultado é que a maioría dos

beneficios ou non tributan ou fano

escasamente, e unha pequena parte

faino en Irlanda ao 12,5%.

Non obstante, esta táctica do dobre

irlandés está chamada a desaparecer

a partir do ano 2020, dado que é o

prazo que lles deron as autoridades

irlandesas ás empresas que veñen

utilizándoa para adaptarse á nova

normativa sobre o imposto de

sociedades, aprobada por Irlanda no

derradeiro trimestre de 2014, e que

establece a residencia fiscal en Irlanda

de tódalas compañías rexistradas en

dito país. Se ben o propio goberno

irlandés recoñece que dito cambio non
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V ou tratar nestas breves liñas de

mostrar o meu punto de vista

sobre INDITEX, froito de varios anos

como deseñadora desa sinatura. Coa

perspectiva que dá o paso do tempo

–fai sete anos que deixei o sector– non

se me ocorre outra maneira de definir

o impacto que esta empresa tivo no

sector da confección téxtil máis ca con

esta frase: “INDITEX democratizou a

moda” ao poñela ao alcance de todos.

Isto que hoxe parece una evidencia

non o era tanto fai algunhas décadas,

cando só existían “boutiques de barrio”

máis ou menos podentes, con as súas

vinte ou trinta referencias.

Cal era a situación entón? Digamos

que o téxtil era un terreo complicado

dende o punto de vista do deseñador.

Había –e hai– que crear unhas pezas

que deberan ter un número de vendas

aceptable, unha rotación áxil pero só

para un único período de tempo –a

temporada–, o da venda do produto.

Este sistema sometía o equipo de

deseño a moita presión e estrés. Todo

nunha época na que en España moi

poucos tiñan experiencia e/ou

formación para xestionar grandes

equipos de deseño. Viña de aparecer

a produción de “avance de temporada”

que consistía nunha mini-colección que

saía á venda entre temporadas. Para

sacar esa produción nesas condicións

eran necesarias maratonianas

xornadas de traballo, moitas veces

infrutuoso xa que rematabas o día no

mesmo punto de partida no que

comezaras. Xuntábanse así a unha

evidente frustración unha non menor

dose extra de estrés.

Como deseñadora tamén tiña que

viaxar moito. Algo que, en principio,

parece emocionante e fermoso –visitar

feiras de países diferentes, facer

compras en grandes firmas, atopar

pezas nas que inspirarte para así

chegar a converterte nun número un

das vendas... Isto que parece un soño

para calquera deseñador/as

poñerá fin á planificación internacional

de impostos.

Por outro lado, está o “sándwich

holandés”. É aínda un pouco máis

rebuscado que o anterior. O seu

obxectivo é, combinado co dobre

irlandés, evitar incluso o pago desa

pequena parte de impostos en Irlanda,

aproveitando que a lei irlandesa permite

que o pago de royalties estean exentas

do Imposto de Sociedades se se pagan

a outra empresa europea.

Deste xeito, pódese crear unha

sociedade en Holanda que cobra

royalties por utilizar a propiedade

intelectual da sociedade con sede en

Irlanda, e despois transferir o 99% do

que recibe a sociedade radicada

noutro paraíso fiscal. En definitiva,

residenciaranse a case totalidade dos

beneficios finalmente en dous

paraísos fiscais, eludindo o pago de

impostos nos países onde realmente

se xeraron os ingresos.

Para a loita contra esta

competencia fiscal tan agresiva que

atrae e permite as “vacacións” fiscais

ás multinacionais, os técnicos de

Facenda coidamos que a medida

máis realista e eficaz sería aprobar

un tipo mínimo incondicional para o

Imposto de Sociedades, por debaixo

do cal non se poderían facer

rebaixas.

Por este motivo, mentres non se

chega a un acordo comunitario para

implantar unha base impoñible común

e un tipo impositivo mínimo, o

recomendable é que se chegue a un

termo medio máis práctico, como a

equiparación do tipo impositivo efectivo

entre multinacionais e pemes xa que,

para adoptar medidas como a citada

anteriormente, é necesario revisar a

normativa fiscal para concretar como

poden tributar os beneficios que non

quedan reflectidos na contabilidade

das compañías.

