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Logo de dous traballos nos que se estudou a inserción dos titulados 
universitarios no mercado laboral, a Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG), cuxo Consello de Dirección hónrome en 
presidir, presenta unha nova vertente estudando as demandas e necesidades 
dos empregadores de formación dos novos titulados que acceden ao mercado 
laboral.

O desenvolvemento deste estudo “Demanda de titulados por parte das 
PEMES galegas” constitúe un reto importante da Axencia para a Calidade 
do Sistema Universitario de Galicia preocupada polo grao de aceptación e 
satisfacción da sociedade galega cos graduados universitarios. Ao mesmo 
tempo permítenos solicitar datos imprescindibles para a futura adaptación dos 
títulos Universitarios, que é a parte fundamental do proceso de converxencia 
co Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).

Os empregadores terán a súa parte de responsabilidade no novo modelo 
universitario. A competitividade e a calidade deberán ser unha peza básica 
no desenvolvemento do emprego. Necesitaremos, xa que logo, tempo e 
esforzo para a implicación real e profunda da sociedade na nova situación 
que se nos aveciña.

Grazas, para rematar, ao equipo de investigación das tres Universidades do 
Sistema Universitario de Galicia que elaborou o informe así como a todos e 
cada un dos colaboradores.

Manuel C. Díaz y Díaz
PRESIDENTE DO CONSELLO DE DIRECCIÓN DA ACSUG

Presentación
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O Sistema Universitario de Galicia atópase en pleno proceso de adaptación 
dos seus títulos ao modelo que establece o Espazo Europeo de Educación 
Superior (EEES). As Universidades, en uso da súa autonomía institucional, 
terán que desenvolver procesos que rendan contas á sociedade, 
demostrando a calidade e a mellora continua da súa oferta académica, 
coa finalidade de adaptar e mellorar a súa oferta formativa ás demandas 
da sociedade na que as nosas institucións atópanse enmarcadas. 
Un aspecto fundamental no proceso de adaptación das titulacións ao EEES 
é coñecer a situación da inserción dos titulados universitarios no mundo 
laboral e o perfil de formación que demanda o tecido empresarial.

Con este obxectivo a ACSUG realizou traballos diversos, tales como: 
“Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de 
Galicia 1996- 2001” e “Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2001- 2003” estudos que analizan, dende o punto de 
vista dos egresados, ¿cómo? e ¿en qué condicións? prodúcese a súa entrada 
no mercado laboral.

As universidades necesitan coñecer cales son as demandas de formación 
dos titulados da sociedade e do tecido empresarial do contorno. Con ese 
fin realizouse o estudo sobre a “Demanda de titulados por parte das PEMES 
galegas”,con esta finalidade realizouse, no que se adapta ó dos traballos 
realizados anteriormente pola ACSUG, xa que os seus resultados baséanse na 
opinión e demanda dos destinatarios últimos dos titulados universitarios: os 
empregadores. Dado que, o principal obxectivo desta investigación é coñecer 
que necesidades de titulados universitarios teñen os empregadores, e en que 
medida a formación recibida nas aulas adecúase ás súas demandas.

O obxectivo final é ofrecer ás universidades ferramentas eficientes que 
permitan adaptala súa oferta académica, mellorala formación acadada 
polos seus titulados e contribuír ao avance continuo da sociedade á que nos 
debemos. Sen esquecela satisfacción das demandas sociais.

Julio E. Abalde Alonso
DIRECTOR DA ACSUG
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1.
Introdución

Sara Fernández López 
Alberto Vaquero García 





1�

O problema da inserción laboral da mocidade, e especialmente daqueles 
mozos que teñen estudos universitarios, é unha das cuestións prioritarias a 
nivel nacional, rexional e mesmo europeo, debido ao importante investimento 
económico que realizou tanto a sociedade como o propio estudantado e ao 
elevado esforzo persoal deste.

A análise da relación entre a educación e os logros laborais foi sempre 
unha cuestión tratada pola literatura económica. Presuponse que un maior 
investimento en educación se traducirá en maiores oportunidades laborais 
das persoas, o que á súa vez provocará o incremento das taxas de actividade 
e de ocupación, o descenso da taxa de desemprego e o aumento dos seus 
rendementos económicos

É por todos coñecido que as taxas de desemprego durante as décadas dos 
80 e 90 se mantiveron nuns niveis elevados, sendo un dos colectivos máis 
castigados o xuvenil, resultado canto menos paradoxal se temos en conta 
o importante crecemento da poboación con estudos universitarios neste 
colectivo.

Neste contexto, a transición da mocidade desde o sistema educativo ao 
mercado laboral adquiriu unha notable importancia. Ata hai poucos anos, 
transcorría un breve período de tempo entre a finalización dos estudos e o 
comezo do traballo nunha empresa, que en moitas ocasións era a mesma en 
que a persoa traballadora se xubilaba.

Na actualidade, a inserción da mocidade converteuse nun proceso máis 
prolongado e complexo. Os mozos, mesmo aqueles que cursaron estudos 
universitarios, son moito máis propensos ao desemprego e móvense con 
maior rapidez entre situacións de emprego, desemprego e inactividade que 
en décadas anteriores. O traballo que finalmente conseguen non sempre 

1. Introdución
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resulta de calidade nin ben remunerado e mais a alta rotación laboral é algo 
bastante habitual.

Dado este conxunto de circunstancias, non é de estrañar que o estudo 
dos procesos de transición desde o sistema educativo ao mercado laboral 
acaparara a atención de numerosos investigadores tanto a nivel internacional 
como nacional. A maior parte destes traballos centrouse na óptica da oferta 
de traballo, isto é, analizouse como a educación condiciona o grao de 
empregabilidade desde a perspectiva dos traballadores que lles ofrecen a 
súa formación, a súa experiencia e os seus coñecementos ás empresas. Na 
Comunidade Autónoma de Galicia, a Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG) levou a cabo xa dous traballos que permiten 
ter unha visión dinámica do grao de inserción laboral dos persoas tituladas 
universitarias desde 1996 ata 2003. Do mesmo xeito abundan os traballos 
centrados nas persoas graduadas dunha titulación particular.

O estudo que a continuación se presenta adopta un punto de vista diferente 
e relativamente recente na literatura económica, xa que basea as súas 
formulacións e os seus resultados na opinión e na demanda dos destinatarios 
últimos das cohortes de egresados: os empregadores. Por tanto, o principal 
obxectivo desta investigación é coñecermos que necesidades de titulados 
universitarios teñen os empregadores e en que medida a formación que 
recibe nas aulas se adecúa a tales demandas.

Porén, o obxectivo que así se define non deixa de ser demasiado ambicioso xa 
que o concepto de “empregadores” abrangue desde o traballo autónomo, 
que desenvolven as propias persoas tituladas, ao emprego público. Por iso 
optouse por acoutar os empregadores aos que se ía dirixir o traballo, e 
centrámonos no caso das Pequenas e Medianas Empresas (Pemes), xa que 
estas resultan máis relevantes pola súa importancia cuantitativa e cualitativa 
na creación de emprego1.

Aínda que o tecido económico galego se sustenta, canto ao número de 
entidades, nas microempresas (menos de 10 traballadores), estas foron 
descartadas xa que a súa xeración de emprego cualificado é netamente menor 
que nas pemes, e mais o seu elevado número implicaría un estudo específico 

1  A información extraida da base de datos Sistema de Análise de Balances Ibéricos (SABI) 
permite afirmar que as pemes galegas xeran o 48% do emprego, fronte ao 18% das 
microempresas e ao 34% das grandes empresas.
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sobre o seu comportamento. As grandes empresas consideráronse como 
un grupo cuxas características de redes, de departamentos, de empresas 
asociadas etc. son inabarcables para este primeiro estudo de demanda de 
titulados, aínda que, desde logo, moi importante para futuros traballos. Por 
último, sinalar que tampouco se consideraron nin o emprego autónomo nin 
o emprego público para este primeiro traballo.

En síntese, este informe procura coñecer a demanda de persoas tituladas por 
parte das Pemes galegas (de 10 a 249 empregados) así como a súa opinión 
sobre a preparación dos universitarios contratados nun pasado recente e 
que aspectos consideran mellorables. Na nosa opinión, os resultados que se 
achegan pretenden ser útiles para a toma de decisións de todos os axentes 
implicados no proceso universitario:

Z O estudantado e a súa familia poden contar con información de cales son 
as titulacións máis demandadas e por que tipo de Pemes (tamaño, sector 
ou provincia). Deste modo, poderanse facer unha idea máis aproximada 
de cales poden ser as súas perspectivas de inserción laboral ao rematar os 
seus estudos.

Z As universidades coñecen cales son as demandas de formación por parte 
dos empregadores, así como a súa opinión sobre aspectos chave que, 
ata non hai moito, non estaban incorporados aos contidos das materias 
impartidas (idiomas, prácticas, novas tecnoloxías etc). Todo iso permitirá 
orientar o deseño das novas titulacións de grao e de posgrao non só 
como unha simple integración no Espazo Europeo de Educación Superior, 
senón, e o que é máis importante, para responderen ás demandas da 
sociedade.

Z As administracións e os organismos autónomos galegos completan a 
visión da situación do mercado laboral para o universitario, do cal, ata 
o momento, só existía un enfoque centrado na oferta de man de obra. 
Esta información permitiralles tomar decisións sustentables en materia de 
oferta universitaria.

Z Os empregadores tiveron un vehículo de expresión para manifestaren 
as súas necesidades e sentírense, deste xeito, partícipes no deseño da 
formación universitaria que se desexa para a próxima década.
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A metodoloxía empregada consistiu, fundamentalmente, no tratamento 
estatístico dos datos que se recolleron mediante a realización dunha enquisa 
telefónica a pemes galegas. Ao mesmo tempo, utilizáronse outras fontes de 
información secundarias (Instituto Nacional de Estatística, Instituto Galego 
de Estatística, etc.) que aparecen detalladas ao longo do informe.

A estrutura que seguimos para a realización deste informe pódese dividir 
claramente en dous grandes bloques. O primeiro, que comeza tras esta 
introdución, é de natureza xeneralista e pretende servir como referencia para 
coñecermos, a grandes trazos, o mercado de traballo a que se enfrontan as 
persoas tituladas universitarias. A xustificación da súa inclusión responde ao 
desexo de sinalar as características básicas do mercado laboral en Galicia, a 
través dun exercicio de comparación coa realidade europea (capítulo 2) e a 
nacional (capítulo 3).

O segundo bloque recolle os resultados centrais desta investigación, que 
foron extraidos na súa práctica totalidade da explotación estatística da 
enquisa que se elaborou especificamente para as Pemes, co obxecto de 
coñecer tanto a demanda actual e futura de titulados universitarios como 
as opinións empresariais sobre a formación universitaria. Esta segunda parte 
agrupa, á súa vez, varios capítulos que brevemente convén desenvolver na 
presente introdución.

Nun primeiro lugar abórdase o marco de referencia para coñecermos e 
delimitarmos a importancia económica das pemes, en que se refire á creación 
de emprego cualificado e de valor engadido, na comunidade autónoma 
galega para, posteriormente, procedermos coa metodoloxía e a ficha técnica 
da mostraxe (capítulo 4). O capítulo 5 aborda o estudo da representatividade 
da mostraxe e a análise descritiva básica, un paso previo para garantir a 
robustez dos resultados obtidos.

No capítulo 6 procédese a describir a formación universitaria das persoas 
empregadas actuais, en especial en todo aquilo relativo á súa presenza e 
importancia no equipo das empresas, en función da rama de coñecemento, 
da duración dos estudos, do xénero, da titulación etc. Seguidamente, no 
capítulo 7, realízase esta mesma análise referida ás titulacións demandadas 
polos empregadores para os próximos doce meses. A información que se 
obteña nos dous capítulos permitiralles extraer valiosas conclusións tanto aos 
futuros estudantes e ás súas familias como ás institucións e ás autoridades 
responsables de estableceren a oferta universitaria.
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Prosegue o traballo mediante a análise das razóns que xustifican a contratación 
e os aspectos máis valorados nos procesos de selección de universitarios así 
como as funcións que desempeñan nas Pemes. Os resultados que se obteñan 
permitirán responder a se a formación que se imparte nas aulas universitarias 
resulta axeitada e valorada polas Pemes (capítulo 8). Péchase este segundo 
bloque coa achega dun conxunto de reflexións relativas á formación que os 
empregadores desexan nos seus titulados universitarios e ás súas opinións 
(capítulo 9).

Nestes capítulos que presentan os resultados da enquisa, as variables 
analizadas relaciónanse co tamaño, co sector de actividade e coa provincia 
das Pemes, co obxecto de que os futuros titulados teñan maior información 
sobre as características das empresas en que poden traballar. Ao mesmo 
tempo, a súas conclusións compáranse coas de investigacións semellantes 
co obxecto de obtermos unha visión máis clara e contrastada das demandas 
e das opinións dos empregadores.