O MILAGRE DA TÉXTIL
GALEGA
Rosana Berruga Tarroncher
Deseñadora

O modelo de confección téxtil que descubrimos en INDITEX 
é aquel no que os conceptos de peza ben feita ou peza duradeira 

non teñen cabida
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convertíase na práctica nunha enorme

tensión e estrés con competicións e

competencias do máis absurdo, e con

enormes dificultades para poder

combinar a vida laboral coa vida

familiar.

Era o prezo que tiñas que pagar por

traballar para unha firma dun primeiro

nivel como INDITEX. Espero que agora

isto teña cambiado polo ben dos/as

deseñadoras desta sinatura: en caso

contrario habería que falar dun fracaso

no milagre ZARA.

Pero falemos deste “milagre”.

INDITEX creou un modelo empresarial

de éxito (nas áreas de produción e

distribución principalmente), tal que

moitos creadores galegos e españois

tradicionais tentaron imitalo. Un

modelo imitado que non obstante os

iría separando das súas orixes –cando

eran artesáns de pret a porter–, e

rematou levándoos á ruína. Algo do

que non se pode acusar a INDITEX,

pero que si é consecuencia da súa

irrupción no sector: o seu éxito é a

ruína doutros.

Tratábase dun modelo empresarial

de éxito que se beneficia da falta de

novos creadores fóra das grandes

sinaturas: é imposible para as

pequenas firmas competir nestas

condicións e chegar á xente. A

velocidade a que producen as pezas

as grandes firmas, e as rebaixas nos

custos que conseguen, colócanas no

mercado cunha enorme vantaxe nos

prezos e no tempo fronte ao que os

pequenos creadores non poden

competir, a pesar do seu sobreesforzo

que, pola contra, fai que na maioría

dos casos rematen “queimados”.

As distintas firmas de Inditex poñen

no primeiro lugar de importancia a

“imaxe”. Se na moda de vestir a feitura,

e execución, a calidade e a duración,

así como outras características moitas

veces indispensables nos tecidos son

moi importantes, no modelo Inditex

estas pasan a un segundo cando non

a un terceiro plano. Prodúcese así unha

perda do concepto de “peza ben feita”,

de “peza duradeira”. Deste xeito,

desaparece o que era termo medio e

cando o/a cliente quere unha peza “de

fondo do armario”, ten que ir a marcas

de luxo, o que nin sequera nestes

casos é unha garantía de calidade.

Inditex nunca foi pioneira nestas

liñas de produto. Limítase a captar,

certamente dun xeito moi eficaz, os

diferentes cambios de tendencia nas

demandas do consumidor, como por

caso nos últimos tempos os conceptos

de produto ecolóxico, de fabricación

sostible ou de código ético. Pero non

crea tendencia, senón que “a caza” e

a axeita convenientemente aos seus

intereses. 

Este é o modelo de Inditex, un

modelo empresarial de “éxito” sen

lugar a dúbidas. Pero un modelo de

confección téxtil no que os conceptos

de “peza ben feita” ou “peza duradeira”

non teñen cabida.

Fachada de Zara en Oxford Street,
Londres
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As dúas caras da multinacional

INDITEX, con Zara ao fondo
Gonzalo Rodríguez Rodríguez Texto

O valor bolsista de Inditex vén rol-

dando nos últimos tempos os

100.000 millóns de euros (91.700 no

día no que escribo este artigo), sendo

a maior empresa española por capita-

lización bolsista xunto co Banco de

Santander. Se, tal e como sosteñen os

neoliberais, os prezos foran a verdade,

pouco máis habería que engadir. Abon-

daría con sinalar algunhas das súas

enormes magnitudes en termos de fac-

turación, emprego, exportacións, etc.,

e rapidamente concluír que se trata dun

caso de éxito sen paliativos. Se dubi-

damos de semellante aserto, esta é a

ocasión para abordar unha revisión crí-

tica do fenómeno ZARA.

Aqueles marabillosos anos
A mitoloxía neoliberal tende a mitificar

o papel dos emprendedores no des-

envolvemento. O individuo como motor

de progreso, independentemente das

condicións materiais e sociais acada-

das pola sociedade que os acolle e,

que dúbida cabe, do que Amancio Or-

tega constitúe un caso perfecto de “ga-

ñador”. Non me malinterprenten. Os

sucesivos pasos de Ortega e a súa pri-

meira muller, Rosalía Mera, constitúen

unha historia loable (como tantas ou-

tras) de esforzo, adicación e determi-

nación. El empezou de repartidor e

logo de dependente en diversas mer-

cerías e camiserías da Coruña, ela era

modista e foi a primeira costureira de

Zara. Confeccionando batas de boatiné

nun baixo da Rúa San Rosendo na Co-

ruña, foi como empezou todo no ano

1963, con unha singer e pintando e re-

pintando os patróns para aforrar ate o

último centímetro de tela. A primeira

tenda de Zara aínda tardaría 12 anos

en chegar.

O éxito do que empezou con tanto

sacrificio e esforzo non pode disociarse

da confluencia no tempo e no lugar apro-

piados. En primeiro lugar, Inditex estaba

lista para medrar xusto nos anos nos

que comezaba a eclosión internacional

da moda de masas, os anos setenta e

oitenta. De certo, varios dos competi-

dores naceron máis ou menos no mes-

mo período en que Confeccións Goa, o

taller primixenio, daba os seus primeiros

pasos. Así, a americana  GAP nacía en

San Francisco en 1969; Ann Taylor fixera

o propio en 1959 e The Limited vía a luz

en Columbus (Ohio) en 1963. Outros

grandes coñecidos do sector, como se-

rían Benetton, C&A ou Hennes and Mau-

ritz, aínda que naceran antes, emerxen

como líderes ao longo dos anos setenta

e oitenta(1). O período non é casual, coin-

cide co fin do período fordista e o inicio

da globalización neoliberal. 

Fachada Zara Calle Serrano (Madrid)
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Precisamente naqueles anos as in-

dustrias tradicionais do téxtil e a con-

fección, asentadas fundamentalmente

no arco mediterráneo, estaban a expe-

rimentar unha profunda crise como con-

secuencia da caída do consumo interno

en España debido á crise e a evolución

negativa dos custos. O oco que esta

industria deixa é ocupado fundamen-

talmente por Galicia que dispoñía de

man de obra abundante, barata e sufi-

cientemente cualificada. En moitas das

casas, as mulleres cosían e o paso á

actividade empezou recibindo pedidos

na propia vivenda primeiro e logo pa-

sando a traballar en baixos espallados

por todo o país ou, máis tardiamente,

en fábricas.

No mesmo momento que Inditex,

comezaban a súa andaina empresas

como Caramelo, Adolfo Domínguez,

Roberto Verino ou o desaparecido

Gene Cabaleiro, todos eles aprovei-

tándose dese exército de reserva que

constituía a man de obra feminina en

Galicia. O diferente resultado entre

uns e outros derivou do particular ma-

xisterio acadado por Inditex no au-

mento da produtividade, combinando

tanto a acumulación extensiva (pago

de baixos salarios aquí ou en terceiros

países), como a intensiva, mediante

innovacións fundamentalmente de

proceso. 

Sobre as condicións laborais neste

tipo de empresas tense falado moito,

o que nos permite aparcar a cuestión

nesta ocasión. Entre as innovacións

existen algunhas verdadeiramente no-

tables. A máis destacada de todas

elas foi a definitiva eliminación das

tempadas na moda ao reducir o pe-

ríodo entre o deseño dunha peza ate

a súa chegada ás tendas a tan só

dúas semanas. Isto non só lles per-

mite unha maior adaptación aos gus-

tos da demanda, senón que a conti-

nua introdución de novas pezas pro-
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voca un aumento das vendas: quen

merca en Zara, por exemplo, acude

ás súas tendas unhas 17 veces ao

ano de media, fronte ás 3,5 de media

global no sector(2). En definitiva, au-

menta a rotación do produto até o

máximo nivel do seu sector. Toda a

estrutura da empresa, dende o des-

eño á loxística, organízase para dar

soporte a este concepto.