A investigación remata cun conxunto de conclusións e de recomendacións 
que se obtiveron a partir dos resultados comprobados (capítulo 10).

En definitiva, pretendemos facer partícipes a todos do reto a que se enfronta 
a educación universitaria nos próximos anos: adecuarse ás necesidades 
cambiantes dunha sociedade globalizada e en constante proceso de 
transformación.
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1. Introdución

As persoas tituladas universitarias constitúen unha importante parte do 
mercado laboral, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. De feito, nos 
estudos de crecemento económico (Neira, 2003) detectouse que estes, xunto 
cos traballadores que remataron os seus etudos de grao medio, representan o 
grupo de persoas empregadas que contribúe en maior medida a xerar riqueza.

Un dos aspectos que debemos considerar á hora de tratarmos o mercado 
laboral no ámbito universitario é o da adecuación da oferta á demanda. En 
termos xerais, o obxectivo deste primeiro capítulo do traballo é analizarmos a 
situación do mercado de traballo a nivel europeo, con especial referencia ao 
caso español. Tomando este estudo como punto de partida, posteriormente, 
abordarase a análise da situación da comunidade autónoma galega en 
relación cos datos nacionais.

Para acometermos esta tarefa presentamos, en primeiro termo, a situación 
da poboación activa da UE15 segundo o seu nivel educativo. Esta análise 
permitirá coñecer as carencias formativas da poboación adulta, así como os 
cambios experimentados nos niveis de formación dos traballadores europeos, 
e máis concretamente españois, nas últimas décadas.

Logo de nos situarmos no mercado laboral, formúlanse os posibles desaxustes 
entre a oferta e a demanda, a través da análise das taxas de ocupación. 
Estás cifras mostrarán o grao de incorporación dos e das traballadoras ao 
mercado laboral segundo o nivel de estudos que completaron e, por tanto, 
servirán para clarexarmos se dispor dun maior ou dun menor nivel de 
estudos condiciona o feito de ter ou non un posto de traballo. Finalmente 
analizaremos o papel da compoñente salarial para os titulados universitarios 
desde unha perspectiva comparada, o que permitirá coñecer ata que punto 
resulta rendible inverter en educación.

2. Educación e mercado laboral  
en Europa e España
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Cadro 1. Porcentaxe de poboación activa que acadou cando 
menos estudos secundarios, por grupos de idade (2003)

Grupo de idade
2�-�4 2�-34 3�-44 4�-�4 ��-�4

M F M F M F M F M F
Austria 84 73 88 83 88 78 82 �8 77 �0
Bélxica �2 �2 7� 80 �� �� �� �4 4� 3�

Dinamarca 83 78 8� 8� 83 80 82 77 80 �8
Finlandia 74 78 87 �2 82 88 71 7� �� ��
Francia �7 �3 7� 81 70 �8 �3 �� �3 43

Alemaña 87 7� 8� 83 88 84 88 80 8� 70
Grecia �1 �1 �7 77 �� �1 4� 42 32 24
Irlanda �� �4 7� 81 �3 71 �0 �4 37 3�

Luxemburgo 4� 44 �7 �2 48 �1 42 3� 28 1�
Italia �3 �� �8 �� �4 �8 �� 48 �8 41

Holanda 70 �3 74 77 72 �� �8 �� �4 43
Portugal 21 24 32 42 1� 2� 17 1� 11 �
España 43 42 56 64 47 49 36 29 24 14
Suecia 81 84 �1 �1 8� �0 7� 83 �8 71

Reino Unido 70 �� 73 �� 70 �1 72 �� �4 4�
Media UE15 64 61 73 76 67 68 60 55 52 42

	 	 Nota: M: poboación masculina; F: poboación feminina

	 	 Fonte:	OCDE(2005)

Se a análise se realiza por grupos de idade, as diferenzas son máis significativas 
a medida que envellece a poboación. Para o primeiro tramo (25-34 anos) a 
incorporación da muller española á universidade e, en xeral, ao mercado 
laboral3, supuxo que as diferenzas en cualificación se reduzan de modo 
considerable con respecto á media da UE15, ao acadar o 64% do seu grupo 
de idade e ao superar considerablemente os varóns (56%). As cifras indican 
que as mulleres españolas novas que se incorporan ao mercado de traballo 
dispoñen dun alto nivel de cualificación4.

A poboación activa española maior de 45 anos presenta, xunto con Portugal, 
os niveis de cualificación máis baixos, xa que o grupo que cando menos conta 
con estudos secundarios representa menos do 50% a respecto da media da 
UE15. Precisamente, nalgúns países, como Inglaterra, este grupo foi obxecto 
dun programa de formación universitaria específico (Muñoz e outros, 2004, 
páx. 79). Como resultado, o 5,7% desta poboación está a estudar, fronte ao 
0,4% en España5.

3  En Porto e Neira (2006) preséntanse as taxas de actividade por niveis educativos no ano 
2003. As universitarias españolas cunha taxa de 84,5, sitúanse arredor da media da UE (15) 
e duplican a taxa de actividade das traballadoras sen estudos. 

4  E máis concretamente as galegas, véxase páxina x do traballo

5  Estes estudantes “non tradicionais” son un potencial importante para a universidade europea 
en xeral e española en particular, que foron obxecto dun apartado específico en GÁBEA 
(Muñoz e outros, 2004).

A maioría dos datos que utilizamos ao longo deste capítulo proceden das 
bases de datos da OCDE: Employment Outlook e Education at a Glance e 
refírense fundamentalmente ao ano 2003. Porén, co obxecto de termos 
unha visión dinámica da evolución do mercado laboral europeo e español, 
escolleuse como horizonte do estudo o período 1991-2003. Os países que 
se analizaron son os que compuñan a UE15.

2. Stocks de formación da poboación activa en Europa e España

O obxectivo desta epígrafe é obtermos unha panorámica do nivel educativo 
dos traballadores da UE15 como paso previo á análise dos posibles desaxustes 
entre a oferta e a demanda no mercado de traballo.

A análise da situación dos titulados universitarios debe complementarse 
coa análise dos traballadores que dispoñen de estudos medios, xa que en 
moitas ocasións o mercado laboral distribúe a súa oferta en beneficio duns 
ou doutros. Trátase, por tanto, de observarmos os niveis de cualificación 
nos distintos países, para tratarmos de establecer unhas pautas de 
comportamento que permitan comprender mellor os indicadores que se 
presentan no resto do capítulo: taxas de ocupación e mais desemprego e 
a compoñente salarial.

O punto de partida é o cadro 1 que recolle para os países da UE15 a 
porcentaxe de poboación activa2 por xénero e por tramos de idade, que 
acadou cando menos estudos secundarios para o ano 2003. As cifras que 
se presentan indican como en España a poboación activa con este nivel de 
estudos se sitúa por debaixo da media dos países máis desenvolvidos da 
UE15, cunha diferenza superior a 20 puntos porcentuais.

2  A definición de poboación activa aparece recollida no glosario de termos. Os datos dispoñibles 
para a UE15 proceden da OCDE (2003), onde se considera como poboación activa a 
comprendida entre 25-64 anos. O tramo de idade considerado trata de homoxeneizar 
os datos entre países, xa que os períodos de escolaridade son diferentes e, por tanto, 
considerarmos poboación de 16 -25 anos implicaría distorsionarmos os niveis de formación 
que aínda poden estar a recibir. 
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Cadro 1. Porcentaxe de poboación activa que acadou cando 
menos estudos secundarios, por grupos de idade (2003)

Grupo de idade
2�-�4 2�-34 3�-44 4�-�4 ��-�4

M F M F M F M F M F
Austria 84 73 88 83 88 78 82 �8 77 �0
Bélxica �2 �2 7� 80 �� �� �� �4 4� 3�

Dinamarca 83 78 8� 8� 83 80 82 77 80 �8
Finlandia 74 78 87 �2 82 88 71 7� �� ��
Francia �7 �3 7� 81 70 �8 �3 �� �3 43

Alemaña 87 7� 8� 83 88 84 88 80 8� 70
Grecia �1 �1 �7 77 �� �1 4� 42 32 24
Irlanda �� �4 7� 81 �3 71 �0 �4 37 3�

Luxemburgo 4� 44 �7 �2 48 �1 42 3� 28 1�
Italia �3 �� �8 �� �4 �8 �� 48 �8 41

Holanda 70 �3 74 77 72 �� �8 �� �4 43
Portugal 21 24 32 42 1� 2� 17 1� 11 �
España 43 42 56 64 47 49 36 29 24 14
Suecia 81 84 �1 �1 8� �0 7� 83 �8 71

Reino Unido 70 �� 73 �� 70 �1 72 �� �4 4�
Media UE15 64 61 73 76 67 68 60 55 52 42

	 	 Nota: M: poboación masculina; F: poboación feminina

	 	 Fonte:	OCDE(2005)

Se a análise se realiza por grupos de idade, as diferenzas son máis significativas 
a medida que envellece a poboación. Para o primeiro tramo (25-34 anos) a 
incorporación da muller española á universidade e, en xeral, ao mercado 
laboral3, supuxo que as diferenzas en cualificación se reduzan de modo 
considerable con respecto á media da UE15, ao acadar o 64% do seu grupo 
de idade e ao superar considerablemente os varóns (56%). As cifras indican 
que as mulleres españolas novas que se incorporan ao mercado de traballo 
dispoñen dun alto nivel de cualificación4.

A poboación activa española maior de 45 anos presenta, xunto con Portugal, 
os niveis de cualificación máis baixos, xa que o grupo que cando menos conta 
con estudos secundarios representa menos do 50% a respecto da media da 
UE15. Precisamente, nalgúns países, como Inglaterra, este grupo foi obxecto 
dun programa de formación universitaria específico (Muñoz e outros, 2004, 
páx. 79). Como resultado, o 5,7% desta poboación está a estudar, fronte ao 
0,4% en España5.

3  En Porto e Neira (2006) preséntanse as taxas de actividade por niveis educativos no ano 
2003. As universitarias españolas cunha taxa de 84,5, sitúanse arredor da media da UE (15) 
e duplican a taxa de actividade das traballadoras sen estudos. 

4  E máis concretamente as galegas, véxase páxina x do traballo

5  Estes estudantes “non tradicionais” son un potencial importante para a universidade europea 
en xeral e española en particular, que foron obxecto dun apartado específico en GÁBEA 
(Muñoz e outros, 2004).
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como os niveis de formación universitaria son semellantes aos de Francia e 
aos países nórdicos. Porén, e como veremos posteriormente, esta situación 
non se corresponde con niveis de inserción laboral similares.

Cadro 3.  Porcentaxe de poboación activa con estudos medios e 
superiores, por grupos de idade (UE (15)) (2003)

2�-34 3�-44 4�-�4 ��-�4
Medios Superior Medios Superior Medios Superior Medios Superior

Austria 70 1� �7 1� �1 14 �8 11
Bélxica 3� 3� 37 31 30 2� 24 1�

Dinamarca �1 3� 48 34 48 32 48 2�
Finlandia 4� 40 47 38 42 31 31 24
Francia 43 37 4� 23 41 18 34 14

Alemaña �3 22 �0 2� �� 2� �� 22
Grecia 48 24 38 22 28 1� 17 11
Irlanda 41 37 40 27 32 20 23 1�

Luxemburgo �� 12 �0 11 44 10 43 7
Italia 41 1� 34 1� 2� 13 13 11

Holanda 48 28 4� 2� 38 24 34 1�
Portugal 21 1� 11 11 7 � 4 �
España 22 38 21 27 15 18 8 11
Suecia �1 40 �3 3� 48 32 43 2�

Reino Unido 38 33 37 28 37 27 3� 21
Media UE15 45 29 42 25 37 21 16 16

	 	 Fonte:	OCDE(2005)

Se se analizase a distribución por xénero, a porcentaxe de poboación activa 
española entre 25-34 anos con estudos universitarios sería, para o ano 2003, 
lixeiramente superior para as mulleres (un 41% fronte ao 34% dos homes, 
cunha media do 38%).

Cando a análise se realiza para tramos de maior idade, as diferenzas de 
España incrementan a respecto dos países da UE15. Así, a poboación 
universitaria é minoritaria nas persoas traballadoras que teñen entre 45-54 
anos (18%) e tan só representa o 11% na poboación entre 55-64 anos (17% 
media da UE15).

Pola súa banda, a poboación activa máis nova con estudos medios apenas 
supera o 20%, un feito que nos sitúa moi lonxe da UE15, cuxa media duplica 
os valores de España. Cando a análise se realiza para tramos de maior idade, 
a porcentaxe de traballadores con este nivel de estudos diminúe a medida 
que envellece a poboación activa, mentres que na maior parte dos países da 

Ao analizarmos os distintos niveis de formación  (cadro 2), obsérvase como 
as diferenzas de España a respecto da UE15 se producen fundamentalmente 
no nivel de ensino secundario de segundo ciclo, onde non se acada a metade 
da media dos países analizados. Este nivel formativo actúa como barreira 
para moitos mozos que non o conseguen superar, ao mesmo tempo que 
filtra unha porcentaxe importante cara á universidade, e se produce un 
estrangulamento no noso sistema educativo. Por tanto, a inexistencia dun 
ensino secundario finalista en España converteu este nivel nunha simple 
transición á universidade, un feito que se distancia neste aspecto dos países dos 
nosos arredores. Pola contra, no ámbito universitario a situación aproxímase 
máis á da UE15, xa que o 25% da poboación activa española posúe este 
nivel de estudos6, un dato semellante á media da media europea.

Cadro 2.  Poboación activa segundo o nivel de formación, en 
porcentaxe (UE15) (2003)

Primaria Sec.
1.º ciclo

Sec.
2.º ciclo

Pos
secundaria

Superior
Ciclo curto Ciclo longo Dout.

Austria - 21 �� 8 7 7 -
Bélxica 17 21 32 1 1� 13 -

Dinamarca 1 17 �0 - 7 2� -
Finlandia 14 10 42 - 17 1� 1
Francia 1� 20 41 0 � 14 1

Alemaña 3 14 �4 � 10 12 2
Grecia 37 10 2� � � 12 -
Irlanda 1� 1� 24 12 10 1� -

Luxemburgo 20 33 34 2 10 -
Italia 20 10 4� 10 � 4 -

Holanda 12 22 37 � 3 22 -
Portugal �4 13 12 - 2 8 1
España 30 27 17 - 7(*) 18 -
Suecia 7 10 4� - 1� 18 -

Reino Unido - 1� �� - � 14 �
Media UE15 20 18 39 6 9 14 2

NOTA: (*) Para España, a OCDE inclúe os ciclos formativos de carácter superior como primeiro ciclo de universidade, mentres que os 
estudos estritamente universitarios serían os correspondentes a “Ciclo longo”

 - Dato non dispoñible

	 	 Fonte:	OCDE(2005)

No cadro 3 preséntase a porcentaxe de poboación activa que dispón de 
estudos medios e universitarios, por grupos de idade para os países da UE15, 
no ano 2003. Para a poboación activa máis nova (25-44 anos) observamos 

6  Cifra que representa o 38% para a poboación máis nova.
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como os niveis de formación universitaria son semellantes aos de Francia e 
aos países nórdicos. Porén, e como veremos posteriormente, esta situación 
non se corresponde con niveis de inserción laboral similares.

Cadro 3.  Porcentaxe de poboación activa con estudos medios e 
superiores, por grupos de idade (UE (15)) (2003)

2�-34 3�-44 4�-�4 ��-�4
Medios Superior Medios Superior Medios Superior Medios Superior

Austria 70 1� �7 1� �1 14 �8 11
Bélxica 3� 3� 37 31 30 2� 24 1�

Dinamarca �1 3� 48 34 48 32 48 2�
Finlandia 4� 40 47 38 42 31 31 24
Francia 43 37 4� 23 41 18 34 14

Alemaña �3 22 �0 2� �� 2� �� 22
Grecia 48 24 38 22 28 1� 17 11
Irlanda 41 37 40 27 32 20 23 1�

Luxemburgo �� 12 �0 11 44 10 43 7
Italia 41 1� 34 1� 2� 13 13 11

Holanda 48 28 4� 2� 38 24 34 1�
Portugal 21 1� 11 11 7 � 4 �
España 22 38 21 27 15 18 8 11
Suecia �1 40 �3 3� 48 32 43 2�

Reino Unido 38 33 37 28 37 27 3� 21
Media UE15 45 29 42 25 37 21 16 16

	 	 Fonte:	OCDE(2005)

Se se analizase a distribución por xénero, a porcentaxe de poboación activa 
española entre 25-34 anos con estudos universitarios sería, para o ano 2003, 
lixeiramente superior para as mulleres (un 41% fronte ao 34% dos homes, 
cunha media do 38%).

Cando a análise se realiza para tramos de maior idade, as diferenzas de 
España incrementan a respecto dos países da UE15. Así, a poboación 
universitaria é minoritaria nas persoas traballadoras que teñen entre 45-54 
anos (18%) e tan só representa o 11% na poboación entre 55-64 anos (17% 
media da UE15).

Pola súa banda, a poboación activa máis nova con estudos medios apenas 
supera o 20%, un feito que nos sitúa moi lonxe da UE15, cuxa media duplica 
os valores de España. Cando a análise se realiza para tramos de maior idade, 
a porcentaxe de traballadores con este nivel de estudos diminúe a medida 
que envellece a poboación activa, mentres que na maior parte dos países da 

Ao analizarmos os distintos niveis de formación  (cadro 2), obsérvase como 
as diferenzas de España a respecto da UE15 se producen fundamentalmente 
no nivel de ensino secundario de segundo ciclo, onde non se acada a metade 
da media dos países analizados. Este nivel formativo actúa como barreira 
para moitos mozos que non o conseguen superar, ao mesmo tempo que 
filtra unha porcentaxe importante cara á universidade, e se produce un 
estrangulamento no noso sistema educativo. Por tanto, a inexistencia dun 
ensino secundario finalista en España converteu este nivel nunha simple 
transición á universidade, un feito que se distancia neste aspecto dos países dos 
nosos arredores. Pola contra, no ámbito universitario a situación aproxímase 
máis á da UE15, xa que o 25% da poboación activa española posúe este 
nivel de estudos6, un dato semellante á media da media europea.

Cadro 2.  Poboación activa segundo o nivel de formación, en 
porcentaxe (UE15) (2003)

Primaria Sec.
1.º ciclo

Sec.
2.º ciclo

Pos
secundaria

Superior
Ciclo curto Ciclo longo Dout.

Austria - 21 �� 8 7 7 -
Bélxica 17 21 32 1 1� 13 -

Dinamarca 1 17 �0 - 7 2� -
Finlandia 14 10 42 - 17 1� 1
Francia 1� 20 41 0 � 14 1

Alemaña 3 14 �4 � 10 12 2
Grecia 37 10 2� � � 12 -
Irlanda 1� 1� 24 12 10 1� -

Luxemburgo 20 33 34 2 10 -
Italia 20 10 4� 10 � 4 -

Holanda 12 22 37 � 3 22 -
Portugal �4 13 12 - 2 8 1
España 30 27 17 - 7(*) 18 -
Suecia 7 10 4� - 1� 18 -

Reino Unido - 1� �� - � 14 �
Media UE15 20 18 39 6 9 14 2

NOTA: (*) Para España, a OCDE inclúe os ciclos formativos de carácter superior como primeiro ciclo de universidade, mentres que os 
estudos estritamente universitarios serían os correspondentes a “Ciclo longo”

 - Dato non dispoñible

	 	 Fonte:	OCDE(2005)

No cadro 3 preséntase a porcentaxe de poboación activa que dispón de 
estudos medios e universitarios, por grupos de idade para os países da UE15, 
no ano 2003. Para a poboación activa máis nova (25-44 anos) observamos 

6  Cifra que representa o 38% para a poboación máis nova.
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No gráfico 2 recóllese a evolución da taxa de ocupación dos traballadores 
con estudos secundarios. En España, sitúase arredor do 70%, ao igual que 
sucede nun elevado número de países que presentan os menores niveis 
de inserción. Pola contra, entre os países con maiores niveis de inserción 
destacan os do norte de Europa, así como Portugal dentro dos países menos 
desenvolvidos. Unha mención especial merece o caso de Irlanda, xa que ao 
partir da taxa de ocupación máis baixa no ano 1991 logrou situarse nun 
nivel medio, debido ao enorme crecemento que experimentou nas últimas 
décadas9. Por iso, constitúe un importante exemplo dos beneficios dos 
investimentos educativos, que sitúan o gasto educativo arredor do 4,4% do 
PIB e ao 13% do seu gasto público total.

8  Nota: para Holanda e Italia son datos de 2002 e para Grecia de 1995.

9  Segundo Guisán e outros (2003, páx 110) “o milagre irlandés está moi relacionado co 
incremento do seu nivel educativo durante as décadas anteriores aos 90”.

UE (15) sucede o fenómeno contrario. En España, e tal e como se sinalou 
anteriormente, a inexistencia duns estudos medios finalistas reprodúcese no 
mercado de traballo, de forma que en 20 anos se pasou do 15% (45-54 
anos) de poboación con estudos medios ao 22% (25-34 anos).

A maior parte dos países da UE15 presenta mercados de traballo con altos 
niveis de cualificación en todos os estratos de idade.  Pola súa banda, a 
poboación activa española caracterízase por uns elevados niveis de 
formación en educación universitaria nas novas xeracións 25-44 anos, uns 
niveis que son semellantes e mesmo superan nalgúns tramos os países da 
UE15, algo que non sucede en relación aos estudos medios. Este fenómeno, 
xunto con outros factores que analizaremos posteriormente, leva a que as 
novas xeracións que se incorporan ou tratan de mellorar a súa situación no 
mercado laboral, sexan castigadas por un fenómeno aínda moi importante 
en España, as elevadas taxas de desemprego. É por iso que nas seguintes 
epígrafes trataremos de clarificar a situación do mercado de traballo canto á 
ocupación e ao desemprego.

3. Taxa de ocupación segundo o nivel de formación: Europa e 
España

Nesta epígrafe descríbese cal é a situación da poboación activa na UE15 
segundo as súas taxas de ocupación7. Analizaremos as taxas de ocupación 
en función dos distintos niveis de estudos rematados co obxecto de 
comprobarmos se a educación, e en particular os estudos superiores, 
condicionan o grao de ocupación da forza de traballo.

Con respecto á taxa de ocupación da poboación con estudos primarios ( 
gráfico 1), España sitúase arredor da media dos países considerados. Non 
se observan diferenzas moi significativas senón máis ben certo nivel de 
converxencia, xa que aproximadamente o 50-60% da poboación con este 
tipo de cualificación se atopaba ocupada no ano 2003. É significativo o caso 
de Portugal, cun incremento importante do nivel de emprego no período que 
é obxecto de análise, situándose á cabeza de Europa nos niveis de formación 
máis baixos.

7  Véxase a definición no glosario de termos.
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4. A compoñente salarial en Europa e España

Logo de estudarmos a actividade e a ocupación, a continuación presentamos 
unha análise das diferenzas salariais en función do nivel de estudos, onde 
dedicaremos unha especial atención á situación da poboación moza.

No cadro 4 analizamos as diferenzas salariais en Europa; España presenta 
unhas diverxencias salariais en función do nivel de estudos similares á media 
europea. Así, os licenciados ou enxeñeiros superiores españoles percibirían 
un 29% máis que os traballadores que contan con estudos secundarios de 
segundo ciclo. Co incremento da man de obra con estudos universitarios de 
ciclo longo estas diferenzas reducíronse lixeiramente para a poboación máis 
nova, ao se situar en 22 puntos porcentuais. Para a poboación feminina 
entre 30-44 anos, dispor de estudos universitarios de ciclo longo axuda a 
percibiren un salario superior en maior medida que os varóns. Alén diso, 
a conciliación da vida laboral e familiar preséntase complicada cando as 

11  Nota: para Holanda e Italia son datos de 2002, e para Grecia de 1995.

62

74

74

72

75

78

73

63

78

73

78

81

91

84

67

70

71

72

72

73

73

75

76

76

79

80

80

81

82

40 50 60 70 80 90

Grecia

Alemania

Italia

Luxemburgo

España

Belgica

Finlandia

Austria

Irlanda

Francia

Holanda

Reino Unido

Dinamarca

Suecia

Portugal

Gráfico 2.  Evolución das taxas de ocupación. Poboación 
con estudos secundarios10 (1991-2003)

	 	 Fonte:	OCDE	(2005)

10 

Por último, no gráfico 3 recóllese a evolución da taxa de ocupación dos 
traballadores con estudos terciarios. A taxa de emprego universitario en 
España experimentou unha evolución positiva durante as dúas décadas que 
son obxecto de análise, ao se incrementar do 75%, ao comezo do período, 
ata o 82% no ano 2003. A maior parte dos países están na banda do 80-
85%, onde destaca o Reino Unido e onde resalta, ao igual que no caso do 
ensino medio, os elevados valores de Portugal.

A análise das taxas de ocupación permitiu observar como a medida que aumenta 
o nivel de formación, non só a taxa de ocupación é máis elevada, senón que, 
ademais, se reducen as diferenzas en taxas de emprego entre os países da 
UE15, de modo que para a poboación que accede á universidade apenas 
existen diferenzas significativas entre os países analizados. Se a proporción de 
ocupados é semellante, conviría analizarmos se sucede o mesmo en relación 
ás persoas desempregadas ou se, pola contra, diminúe a taxa de desemprego 
co nivel educativo. 