Aos resultados do grupo contribúen

tamén outras innovacións de orde me-

nor (como pode ser o software para mi-

nimizar os retallos) orientadas á redu-

ción de custos, ou a financiarización

da tesourería, é dicir, o investimento

dese exceso de liquidez derivado a di-

ferenza entre o momento no que cobran

e o momento no que pagan a fornece-

dores.

En definitiva, o extraordinario éxito

de Inditex deriva do aproveitamento

dunha fiestra de oportunidade me-

diante un particular maxisterio na ex-

plotación da lóxica da acumulación

capitalista. Nada que obxectar se o

resultado económico individual é a

única medida que consideramos. Po-

rén, se abrimos o foco, Inditex cons-

titúe un excelente exemplo de como,

particularmente no caso dos oligopo-

lios, as ganancias internalizadas se

corresponden cunha serie de perdas

socializadas.

A cara B do fenómeno Inditex
Os impactos negativos que xera un mo-

delo de negocio como o de Inditex ma-

terialízanse en distintos ámbitos sociais,

económicos e ambientais. Xeralmente,

por cada innovación de Inditex que en-

grosa as súas contas anuais, atopare-

mos un fluxo de saída que deteriora as

contas sociais ou ambientais.

A multinacional de Arteixo conta na

actualidade con aproximadamente 200

deseñadores, un pequeno exército de

elite cuxa responsabilidade é materializar

a visión estratéxica da empresa: “de-

mocratizar a moda”. Non obstante, e a

pesar de tratarse dun traballo altamente

cualificado dentro dunha das máis co-

ñecidas referencias internacionais do

ramo, ningún deses creativos é nin re-

motamente coñecido para o público. 

Este carácter anónimo do emprego

altamente cualificado, xunto coa dedi-

cación total á empresa: xornadas ex-

tensas, dispoñibilidade para a mobili-

dade laboral, incapacidade de planificar

a vida propia que se supedita ao plan-

ning da empresa, etc, suxire un proceso

de confluencia coas empresas da eco-

nomía dixital (monopolios á fin) tendente

a producir a comoditización do traballo

cualificado. Para maior claridade: unha

maior parte deste valor creado por este

traballo pasa a ser materializado polas

empresas e non polos creadores. Fa-

lamos dun feudalismo de mercado, no

que o problema é a pauta agregada que

suxiren empresas como Inditex, Ama-

zon ou, noutro plano, Uber. Aínda máis,

este modo de fagocitar a creatividade

(seguramente o único recurso practi-

camente inesgotable do planeta) abran-

gue tamén os recursos comúns. 

Outro dos factores de éxito de In-

ditex consiste nos mecanismos de cap-

tación de tendencias, basicamente tres:

o desfiles de moda, a caza de tenden-

cias na rúa (sobre todo en mercados

que xeran ou anticipan tendencia, como

o xaponés) e os reportes dos xefes de

tenda sobre as demandas dos consu-

midores. No momento en que a demo-

cratización da moda se converta en uni-

formización poderá Zara autoimitarse

para procurar novas coleccións? Se-

guramente non, pero precisamente a

preservación dos recursos comúns non

é o forte da lóxica capitalista.

Tal vez algún lector estea pensando

xa que no momento no que a moda

tenda á estandarización, xurdirán novas

oportunidades para a emerxencia de

empresas innovadoras en deseño. É

posible, pero non é tan fácil. Basica-

mente por dúas razóns relacionadas.

En primeiro lugar, porque a estratexia

dos de Arteixo ten impulsado unha re-

dución xeneralizada do prezo da moda,

é dicir, os consumidores asocian moda

Interior da tenda Zara da Calle Serrano de Madrid
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a prezos máis baratos que no pasado.