10 Nota: Holanda e Italia son datos de 2002, e Grecia de 1995.
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mulleres sen fillos teñen unhas diferenzas salariais de 26 puntos porcentuais, 
mentres que para as que teñen un ou máis fillos esas cifras acadan os 48 
puntos (Porto e Neira, 2006).

Os traballadores que non dispoñen de estudos secundarios reciben o 78% 
do salario daqueles, sendo máis acusada esta diferenza para as mulleres, que 
apenas reciben o 65% do salario das traballadoras con estudos medios.

A nivel europeo, a incorporación de máis mozos á universidade propiciou 
un lixeiro descenso das diferenzas de salarios. Porén, continúan a existir 
importantes disparidades con respecto aos salarios europeos. Así, para o 
grupo de idade entre 30 e 44 anos, as diferenzas máis acusadas rexístranse 
no Reino Unido e en Francia (62 e 50 puntos, respectivamente).

Cadro 4.  Salarios relativos segundo o nivel de formación e de idade 
(2.º ciclo de secundaria =100) (2003)

Inferior ao  2.º ciclo
de secundaria

Superior de
1.º ciclo

Superior de
2.º ciclo

Superior
Total

2�-�4 30-44 2�-�4 30-44 2�-�4 30-44 2�-�4 30-44
Bélxica 8� �1 114 11� 148 148 130 130

Dinamarca 88 8� 113 114 12� 123 124 121
Finlandia �� �2 121 11� 180 1�� 1�0 140
Francia 84 84 12� 12� 1�7 1�� 1�0 1�0

Alemaña 87 83 12� 123 1�3 1�3 1�3 144
Irlanda 87 83 124 130 1�3 1�2 14� 143
Italia 78 80 - - 1�3 137 1�3 137

Luxemburgo 7� 7� 130 137 1�� 171 14� 1�2
Holanda 84 84 - - - - 148 147
España 78 80 95 95 141 133 129 122
Suecia �2 �0 111 10� 14� 141 13� 130

Reino Unido �� 71 128 123 178 182 1�2 1�3
UE (15) 67 67 79 79 115 112 115 112

Nota: Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo e Holanda ano 2002. Irlanda ano 2000.  España ano 2001.
(-) Dato non dispoñible

	 	 Fonte:	OCDE(2005)
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mulleres sen fillos teñen unhas diferenzas salariais de 26 puntos porcentuais, 
mentres que para as que teñen un ou máis fillos esas cifras acadan os 48 
puntos (Porto e Neira, 2006).

Os traballadores que non dispoñen de estudos secundarios reciben o 78% 
do salario daqueles, sendo máis acusada esta diferenza para as mulleres, que 
apenas reciben o 65% do salario das traballadoras con estudos medios.

A nivel europeo, a incorporación de máis mozos á universidade propiciou 
un lixeiro descenso das diferenzas de salarios. Porén, continúan a existir 
importantes disparidades con respecto aos salarios europeos. Así, para o 
grupo de idade entre 30 e 44 anos, as diferenzas máis acusadas rexístranse 
no Reino Unido e en Francia (62 e 50 puntos, respectivamente).
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(2.º ciclo de secundaria =100) (2003)
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de secundaria

Superior de
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Superior
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Alemaña 87 83 12� 123 1�3 1�3 1�3 144
Irlanda 87 83 124 130 1�3 1�2 14� 143
Italia 78 80 - - 1�3 137 1�3 137

Luxemburgo 7� 7� 130 137 1�� 171 14� 1�2
Holanda 84 84 - - - - 148 147
España 78 80 95 95 141 133 129 122
Suecia �2 �0 111 10� 14� 141 13� 130

Reino Unido �� 71 128 123 178 182 1�2 1�3
UE (15) 67 67 79 79 115 112 115 112

Nota: Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo e Holanda ano 2002. Irlanda ano 2000.  España ano 2001.
(-) Dato non dispoñible
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1. Introdución

No capítulo anterior describiuse, de forma xeral, a situación do mercado 
laboral de España e a UE15, en que se prestou unha especial atención á 
poboación activa universitaria. O presente capítulo analiza esta mesma 
cuestión na comunidade autónoma galega e por iso mantén, na medida do 
posible, a estrutura do anterior.

A diferenza do epígrafe anterior, que utilizaba como referencia os datos 
procedentes da OCDE, este ten como fonte primordial de información as 
cifrasdo Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística 
(IGE), en especial aquelas que se obtiveron a partir da Enquisa de Poboación 
Activa (EPA) e a Enquisa de Estrutura Salarial (EES). Resulta posible, ao se 
trataren de fontes distintas, que algunhas cifras non coincidan. Este resultado 
pode deberse a que aínda que o INE é o responsable de lle enviar a información 
á OCDE, este organismo adoita corrixir certos indicadores para que presenten 
unha maior homoxeneidade á hora de compararen resultados con outros 
países. Non obstante, estas diferenzas non adoitan ser moi importantes.

Para obtermos unha visión dinámica da evolución do mercado laboral galego, 
escolleuse como horizonte do estudo o período 1991-2004, cuxa análise se 
centrará fundamentalmente neste último ano.

2. Poboación activa en Galicia: stocks de formación e taxas de 
actividade

O primeiro paso para coñecermos as posibilidades de inserción dos nosos 
universitarios no mercado laboral consiste en determinarmos o número de 
potenciais oferentes de traballo, isto é, coñecermos a situación da poboación 
activa en relación co nivel educativo. Se se estima que dispor dun maior nivel 
educativo é o primeiro requisito para acceder ao mercado de traballo, é de 
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é extensible a moitas rexións españolas e, mesmo, a países da UE (Consello 
Galego de Relacións Laborais, 2005).

O gráfico 5 resume a evolución do nivel de formación da poboación activa 
feminina durante o período 1991-2004. Apréciase como o grupo con estudos 
inferiores á primeira etapa de secundaria se reduce desde o 59,5% en 1991 
ao 16% en 2004, un efecto maior que para o total da poboación activa. En 
segundo lugar, prodúcese un incremento na porcentaxe de universitarias, que 
supón o 34,2% da poboación activa no 2004, cando en 1991 era do 9,9%. 
Por tanto, aínda que o incremento do nivel educativo do capital humano foi 
a tónica dominante para a poboación activa en Galicia, este incremento foi 
especialmente significativo para as mulleres. Este resultado pode deberse a 
que o investimento en educación está a actuar como un seguro para reducir 
a exclusión laboral.

1

57,4

21,9

11

8,4

0,2

16,3

35

20

28,5

0 20 40 60 80

Analfabetos

Sen estudos/primarios

E. Secundaria (1ª
etapa)

E. Secundaria (2ª
etapa)

E. Superior

2004

1991

Gráfico 5.  Stocks de capital humano para a poboación activa 
feminina en Galicia, en porcentaxe (1991-2004)

	 	 Fonte:	Enquisa	de	Poboación	Activa	IGE	(2005)

Sería interesante determinarmos se existen diferenzas nos stocks de capital 
humano a nivel provincial, xa que é de agardar que o comportamento non 
sexa homoxéneo. O cadro 5 recolle a proporción de poboación con niveis 
educativos igual ou inferior a primaria e superior por provincias, así como 
a media galega e nacional. Apréciase como en 1994 Galicia tiña, para o 
colectivo masculino, un 18,6% da poboación clasificada como analfabeta e 

esperar que aquelas persoas con maior nivel de preparación teñan maiores 
oportunidades para se converteren en poboación potencialmente oferente 
de traballo.

2.1. Stocks de formación
O gráfico 4 recolle a evolución da poboación activa en Galicia en función 
do máximo nivel educativo alcanzado. Destaca a paulatina perda de peso 
dos grupos con niveis inferiores á primeira etapa de secundaria (analfabetos, 
sen estudos e primarios), cun 58,4% en 1991 fronte ao 16,3% en 2004. 
Alén diso, resulta significativo o incremento da porcentaxe de universitarios 
dentro do grupo de activos (8,4% en 1991 fronte ao 28,5% en 2004). 
Estes datos poñen de manifesto un claro proceso de exclusión (por parte 
dos empresarios) e/ou de autoexclusión (por parte do individuo) do mercado 
laboral para as persoas con menores niveis de estudos.
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Cabería preguntarse se estes resultados se reproducen cando se distingue 
por xénero. En 2004, a poboación galega estaba composta nun 52% 
por mulleres (1.250.000) e nun 48% por homes (1.138.000). Porén, esta 
situación non se reproduce para a poboación activa, onde os resultados dos 
varóns, tanto en número como en taxa de actividade superan con clareza os 
das mulleres.  Este resultado, lonxe de ser exclusivo da comunidade galega, 
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é extensible a moitas rexións españolas e, mesmo, a países da UE (Consello 
Galego de Relacións Laborais, 2005).
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superior aos 65 anos representa un peso importante. Precisamente por iso 
optouse por presentar a proporción, tamén a nivel provincial, da poboación 
de 25 a 34 anos con estudos superiores (cadro 6).

Para este grupo de idade as taxas resultan moi elevadas en comparación con 
toda a poboación, un fenómeno similar ao caso español que xa analizamos 
no capítulo anterior, ao chegar a alcanzar para 2001 o 39,7% para as 
mulleres galegas e o 28,1% para os varóns (fronte ao 39% e 32,1% de 
toda a poboación). De novo compróbase como a formación universitaria 
do colectivo feminino experimentou un crecemento espectacular. A nivel 
provincial, os indicadores máis elevados danse en Lugo para as mulleres 
(46,6%) e na Coruña para os varóns (29,7%).

Cadro 6  Proporción de poboación de 25 a 34 anos en Galicia con 
nivel de estudos superiores, por provincias (1994-2001)

1��4 2001
Varóns Mulleres Varóns Mulleres

A Coruña 1�,8 2�,� 2�,7 43,�
Lugo 21,1 24,� 2�,8 4�,�

Ourense 18,7 22,� 2�,7 3�,�
Pontevedra 18,� 22,2 27,� 33,0

Galicia 19,4 24,2 28,1 39,7
Nacional 23,7 26,2 32,1 39,0

	 	 Fonte:	INE	(2004)

2.2. Taxa de actividade
O cadro 3 recolle a evolución da taxa de actividade a partir da EPA para toda 
a poboación e para o colectivo masculino e feminino, tanto da comunidade 
autónoma galega como de España.

A partir da información presentada obxervamos os seguintes resultados:

f Nos últimos anos prodúcese un incremento da taxa de actividade da 
economía española ata chegar ao 56,2% en 2004, onde experimenta, 
daquela, unha ralentización na súa taxa de incremento. Este incremento 
debeuse á crecente incorporación á poboación activa das mulleres, que 
pasaron de representar un 41,2% en 2000 ao 45,5% en 2004. Para a 
comunidade galega obsérvase unha taxa de actividade inferior en tres 
puntos porcentuais á media española.

sen estudos (4 puntos máis que a media nacional), aínda que o peor resultado 
se obtén para o colectivo feminino (27,8% fronte ao 21,1% a nivel nacional). 
En 2001, e a pesar de que Galicia reduce os anteriores diferenciais, os dous 
colectivos sitúanse 2 e 5 puntos, respectivamente, por riba da media nacional 
en poboación analfabeta e sen estudos, e 4 e 3 puntos, respectivamente, por 
riba do grupo con estudos superiores.

Por provincias o panorama é heteroxéneo. Lugo e Ourense contaban en 
1994 cunha maior proporción de poboación analfabeta e sen estudos, o que 
representaba practicamente un terzo da poboación masculina e arredor dun 
40-50% da poboación feminina. A análise mellora considerablemente en 
2001 para o caso de Ourense, cuxa situación se aproxima á de Pontevedra 
e da Coruña; no entanto, Lugo segue a manter unha porcentaxe de 
poboación sen estudos próxima ao 30%, o que practicamente triplica a 
media española.

En relación aos estudos superiores constátase a situación inversa, ao 
incrementar as porcentaxes de poboación neste grupo, especialmente 
para o colectivo feminino. Por provincias, aínda que en 1994 A Coruña e 
Pontevedra tiñan maiores porcentaxes que Ourense e Lugo, estas diferenzas 
redúcense notablemente en 2001, ao se producir unha homoxenización dos 
resultados.

Cadro 5.  Poboación de 16 e máis anos en Galicia, segundo o nivel de 
estudos: porcentaxe por provincia (1994-2001)

Analfabeta ou sen estudos Estudos superiores
1��4 2001 1��4 2001

Varóns Mulleres Varóns Mulleres Varóns Mulleres Varóns Mulleres
A Coruña 14,4 22,� 13,8 21,7 10,� �,2 1�,0 1�,�

Lugo 3�,8 48,1 31,4 3�,0 10,� �,� 12,4 14,3
Ourense 2�,7 38,0 11,� 1�,0 7,� 7,3 14,� 14,�

Pontevedra 10,7 20,� �,4 20,1 10,� �,� 17,2 1�,3
Galicia 18,6 27,8 14,6 23,1 10,4 9,1 15,7 15,6

Nacional 14,8 21,1 12,6 18,1 13,8 11,5 19,4 17,7

	 	 Fonte:	INE	(2005)	e	IGE	(2005).

Aínda que os resultados anteriores reflicten unha mellora do nivel educativo 
en Galicia nos últimos anos, posiblemente non recollan integramente o 
efecto global, debido á amplitude do grupo de idade e ás características 
propias da evolución demográfica galega, onde a poboación cunha idade 
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O cadro 8 recolle a taxa de actividade por nivel educativo e por comunidade 
autónoma; nel comprobamos significativas diferenzas por rexións, que, en 
todos os casos, resultan doadamente atribuíbles ao nivel educativo, isto é, un 
maior nivel educativo adoita corresponderse cunha maior taxa de actividade. 
Se se analiza a nivel rexional, Cataluña e as Illas Baleares presentan os mellores 
resultados en todos os niveis de estudos. A situación contraria atópase en 
Andalucía e en Estremadura.

Cadro 8.  Taxa de actividade por nivel educativo e por comunidade 
autónoma (2003)

E. primaria ou
inferior

E. secundaria
(primeiro ciclo)

E. secundaria
(segundo ciclo) E. superior

Andalucía �2,2 71,� 77,1 8�,1
Aragón �2,7 7�,4 82,7 88,4
Asturias 42,� �7,2 74,3 80,7
Baleares �8,� 82,3 84,8 �1,�
Canarias ��,8 73,8 80,� 8�,3
Cantabria �0,� 73,2 74,� 87,1
Castela e León �1,� 74,7 7�,7 87,8
Castela-A Mancha �3,1 73,1 81,1 8�,�
Cataluña �7,3 7�,8 84,1 �1,7
Comunidade Valenciana �1,� 73,� 81,1 88,2
Estremadura 48,8 73,2 78,� 87,3
Galicia 55,0 16,8 79,2 87,1
Madrid �3,4 74,7 7�,� 87,7
Murcia �4,8 72,� 77,0 87,�
Navarra �7,� 73,4 78,7 88,1
Euscadi �1,7 7�,� 81,7 88,�
A Rioxa �1,� 7�,3 7�,2 8�,1
Total nacional 53,3 75,0 80,0 88,1

	 	 Fonte:	Instituto	Nacional	para	a	Avaliación	e	a	Calidade	do	Sistema	Educativo,	MEC	(2005)

O cadro 9 recolle a taxa de actividade provincial por nivel de estudos para 
1994 e 2001. Nunha análise estática apréciase como a medida que aumenta 
o nivel de formación do individuo incrementa tamén a taxa de actividade. 
Pola súa banda, desde unha perspectiva dinámica constátase a diminución ao 
longo do tempo para os grupos de analfabetos e sen estudos e con estudos 
primarios. Pola contra recóllese un considerable aumento para o nivel de 
estudos medios e superiores. A nivel provincial séguense a se manifestar 
fortes diferenzas, en especial en Ourense e Lugo, onde a poboación sen 
estudos continúa a manter unha taxa de actividade elevada.

f En función de xénero obtense que, tanto a nivel nacional como a nivel 
galego, os varóns teñen unha taxa de actividade maior que as mulleres, 
ao chegar a supor estas diferenzas para España e Galicia de 22 e de 18 
puntos porcentuais respectivamente en 2004.

Cadro 7.  Taxa de actividade en España e Galicia, por xénero (2000-
2004)

España Galicia
Total Varóns Mulleres Total Varóns Mulleres

2000 �3,4 ��,2 41,2 �1,0 �1,� 41,4
2001 �2,7 ��,1 40,1 4�,� �0,2 3�,�
2002 �4,1 ��,8 42,1 4�,� �0,2 40,�
2003 ��,3 �7,� 43,� �1,7 �1,8 42,�
2004 ��,2 �7,� 4�,� �3,1 �2,� 44,�

	 	 Fonte:	INE	e	IGE	(2005)

O gráfico 6 recolle as taxas de actividade a nivel rexional para 2004.  A partir 
desta información obtense que Galicia era a quinta comunidade autónoma 
con menor taxa de actividade, xa que só superaba a Asturias, Castela-León, 
Estremadura e Castela-A Mancha.
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Andalucía e en Estremadura.
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desta información obtense que Galicia era a quinta comunidade autónoma 
con menor taxa de actividade, xa que só superaba a Asturias, Castela-León, 
Estremadura e Castela-A Mancha.
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En termos xerais e para 2004, a taxa de ocupación en Galicia (45,5%) resulta 
inferior en 5 puntos á media nacional. Alén diso, o colectivo masculino 
presenta sempre unha taxa de ocupación maior que o feminino, cuxas 
diferenzas chegan a superar os 20 puntos porcentuais. Se compararmos 
os resultados entre Galicia e España, as diferenzas nas taxas de ocupación 
chegan a supor 6 puntos para os varóns e 4 para as mulleres en contra da 
nosa comunidade autónoma.

O gráfico 7 mostra as taxas de ocupación por comunidade autónoma para o 
2004. Compróbase como Galicia é unha das comunidades autónomas con 
menores taxas de ocupación, só superada por Asturias, Castela e León e 
Estremadura. Os resultados para Galicia contrapóñense especialmente cos 
indicadores en Baleares (57,4%), Madrid (56,0%) ou Cataluña (54,9%).

Aínda que o desexable sería mostrarmos as taxas de ocupación por nivel de 
estudos a nivel autonómico, tal e como se fixo a nivel europeo no segundo 
capítulo, a información tanto do INE como do IGE non permitía obter este 
indicador. Porén, considerouse oportuno presentar como aproximación o 
nivel de formación da poboación ocupada.
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Cadro 9.  Taxas de actividade provincial por nivel de estudos (1944 e 2001)

Analfabeta e
 sen estudos

Estudos
primarios

Estudos
medios

Estudos
universitarios

1��4 2001 1��4 2001 1��4 2001 1��4 2001
A Coruña 21,1 11,� �1,7 4�,8 �1,0 ��,1 74,1 78,2

Lugo 3�,1 21,2 70,0 �2,� �7,� �8,� 80,3 83,�
Ourense 30,� 8,3 ��,� 44,2 �7,8 �3,4 70,0 7�,2

Pontevedra 22,3 11,4 ��,2 4�,4 ��,8 �7,3 77,8 81,3
Galicia 27,2 13,7 55,1 47,7 57,3 63,2 75,8 80

Nacional 21,8 16,8 46,5 40,5 60,5 65,1 78,3 81,5

	 	 Fonte:	INE	(2005)	e	IGE	(2005)

Alén do nivel de estudos, a idade é a segunda variable que condiciona a taxa 
de actividade da poboación galega. Así, se tomamos como referencia o ano 
2004, a maior taxa recóllese para o tramo central de idades (25-54 anos), 
que acadaba o 81,7% da poboación en idade de traballar, seguido do tramo 
de 20 a 24 anos, cun 61,2%. Os tramos inferior (16 a 19) e superior (55 e 
máis) ascendían ao 15,4% e 18,5%, respectivamente.

Se se procede a realizar un estudo da evolución da variación media da taxa 
de actividade por idades, durante o período 2000-04, obsérvase como para 
o tramo de 16 a 19 anos o descenso anual foi do 2%, un resultado que 
contrasta co crecemento medio anual do 0,5% do tramo de 25 a 54 anos 
(INE, 2005). Este resultado pon de manifesto a perda de importancia dos 
tramos inferiores de idade a favor dos tramos centrais en termos de taxa de 
actividade.

3. Stocks de formación da poboación ocupada en Galicia

Logo de expoñermos os elementos básicos sobre o stock de capital humano e 
as taxas de actividade, o cadro 10 analiza para o período 2000-04 a evolución 
da taxa de ocupación en Galicia e compáraa cos resultados a nivel nacional.

Cadro 10.  Taxa de ocupación en España e Galicia, por xénero (2000-
2004)

España Galicia
Total Varóns Mulleres Total Varóns Mulleres

2000 4�,0 ��,� 32,8 43,� ��,1 32,�
2001 47,3 �1,2 3�,1 43,� ��,� 33,4
2002 48,1 �1,� 3�,2 43,� ��,� 33,4
2003 4�,1 �2,1 3�,7 4�,� ��,8 3�,3
2004 �0,0 �2,3 38,1 4�,� ��,8 3�,

	 	 Fonte:	INE	e	IGE	(2005)
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4. A compoñente salarial en Galicia

4.1. Análise por Comunidade Autonóma
Logo de se analizar a anterior batería de indicadores procedemos a completar 
a análise co estudo das diferenzas salariais. En primeiro lugar procederase a 
situar os resultados de Galicia en relación ao resto de comunidades desde 
unha perspectiva agredada para, posteriormente, analizarmos os resultados 
por nivel de estudos en Galicia en relación ás medias nacionais.

Se analizamos os resultados por comunidades autónomas a partir da Enquisa 
de Estrutura Salarial de 2002, comprobamos como os salarios máis elevados 
se obteñen en Madrid, cunha media anual por traballador de 23.180 €, 
seguida de Euscadi (22.840 €), a Comunidade Foral de Navarra (20.960 €) e 
de Cataluña (20.728 €). A comunidade galega sitúase á cola desta relación, 
entre as rexións con salarios máis reducidos, aínda que supera entre outras 
a Estremadura (16.400 €), Murcia (16.500 €) e Castela-A Mancha (16.700 
€). O gráfico 10 permite establecer unha comparación en relación co salario 
medio a nivel nacional por comunidades autónomas a partir da citada 
enquisa, indicando as diverxencias (positivas ou negativas) fronte a media 
de España.

O gráfico 8 recolle a evolución do nivel de formación da poboación ocupada 
en Galicia durante o período 1991-2004. Obsérvase unha clara diminución do 
peso do colectivo con estudos inferiores á educación secundaria de primeira 
etapa (analfabetos, sen estudos e primarios), que en 1991 representaba o 
58,9% fronte ao 17,3% en 2004. Alén diso, compróbase un forte crecemento 
do nivel de estudos superiores (28,7% da poboación galega) un dato que 
multiplica por tres ao obtido en 1991 (8,5%).
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As características apuntadas reprodúcense con maior intensidade para o 
colectivo feminino (gráfico 9). Ao igual que acontecía na poboación activa, 
o forte investimento en capital humano da poboación ocupada débese ao 
comportamento do colectivo feminino universitario, que representa o 34,9% 
da poboación ocupada en 2004. Este aumento resulta espectacular se se 
considera que en 1991 só o 10,2% da poboación ocupada feminina tiña 
formación universitaria.
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As características apuntadas reprodúcense con maior intensidade para o 
colectivo feminino (gráfico 9). Ao igual que acontecía na poboación activa, 
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da poboación ocupada en 2004. Este aumento resulta espectacular se se 
considera que en 1991 só o 10,2% da poboación ocupada feminina tiña 
formación universitaria.
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4.2. As diferenzas por xénero
Nun traballo realizado por Manpower (2005) ponse de manifesto que as 
mulleres en España gañan de media un 34,7% menos que os homes, cuxas 
diferenzas máis acentuadas se achan no sector privado, onde os salarios 
femininos son de media un 50% inferiores aos varóns, aínda que no sector 
público as diferenzas se reducen ao 10,7%. Alén diso, cómpre subliñarmos 
que as diferenzas salariais no sector privado fican reducidas ata o 44% para 
os niveis educativos máis elevados. Os traballos sobre discriminación salarial 
para o caso español conclúen que o mercado de traballo feminino está 
segregado en establecementos ou sectores que pagan salarios relativamente 
baixos (Simón, 2006).

Como explicación a estes resultados, parte da desigualdade salarial explícase 
polas diferenzas da xornada laboral (Neira e Porto, 2006), xa que os varóns 
traballan de media un 13% de horas máis que as mulleres, aumentado a 
desigualdade a medida que se incrementan os anos de experiencia laboral. 
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Nun traballo realizado por Manpower (2005) ponse de manifesto que as 
mulleres en España gañan de media un 34,7% menos que os homes, cuxas 
diferenzas máis acentuadas se achan no sector privado, onde os salarios 
femininos son de media un 50% inferiores aos varóns, aínda que no sector 
público as diferenzas se reducen ao 10,7%. Alén diso, cómpre subliñarmos 
que as diferenzas salariais no sector privado fican reducidas ata o 44% para 
os niveis educativos máis elevados. Os traballos sobre discriminación salarial 
para o caso español conclúen que o mercado de traballo feminino está 
segregado en establecementos ou sectores que pagan salarios relativamente 
baixos (Simón, 2006).

Como explicación a estes resultados, parte da desigualdade salarial explícase 
polas diferenzas da xornada laboral (Neira e Porto, 2006), xa que os varóns 
traballan de media un 13% de horas máis que as mulleres, aumentado a 
desigualdade a medida que se incrementan os anos de experiencia laboral. 