Isto provoca que deseñadores novos,

con custos unitarios máis elevados e

procesos máis artesanais, teñan maio-

res dificultades para entrar no mercado

e recibir unha remuneración que com-

pense o seu traballo. 

Un dos estrangulamentos é o prezo

dos tecidos mentres Zara obtén elevadas

economías de escala. É dicir, Zara difi-

culta que novas empresas medren ao

seu redor e de aí que as chamadas a un

Silicon Valley da moda galega nunca de-

ran no desenvolvemento dun sistema

produtivo do téxtil galego, senón sobre

todo nunha grande empresa con limita-

das conexións produtivas no territorio.

De xeito semellante, a meirande in-

novación do emporio Zara consiste na

aceleradísima rotación dos lineais, é di-

cir, da capacidade de renovación das

colección en dúas semanas, conver-

téndose no máis solícito subministrador

da necesidade de consumo e novidade,

un auténtico camelo da adición ao olor

a novo. Este modelo confírelles unha

destacada vantaxe competitiva, e xera

de novo unha manifesta externalidade

negativa en sentido contrario: o aumen-

to tamén acelerado do consumo de re-

cursos nun planeta finito. 

Se un dos grandes retos do noso pla-

neta é conseguir aproximar a lóxica do

sistema económico (de consumo) e a ló-

xica dos sistemas naturais (de preserva-

ción), a contribución de empresas como

Zara ou Ikea vai exactamente en sentido

contrario. Mercamos, substituímos e des-

botamos de xeito acelerado (“total, polo

que custa”), consumindo máis rapida-

mente recursos renovables (fío, madeira,

cartón, etc), non renovables (enerxía para

a produción e o transporte, fibras sinté-

ticas, plásticos, etc), e colapsando su-

midoiros de lixo e contaminación.

Unha calculada e elusiva enxe-
ñeiría fiscal
Por último, o artigo do presidente de

Gestha neste mesmo número de Tem-

pos Novos deixa  patente a capacidade

das empresas multinacionais de eludir

a súa responsabilidade fiscal tanto me-

diante as fendas (a medida) dos siste-

mas fiscais nacionais como mediante a

creación de filiais en paraísos fiscais.

Segundo unha fonte tan pouco sospei-

tosa como Bloomberg, Inditex aforrou

325 millóns de euros en impostos entre

2009 e 2013 grazas a filiais en países

como Holanda e Suíza. Isto lógrase

transferindo beneficios a estes países

mediante o pago de royalties, de ma-

neira que o que deixa de percibir a Fa-

cenda española é bastante máis que o

que a matriz de Zara logra aforrar. Así,

pois, tamén neste caso as perdas sociais

multiplican os beneficios internalizados. 

Sirva de exemplo o publicado na

propia memoria da empresa en 2012,

onde declara que se atribuíu unhas

exencións fiscais de 906,55 millóns de

euros, froito da tributación en “terceiros

países”. É dicir, pagando en países de

tributación baixa, non ten a obriga de

pagar polo mesmo concepto en Espa-

ña. Así, o seu beneficio medra á custa

do interese xeral e da fenda do edificio

colectivo.

Este caso serve, en definitiva, para

confirmar que o uso do éxito económico

como única medida de todas as cousas

leva a un profundo erro de cálculo que

oculta a inxustiza na distribución, tanto

entre as xeracións presentes como entre

estas e as xeracións futuras. O que leva

a requirir unha función intermediadora

do Estado que permita restaurar, me-

diante un grande pacto social, os equi-

librios do edificio colectivo.

(1) Álvarez, L. A. 2000. Vistiendo a 3
continentes: la ventaja competitiva del
grupo Inditex 1963-1999. Revista de
Historia Industrial, n 18.
(2) Caro, F., & Martínez-de-Albéeniz, V.
(2009). The effect of assortment rotation on
consumer choice and its impact on
competition. In Consumer-Driven Demand
and Operations Management Models (pp.
63-79). Springer US.

Zara Home de Coruña.