Así, mentres que para os homes e as mulleres con anos de experiencia laboral 
entre 5 e 29 anos estas diferenzas varían entre o 12%-28%, a partir dos 29 
anos de antigüidade o salario medio masculino é un 73% superior ao dunha 
muller.

Para particularizarmos este resultado á Comunidade Autónoma galega 
utilizouse a Enquisa de Estrutura Salarial de 2002 que analiza a distribución 
de salarios por nivel educativo (INE, 2005).

O cadro 11 e o cadro 12 amosan a ganancia media anual por traballador en 
función do sexo e do nivel de estudos, para Galicia e España, un feito que 
permite realizar un exercicio de comparación. Como se pode comprobar, 
as diferenzas salariais por nivel de estudos son notables, xa que o salario 
medio anual medra a medida que incrementa o nivel de preparación (cadro 
11). No ano 2002, a nivel nacional, os traballadores sen estudos ou que 
non completaran a educación primaria percibiron un salario un 35% inferior 
á remuneración media. A partir do segundo ciclo de secundaria ou de 
formación profesional a remuneración foi superior á media, aínda que ter a 
primaria finalizada ou realizar o primeiro ciclo de secundaria a penas achega 
diferenzas en termos salariais. Pola contra, si que se manifestan diferenzas 
para os licenciados universitarios, que incrementan a súa retribución nun 
67% a respecto do salario medio anual.

Ademáis é claro o diferencial negativo que se rexistra na comunidade 
galega en materia de salarios en relación á media nacional, que en termos 
agregados ascende ao 12,1%. Isto tradúcese en que, en termos absolutos, 
un traballador en Galicia recibe 2.396 € menos o cabo do ano en media, que 
en España.

Por nivel de estudos compróbase como as diferenzas van reducíndose. Así, 
para o nivel de estudos primarios ascende ao 10,2% (1.600 €), unha contía 
que vai diminuíndo, paulatinamente, ata o 6,4% dos diplomados, aínda que 
aumenta lixeiramente a un 8,5% para o caso dos licenciados universitarios. 
Tamén resulta destacable que para o nivel sen estudos Galicia recolla un 
diferencial positivo respecto a media nacional, en termos de salarios do 
13,3%.
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Cadro 11.  Salario medio anual por nivel de estudos: España vs Galicia 
(2002) (total)

España Dif. salario
medio (%) Galicia Dif. salario

medio (%) Dif (abs.) Dif. (%)

Sen estudos 12.�03 ��,2 14.�1� 73,8 1.713 13,3

E. primarios 1�.�40 7�,0 14.041 70,� -1.��� -10,2

Educación secundaria
(primeira etapa) 1�.��7 7�,3 13.740 ��,4 -1.��7 -12,�

Educación secundaria II
(segunda etapa) 21.�34 10�,3 1�.284 �7,4 -2.3�0 -10,�

Formación profesional
(grao medio) 17.��1 �0,7 1�.�7� 80,7 -1.�8� -11,1

Formación profesional
(grao superior) 20.��0 10�,0 1�.0�4 ��,3 -1.�2� -�,2

Diplomados 2�.7�0 130,1 24.112 121,8 -1.�48 -�,4

Licenciados 32.��7 1��,� 30.1�0 1�2,� -2.807 -8,�

Media 19.802 17.406 -2.396 -12,1

	 	 Fonte:	Enquisa	de	Estrutura	Salarial	ano	2002,	INE	(2005)

As diferenzas por xénero presentes a nivel nacional, resultan moito máis 
evidentes no caso de Galicia. Esta disparidade non debe unicamente 
procurarse nunha maior discriminación salarial entre zonas, senón na 
diferente estrutura do emprego entre cada rexión (INE, 2005). Así, o tipo de 
contrato, de xornada, o nivel de estudos ou as diferentes ocupacións, entre 
outros aspectos, poden explicar estas diferenzas.

No cadro 12 analízase a situación por xénero, onde se comproba para o 
colectivo masculino como o diferencial negativo para Galicia en relación á 
media de España acada o 13,1%. Ademais,, ao igual que acontecía a nivel 
nacional, as diferenzas redúcense, agás para os licenciados, a medida que 
aumenta o nivel de estudos. Aínda con todo, o diferencial, co mesmo nivel 
de formación, varía entre os 2.940 € de educación secundaria e os 1.976 € 
dos diplomados. Para o grupo de sen estudos, maniféstase un diferencial, a 
favor da comunidade galega, de 2.179 € (un 14,7%).

Cadro 12.  Salario medio anual por nivel de estudos: España vs Galicia 
(2002)

España Dif. salario
medio (%) Galicia Dif. salario

medio (%) Dif (abs.) Dif. (%)

V M V M V M V M V M V M

Sen estudos 14.834 14.�1� ��,� 84 17.013 �.31� 7�,7 �3,� 2.17� -�.300 14,7 -3�,3

E. primarios 17.�4� 14.041 7�,� 80,7 1�.�21 10.084 70,� �7,� -2.024 -3.��7 -11,� -28,2
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(primeira etapa) 17.��1 13.740 7�,3 78,� 1�.1�� 10.�40 �8,4 �1,1 -2.42� -3.100 -13,8 -22,�

Educación secundaria II
(segunda etapa) 2�.324 1�.284 114,2 110,8 22.2�7 14.4�8 100,� 83,1 -3.027 -4.82� -12 -2�

Formación profesional
(grao medio) 21.273 1�.�7� �� �1,8 18.333 13.73� 82,7 78,� -2.�40 -2.240 -13,8 -14

Formación profesional
(grao superior) 23.�21 1�.0�4 10�,1 10�,� 21.128 14.1�� ��,3 81,4 -2.3�3 -4.8�8 -10,2 -2�,7

Diplomados 30.7�7 24.112 138,7 138,� 28.781 20.1�� 12�,8 11� -1.�7� -3.�1� -�,4 -1�,2

Licenciados 38.��1 30.1�0 174,� 173,4 3�.838 22.�1� 1�1,7 12�,� -2.8�3 -7.�71 -7,4 -2�,1

Media 22.169 17.406 19.256 13.998 -2.913 -3.408 -13,1 -19,6

	 	 Fonte:	Enquisa	de	Estrutura	Salarial,	ano	2002,	INE	(2005)

A diferenza por xénero fica patente ao compararmos traballadores semellantes 
co mesmo nivel de estudos e con diferente xénero (cadro 12). En xeral, e 
para a media nacional, o salario medio das mulleres foi inferior en máis dun 
30% ao dos homes, con independencia do nivel de estudos. Porén, tal e 
como sinala o INE (2005), no total xeral, sen distinguir por nivel de estudos, 
a diferenza resulta algo menor (29%). Este resultado pode deberse a que a 
proporción de mulleres en Galicia e en España con nivel de estudos e salarios 
máis elevados resulta maior que a dos homes.

Se se comparan os resultados de Galicia con respecto á media nacional 
obsérvanse significativas diferenzas para todos os niveis de estudos, que 
varían entre os 7.571 € menos de remuneración no nivel de licenciado 
(25,1% menos) e os 2.240 € menos para a formación profesional de grao 
medio (14,0%). Estes resultados volven sinalar as importantes diferenzas 
salariais que se obteñen en función do xénero, tanto a nivel nacional como 
para o caso galego, tal e como se demostra, en Vaquero (2005).
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1. Introdución

Á hora de levarmos a cabo a análise da demanda das persoas tituladas 
galegas é necesario partirmos da poboación obxecto de estudo, no noso 
caso, as empresas que exercen a súa actividade na Comunidade Autónoma. 
As cifras que máis se achegan á realidade empresarial galega son as que 
recolle o Directorio de Empresas do IGE; porén, trátase de datos agregados 
sen achegar información individualizada das empresas, polo que non é 
posible aplicarmos técnicas de selección mostral que permitan levar a cabo 
o traballo.

Para coñecermos a poboación que é obxecto de estudo tomouse a base de 
datos SABI12 (Sistema de Análise de Balances Ibéricos). Ofertada desde o ano 
1997, elabórase a partir da combinación de diferentes fontes de información 
(fontes oficiais, rexistros mercantís e os seus boletíns oficiais, prensa...), 
e engloba máis de 900.000 empresas españolas e 100.000 empresas 
portuguesas para o ano 200413, cunha actualización periódica. Esta base 
de datos ofrece información relativa a datos de identificación (razón social, 
enderezo, provincia, localidade, estado, actividade, forma xurídica, entre 
outros), moi útiles para os efectos do seu uso para a creación e o posterior 
contacto de mostraxes de empresas, e unha grande variedade de datos 
financeiros estandarizados (actividade internacional, volume de empregados, 
contas anuais, ratios ou vinculacións financeiras, entre outros).

12  SABI é o resultado da colaboración de Informa (empresa española responsable da base de 
datos de empresas españolas), Coface Mope (empresa portuguesa responsable da base de 
datos de empresas portuguesas) e Bureau van Dijk (empresa con sede en Bruxelas responsable 
do sóftware de procura, de tratamento e de análise de datos).

13  Datos actualizados no mes de abril de 2005.
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no cadro 13, cuxos datos proceden da base de datos SABI14 e dos datos 
dispoñibles na EPA.

Aprécianse algunhas diferenzas no SABI con relación aos datos da EPA. Deste 
modo, o SABI recolle as porcentaxes de empregados totais nos sectores 
da Industria e da Construción superiores á EPA, mentres que os sectores 
de Agricultura e de Servizos representan un menor peso en relación aos 
devanditos datos. No entanto, e malia estas pequenas discrepancias, as 
diferenzas non son moi importantes, fundamentalmente, porque, tal e como 
veremos posteriormente, o SABI é un censo de empresas con asalariados15., 
mentres que a EPA é unha enquisa realizada aos fogares.

Cadro 13.  Distribución sectorial do emprego.  Galicia (2003)

SABI EPA
Número de 
empregados % Total Número de 

empregados % Total

Agricultura 1�.280 3% 13�.�00 13%

Industria 142.11� 30% 20�.200 20%

Construción 7�.3�8 1�% 12�.400 12%

Servizos 241.030 �1% �02.100 ��%
Total 473.794 100,00% 1.069.300 39,7

	 	 Fonte:	SABI	e	EPA.

A actividade económica galega presentaba, segundo os datos dispoñibles no 
IGE no ano 2003, 175.832 empresas con sede en Galicia (cadro 14). O sector 
servizos é a principal actividade (77,7%), onde destacan o comercio e a 
hostalaría que aglutinan o 43% das empresas galegas. A construción (13,5%) 
constituíase como a segunda actividade canto ao número de empresas. Por 
último, a industria representaba o 8,5%16. A representatividade de SABI en 
relación ao número de empresas por sector é moi importante, as diferenzas 
máis elevadas centranse na agricultura, tal e como sucede co emprego.

14  Os datos correspondentes ás empresas que se utilizaron para delimitar a poboación 
e seleccionar a mostraxe foron consultados coa data do 12/05/2005, onde se 
obtivo un total de 41.558 empresas.

15  Agricultura e servizos son sectores cun importante número de autónomos sen 
asalariados, os cales non se atopan representados na medida necesaria en SABI

16  As actividades agrarias e mineiras apenas teñen representación nas empresas 
censadas no IGE. 

Logo de definirmos as dúas fontes de información dispoñibles, o obxectivo 
desta epígrafe é estudarmos a representatividade da base de datos utilizada 
no seu conxunto e dun modo máis detallado nas Pemes.

1.1.  A actividade económica
O paso previo ao estudo da actividade das distintas empresas é situarmos 
a actividade económica galega, un aspecto que se realiza de modo 
comparativo coa media española. Os datos dispoñibles para o ano 2003 
(gráfico 11) permiten observar a enorme importancia que ten o sector 
servizos dentro da economía galega (56% do PIB), en que as actividades 
do sector primario teñen un peso do 5%, moi superior á media española 
(3,3%). O sector enerxético cun 4% da produción tamén se sitúa por enriba 
da media nacional (2,3%).

O sector industrial (14,6%) e a construción (10,6%), son, despois do sector 
servizos, os que contribúen en maior medida a xeraren riqueza, cuxas 
proporcións son similares á media española (14,9% e 9% respectivamente).
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Gráfico 11.  Distribución sectorial do PIB. Galicia e España (2003)

                                     Galicia España

	 	 Fonte:	INE	(2006)	Contabilidade	Rexional	de	España.

A produción e o emprego son dúas das macromagnitudes máis importantes 
que debemos considerar na análise de calquera economía. Aínda que 
en termos xenéricos a distribución sectorial debe coincidir, poden existir 
diferenzas segundo a intensidade do sector no uso de man de obra. A 
distribución do emprego nas empresas galegas para o ano 2003 recóllese 
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que se basea, fundamentalmente, no número de empregados da empresa, 
en función do que se identifican os seguintes tipos de empresa17:

Z Microempresa: menos de 10 asalariados

Z Pequena empresa: entre 10 e 49 asalariados

Z Mediana empresa: entre 50 e 249 asalariados

Z Gran empresa: 250 ou máis asalariados.

O obxectivo deste traballo é a análise da demanda de titulados polas 
Pemes (10-249 asalariados). Para vermos a importancia destas empresas no 
tecido produtivo galego no cadro 16 distínguense as empresas en función 
do número de persoas empregadas. É importante sinalarmos que a maior 
parte das empresas galegas non ten asalariados (35,3%). Se á cifra anterior 
engadimos as microempresas, é dicir as de menos de 10 persoas empregadas, 
estas representan a grande maioría do tecido produtivo galego (96,4%).

Non obstante son as Pemes, xunto coas grandes empresas, as que, malia 
seren menores en número, teñen un maior volume de traballadores. Segundo 
o SABI, no ano 2004 as Pemes xeraron un 48% do emprego mentres que as 
grandes empresas un 34%.

Cadro 16.  Empresas segundo o número de persoas asalariadas. 
Galicia. Ano 2003.

SABI IGE

Número % Total % S. emp. 
con asalar. Número % Total % S. emp. 

con asalar.
Sen asalariados �.�13 23,1 - ��.4�1 3�,3 -

1-� 23.�4� ��,� 74,02 1��.82� �1,1 �4,�
10-4� 7.213 17,4 22,�8 7.��� 2,� 4,�
�0-�� �30 1,� 1,�7 ��0 0,2 0,4

100 ou máis 4�� 1,1 1,43 1.038 0,4 0,�
Total 41.558 100,0 100,0 272.943 100,0 100,0

	 	 Fonte:	IGE.	Directorio	de	empresas	e	unidades	locais.	SABI

17  Os criterios de volume de negocio ou a cifra de balance non se aplicaron porque practicamente 
a totalidade de empresas que se consideran en cada estrato cumprían tales parámetros.

Cadro 14.  Empresas por actividade económica. Galicia. Ano 2003

SABI Directorio de empresas. IGE
Número de 
empresas % Total Número de 

empresas % Total

Agricultura 1.0�4 2,� 417(*) 0.2

Industria �.�4� 14,� 14.�28 8,�

Construción 7.43� 18,3 23.788 13,�

Servizos 2�.1�3 �4,4 13�.��� 77,7
Total 40.611 100,0 175.832 100

(*) Inclúe a minaría

	 	 Fonte:	IGE:	Directorio	de	empresas	e	unidades	locais.	SABI.

No cadro 15 detállase a distribución provincial das empresas segundo a súa sede 
social. De acordo cos datos do IGE, A Coruña, co 41% das empresas galegas, 
é a que concentra un maior número; Pontevedra (34%) sitúase en segundo 
lugar e, por último, Lugo e Ourense repártense de forma case equitativa as 
restantes empresas. Deste modo, como pode apreciarse, a nivel provincial 
existen diferenzas entre o peso que representa cada provincia no SABI e o peso 
real en función do número total de empresas, de modo que na poboación SABI 
aparecen recollidas cun menor peso as provincias da Coruña, Lugo e Ourense. 
Aínda que a representatividade provincial do SABI é moi elevada, dos datos do 
IGE poderá deducirse un exceso de empresas situadas en Pontevedra fronte ás 
que teñen a súa sede no resto das provincias.

Cadro 15.  Empresas por sede social. Provincias galegas. Ano 2003

SABI Directorio de empresas. IGE

Número de 
empresas % Total Número de 

empresas % Total

A Coruña 1�.08� 38,7 72.��2 41,3

Lugo 4.��2 11,2 22.�0� 12,�

Ourense 4.47� 10,8 21.�37 12,3

Pontevedra 1�.34� 3�,3 �8.�38 33,�

TOTAL 41.558 100,0 175.832 10

	 	 Fonte:	IGE:	Directorio	de	empresas	e	unidades	locais.	SABI

1.2. Empresas segundo o tamaño
Entre os diferentes criterios que poden utilizarse para delimitarmos o tamaño 
das empresas (cifra de negocios, volume de activos, empregados etc.), neste 
traballo recorreuse ao criterio da Unión Europea (Comisión Europea, 2003), 
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que se basea, fundamentalmente, no número de empregados da empresa, 
en función do que se identifican os seguintes tipos de empresa17:

Z Microempresa: menos de 10 asalariados

Z Pequena empresa: entre 10 e 49 asalariados

Z Mediana empresa: entre 50 e 249 asalariados

Z Gran empresa: 250 ou máis asalariados.

O obxectivo deste traballo é a análise da demanda de titulados polas 
Pemes (10-249 asalariados). Para vermos a importancia destas empresas no 
tecido produtivo galego no cadro 16 distínguense as empresas en función 
do número de persoas empregadas. É importante sinalarmos que a maior 
parte das empresas galegas non ten asalariados (35,3%). Se á cifra anterior 
engadimos as microempresas, é dicir as de menos de 10 persoas empregadas, 
estas representan a grande maioría do tecido produtivo galego (96,4%).

Non obstante son as Pemes, xunto coas grandes empresas, as que, malia 
seren menores en número, teñen un maior volume de traballadores. Segundo 
o SABI, no ano 2004 as Pemes xeraron un 48% do emprego mentres que as 
grandes empresas un 34%.

Cadro 16.  Empresas segundo o número de persoas asalariadas. 
Galicia. Ano 2003.

SABI IGE

Número % Total % S. emp. 
con asalar. Número % Total % S. emp. 

con asalar.
Sen asalariados �.�13 23,1 - ��.4�1 3�,3 -

1-� 23.�4� ��,� 74,02 1��.82� �1,1 �4,�
10-4� 7.213 17,4 22,�8 7.��� 2,� 4,�
�0-�� �30 1,� 1,�7 ��0 0,2 0,4

100 ou máis 4�� 1,1 1,43 1.038 0,4 0,�
Total 41.558 100,0 100,0 272.943 100,0 100,0

	 	 Fonte:	IGE.	Directorio	de	empresas	e	unidades	locais.	SABI

17  Os criterios de volume de negocio ou a cifra de balance non se aplicaron porque practicamente 
a totalidade de empresas que se consideran en cada estrato cumprían tales parámetros.

Cadro 14.  Empresas por actividade económica. Galicia. Ano 2003
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empresas % Total Número de 

empresas % Total
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Servizos 2�.1�3 �4,4 13�.��� 77,7
Total 40.611 100,0 175.832 100

(*) Inclúe a minaría

	 	 Fonte:	IGE:	Directorio	de	empresas	e	unidades	locais.	SABI.
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De acordo co IGE, as 7.969 pequenas empresas (10-49) representaban 
o 4,5% do total de empresas con persoas asalariadas, no tramo 50-99 
persoas empregadas encadrábanse 650 empresas, mentres que de máis 100 
empregados localizáronse 1.038 empresas.

Pola súa banda, os datos de SABI indican que recolle unha menor proporción 
de empresas sen asalariados (23,1% fronte ao 35,3% do IGE), así como de 
microempresa (1 a 9 asalariados) (74,02% fronte ao 94.5% sobre o total de 
empresas con asalariados). Deste modo, se se compara o número total de 
empresas dos estratos que constitúen as Pemes (10-49, 50-99 e 100-250), 
obsérvase como, en termos absolutos, a base de datos SABI presenta unhas 
desviacións reducidas en relación ao número real de empresas. Deste modo, 
para o grupo de empresas que son obxecto de estudo a base de datos SABI 
alcanza unha representatividade moi elevada, xa que contén case o 85% 
do número real de empresas, un feito que ao se unir á grande cantidade de 
información que subministra, fai que constitúa unha boa proposta para o 
seu emprego como marco mostral de referencia.

2. Datos técnicos da investigación

2.1. Obxectivos do proxecto
Obxectivos xerais
Esta investigación, pioneira no ámbito galego, ten un carácter exploratorio 
e descritivo e servirá de base para posteriores estudos sobre a demanda de 
titulados. O obxectivo último do proxecto é estimarmos a demanda potencial 
de titulados por parte das Pemes galegas a curto prazo. Para iso, e ao se 
tratar dun propósito tan ambicioso, deseñaronse unha serie de obxectivos 
máis concretos, que se irán cubrindo coas distintas etapas do traballo.

Obxectivos específicos
Alén dos obxectivos xerais, anteriormente expostos, formúlanse como 
obxectivos específicos do proxecto os seguintes:

Z Coñecermos a situación das Pemes galegas en relación aos seus 
traballadores universitarios. Número, rama de coñecemento, titulación, 
duración dos estudos, xénero etc.

Z Estudarmos a demanda futura de titulados na Comunidade Autónoma, 
segundo a rama de coñecemento e a titulación estudada.
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Z Analizarmos os factores que contribúen en maior medida á contratación 
dos titulados: formación demandada e competencias e mais habilidades 
valoradas polos empregadores.

2.2. Método de recollida da información e variables que son obxecto 
de estudo
A metodoloxía empregada para a realización do presente estudo enmárcase 
dentro das técnicas de investigación social, que consisten, por oposición aos 
métodos de observación, en recompilar información dos axentes que son 
obxecto de estudo mediante a súa consulta directa.

Entre as diferentes opcións que existen dentro da investigación cuantitativa 
e ao valorar os distintos atributos que deben considerarse para este efecto, 
como o custo, o tempo necesario, a versatilidade, a cantidade e a calidade 
dos datos, o control da mostraxe e as respostas alcanzadas sobre as previstas, 
o método elixido para a recollida da información foi o da enquisa persoal.

En función dos obxectivos propostos e da poboación analizada pódense 
distinguir dous grupos de variables, a depender de se estas podían obterse 
dos datos recollidos no SABI ou se, pola contra, debían obterse a través do 
contacto directo coas empresas.

Deste modo, a partir dos datos recollidos no SABI obtívose información 
referente ás seguintes variables:

Z Denominación.

Z Número de empregados (variable empregada para a estratificación previa 
da poboación).

Z Sector de actividade (a partir do código CNAE-93).

Z Volume de negocio.

Z Provincia.

Z Actividade no exterior.

Z Ano de constitución.
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Z Forma xurídica.

Z Posesión de páxina web.

Pola súa parte, en función dos obxectivos propostos e a partir da revisión de 
diversos estudos, fundamentalmente, Incorporación do titulado universitario 
ao mercado de traballo: visión desde a empresa (conselo Social USC, 2005) 
e Las empresas y la inserción laboral de los universitarios (ANECA, 2004), 
deseñouse un cuestionario18 coa finalidade de recollermos información sobre 
as seguintes variables:

1. Núm. de empregados (dato medio último ano): total.

2. Núm. de empregados (dato medio último ano): non universitarios.

3. Núm. de empregados (dato medio último ano): universitarios, detallando 
diplomados e licenciados (dato utilizado para as análises posteriores).

4. Núm. de empregados universitarios por titulación.

5. Núm. de empregados universitarios por sexo.

6. Núm. de directivos non universitarios e universitarios, detallando diplomados e 
licenciados.

7. Razóns de contratación de titulados:
a. Aproveitamento de axudas públicas á contratación
b. Desenvolver funcións de nivel científico-tecnolóxico
c. Expansión na empresa
d. Imperativo legal para cubrir determinados postos
e. Outros (especifíquese cales)
8. Expectativas de incremento de vendas nos próximos 5 anos.

�. Expectativas de contratación de empregados nos próximos 12 meses.
a. Postos para cubrir con non universitarios.
b. Postos para cubrir con universitarios, en que se datalla o núm. de diplomados, o 

núm. de licenciados e o núm.  por cada titulación demandada.
10. Expectativas de contratación de universitarios: funcións ofertadas con máis 

frecuencia:
a. Administración
b. Calidade / medio / seguridade
c. Comercial /vendas / mercadotecnia
d. Comunicación / relacións públicas
e. Asesoría xurídica e fiscal
f. Contabilidade / finanzas
g. Informática
h. Enxeñaría e produción
i. Investigación e desenvolvemento
j. Recursos humanos
k. Outros (especifíquese cales)

18  Véxase o anexo: cuestionario.

Cadro 17.  Variables do cuestionario empregado.Cadro 17.  Variables do cuestionario empregado.
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11. Expectativas de contratación de universitarios: aspectos valorados no proceso de 
selección:

a. Comportamento durante a entrevista
b. Coñecemento de idiomas: inglés
c. Coñecemento de idiomas: outros (especifique idioma)
d. Coñecementos de informática: hárdware
e. Coñecemento de informática: redes
f. Coñecementos de informática: manexo de internet e correo electrónico
g. Coñecementos de informática: follas de cálculo, tratamento de textos e base de 

datos
h. Coñecementos de informática: programas específicos do sector
i. Disposto a viaxes frecuentes
j. Disposto a residir fóra da súa localidade de orixe
k. Titulación estudada
l. Expediente académico
m. Experiencia laboral
n. Mestrados e posgraos
o. Prácticas durante a carreira
p. Referencias doutras persoas
q. Reputación do centro universitario de procedencia
r. Outros (especifíquese cales)
12. Variables de opinión en relación á universidade e aos titulados universitarios:
a. A universidade debería fomentar a realización de prácticas en empresa
b. A maior parte dos novos titulados universitarios teñen unha concepción pouco clara 

do que significa o mundo do traballo
c. A educación universitaria está orientada ao mercado laboral
d. No seu sector faltan titulados universitarios (dinse se preguntar de que tipo)
e. Sempre é mellor contratar un titulado universitario, aínda que o posto para cubrir 

non o requira.
13. Valoración dos aspectos (competencias, coñecementos e habilidades) que deben 

reunir os titulados para contratar:
a. Orientación ao cliente
b. Capacidade de aprendizaxe e adaptación aos cambios
c. Actitude positiva
d. Capacidade de asumir responsabilidades
e. Capacidade de comunicación oral
f. Capacidade de liderado
g. Capacidade de planificación, de coordinación e de organización
h. Capacidade de resolución de problemas
i. Capacidade de resolución de conflitos
j. Capacidade de traballo en equipo
k. Outros
14. Nivel de estudos do enquisado.

Fonte:	Elaboración	propia

2.3. Características da mostraxe
Ante a imposibilidade de coñecermos a demanda individual de cada unha 
das 8.130 empresas que compoñen o universo obxecto do presente estudo, 
é necesario un tratamento estatístico previo para dispormos de datos que 
permitan obtermos conclusións correctas, desde un punto de vista técnico. 
Por todo iso, procedeuse á realización dunha enquisa, un procedemento que 
é xeralmente aceptado como técnica de investigación social.
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2.3.2. Definicións e aspectos metodolóxicos
Empresas enquisadas
Seguindo a tipoloxía da UE, as empresas enquisadas son as Pemes.

Mostraxe
Para a obtención da mostra levouse a cabo unha mostraxe aleatoria 
estratificada, considerando dous estratos de acordo cos valores do cadro 18.

Cadro 18.  Datos da mostraxe

POBOACIÓN MOSTRAXE FINAL

N
i

%N n
i

Erro

Entre 10 e 4� (pequenas) 7.207 8�,�0% 1�1 7,14%

Entre �0 e 24� (medianas) �23 11,13% 74 11,1�%

FINAL 8.130 264 6,45%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

A elección do estrato realizouse ao consideramos o seu tamaño, unha maior 
división por tamaño implicaba un maior tamaño da mostraxe, un aspecto que 
se enfrontaba coas limitacións tanto económicas como temporais existentes. 
Considerouse a posibilidade de estratificar por sectores produtivos, aínda 
que finalmente se descartou pola perda de representatividade da mostraxe. 
Porén e para evitar nesgos sectoriais, comprobouse a representatividade da 
mostraxe por sectores, cuxos resultados son desviacións non significativas a 
respecto da poboación.

O obxectivo inicial era a realización dunha mostraxe aleatoria estratificada 
con afixación proporcional ao tamaño do estrato19. As importantes diferenzas 
poboacionais dos estratos reconverteron este obxectivo inicial cara a unha 
afixación non proporcional, co propósito de alcanzar os erros mínimos cos 
menores custos posibles20. O inconveniente deste tipo de afixación é que se 

19  A repartición representativa consiste en utilizar a mesma taxa de mostraxe en todos os 
estratos, mais existen outras reparticións posibles. Se os custos da enquisa varían dun estrato 
a outro, terase en conta a devandita variación na repartición de Neyman. (Clairin, 2001; páx 
41).

20  Para unha poboación de 7.000 individuos é necesaria unha mostraxe de 378 datos, (cun erro 
de +-5%). Para unha poboación de 1.000 individuos sería necesario realizar 286 enquisas 
para lograr os mesmos termos de erro. Arkin e Colton, “Tables for Statisticians” en Pulido 
(1978).

No proceso de realización da enquisa pódense diferenciar as seguintes fases 
de estudo:

1. Determinación estatística da poboación e unidade mostral.

2. Tamaño e elección da mostraxe.

3. Preparación do cuestionario.

4. Organización do traballo de campo.

5. Tratamento estatístico dos resultados da enquisa.

Para o tratamento dos dous primeiros puntos dividiuse a análise en dous 
apartados: por unha parte estúdase o ámbito de investigación de referencia 
e por outra centrámonos dun modo máis exhaustivo na mostraxe. 
Posteriormente realízase unha análise descritiva previa dos datos que se 
obtiveron en relación ás variables máis relevantes.

2.3.1. Ámbito da investigación
Ámbito poboacional
A poboación que é obxecto de estudo son as Pemes galegas. A dificultade de 
coñecermos con exactitude cal é a poboación implica, como xa se comentou, 
recorrermos a unha poboación de referencia de que se dispoña de datos 
individualizados para podermos levar a cabo o estudo. Por iso decidiuse 
utilizar a base de datos SABI.

Ámbito xeográfico
Empresas con sede no territorio galego. A base de datos SABI contén 8.130 
empresas que teñen contratadas entre 10 e 249 persoas traballadoras, 
segundo os datos dispoñibles na base de datos con data do 12 de maio de 
2005.

Ámbito temporal
A enquisa realizouse no cuarto trimestre do ano 2005.

Período de referencia
A enquisa refírese ás persoas tituladas que a empresa ten en equipo no 
momento da súa realización e as necesidades futuras no curto prazo (1 ano).
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A elección do estrato realizouse ao consideramos o seu tamaño, unha maior 
división por tamaño implicaba un maior tamaño da mostraxe, un aspecto que 
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O obxectivo inicial era a realización dunha mostraxe aleatoria estratificada 
con afixación proporcional ao tamaño do estrato19. As importantes diferenzas 
poboacionais dos estratos reconverteron este obxectivo inicial cara a unha 
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19  A repartición representativa consiste en utilizar a mesma taxa de mostraxe en todos os 
estratos, mais existen outras reparticións posibles. Se os custos da enquisa varían dun estrato 
a outro, terase en conta a devandita variación na repartición de Neyman. (Clairin, 2001; páx 
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deben ponderar axeitadamente os resultados correspondentes aos diferentes 
estratos. É por iso que os resultados que expoñemos ao longo do traballo 
se calcularon ao trasladar os valores da mostraxe á poboación, a través do 
coeficiente de elevación correspondente a cada estrato21.

2.3.3. Traballo de campo
Para a recollida da información realizáronse enquisas telefónicas e postais 
aos directivos con responsabilidades na área de recursos humanos ou, en 
ausencia deste posto, ao xerente da empresa.

A mostraxe que se obtivo finalmente tras o traballo de campo quedou 
integrada por 264 empresas, 191 empresas pertencentes ao estrato de 
10 a 49 traballadores e 74 empresas pertencentes ao estrato de 50 a 249 
empregados. Os erros cometidos en cada estrato son do 7,14% e do 11,16% 
respectivamente, o que supón un erro medio, ponderado polos tamaños dos 
estratos22, do 6,45%. No cadro 19 resúmense os datos da ficha técnica da 
investigación.:

Universo
Empresas que teñen entre 10 e 24� traballadores. O universo 

está formado por 8.130 empresas.

Ámbito SABI: Comunidade Autónoma de Galicia

Tamaño mostral 2�4 empresas

Erro mostral ± �,4�%

Nivel de confianza ��,�% (k=1,�� ) para o caso máis desfavorable p=q=0,�

Procedemento de 
mostraxe

Mostraxe aleatoria estratificada con afixación proporcional ao 
tamaño do estrato

Traballo de campo 4º trimestre de 200�

Fonte:	Elaboración	propia

2.3.4. Incidencias: tratamento da non resposta
Ao igual que acontece na maior parte das enquisas que se realizan para levar 
a cabo investigacións sociais, un dos problemas formulados neste traballo 
é o da non reposta. Aproximadamente un 40% das empresas inicialmente 

21  Coeficiente de Elevación (CE)=Ni/ni CE1= 7207/191 =37,7 e CE2 =923/74 =12,5, onde N = 
poboación e n=mostraxe

22  Erro medio = e2= SUM (Nh/n )2* eh
2 ).

Cadro 19.  Ficha técnica da investigación empíricaCadro 19.  Ficha técnica da investigación empírica
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enquisadas non respondeu a esta. Este feito implica que ao partirmos de 
452 empresas enquisadas en primeiro termo, cun erro de mostraxe do 5%, 
pasamos a un erro absoluto de 6,45%, cun total de 264 enquisas.

Para tratarmos os posibles nesgos por este motivo, realizouse un estudo das 
empresas que deciden non responder, para o que se obtiveron os seguintes 
resultados:

Z Os motivos da non resposta son similares, falta de tempo, non atopar a 
persoa encargada de recursos humanos etc.

Z A porcentaxe de empresas que non responden é similar nos dous grupos 
(39% estrato 10-49 e 47% estrato 50-249). A distribución é equitativa 
tamén entre os distintos sectores produtivos (46% agricultura, 36% 
industria, 42% construción e 44% servizos).

Estes resultados permiten inferir a non existencia de nesgos específicos en 
relación á non reposta, os cales poderían distorsionar as conclusións que se 
obtiveron23.

23  Asúmese que os que non responden se comportan igual aos enquisados. Podería suceder 
que a non resposta estivese condicionada por un menor interese na demanda de titulados, 
pola que os resultados obtidos poderían presentar un lixeiro nesgo e sobreestimar levemente 
a importancia dos titulados nas Pemes
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1. Introdución

Logo de identificarmos a poboación que é obxecto de estudo e de 
deseñarmos a mostraxe, é necesario coñecermos a súa representatividade.  
No capítulo 4 analizamos os erros globais que se cometeron na mostraxe; 
o obxectivo deste capítulo é avanzarmos máis un paso ao estudar a 
representatividade da enquisa, segundo diversos parámetros que xa foron 
expostos no capítulo anterior. Así realizaremos unha análise comparativa da 
poboación e da mostraxe en función do número de persoas empregadas, do 
sector, da provincia etc. Todo iso contribuirá a dilucidarmos se os resultados 
que obtivemos sobre a demanda de titulados son robustos. Esta análise 
compleméntase cos descritivos da mostraxe finalmente obtida, de acordo 
cos parámetros que expuxemos anteriormente.

2. Representatividade da mostraxe

Como se indicou anteriormente, a base de datos SABI presenta unhas 
desviacións reducidas en relación ao número real de empresas (a cobertura 
do SABI alcanza o 84,70% das empresas de 10 a 49, o 83,33% das empresas 
de 50 a 99 e o 85,07% das empresas de 100 ou máis persoas empregadas, 
cunha cobertura total do 84,61% da poboación de empresas de 10 ou máis 
empregados). A continuación móstranse os datos comparados da poboación 
que é obxecto de estudo e a mostraxe que finalmente se obtivo en relación 
ao estrato de persoas empregadas, o sector e mais a provincia.

No cadro 20 preséntanse os datos comparados da poboación utilizada 
e da mostraxe obtida en función do número de persoas empregadas 
declaradas. Como pode apreciarse, a maior parte das empresas do SABI 
son microempresas. Se considerarmos os estratos correspondentes ás 
pemes, o que presenta unha maior proporción de empresas é o de 10 a 

5. Representatividade da mostraxe  
e perfil das empresas entrevistadas
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diferenzas lixeiramente superiores no caso de Lugo e de Ourense, aínda que 
con desviacións inferiores aos 3 puntos.

Cadro 22.  Comparativa de empresas segundo a provincia: SABI (10-
249) e mostraxe

SABI (10-24�) MOSTRAXE

Frecuencia % Frecuencia %

A Coruña 3.210 3�,� 104 3�,4

Lugo 83� 10,3 23 8,7

Ourense 7�7 �,8 33 12,�

Pontevedra 3.288 40,4 104 3�,4
Total 8.130 100 264 100

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

3. Análise descritiva da mostraxe

Neste apartado realízase unha análise descritiva das empresas que forman 
parte da mostraxe que foi enquisada, coa finalidade de ofrecermos un 
coñecemento previo sobre o tipo de empresa que proporcionou información 
en relación á demanda de persoas tituladas universitarias.

En primeiro lugar, o cadro 23 recolle a distribución das empresas incluídas na 
mostraxe en función do número de persoas empregadas declarado. Como 
pode apreciarse, a maior parte das empresas ten entre 10 e 49 persoas 
empregadas e, dentro destas, o grupo máis importante é o que posúe de 10 
a 19 traballadores, un dato que indica un perfil de empresas moi próximo ao 
nivel da microempresa.

Cadro 23.  Análise descritiva da mostraxe: persoas empregadas (total)

Porcentaxe Porcentaxe acumulada

1-� 14,4 14,4

10-4� �0,� 7�,0

�0-�� 17,0 �2,0

100 ou máis 8,0 100,0

Total 100,0

		 	 Fonte:.	Elaboración	propia.

49 persoas empregadas, sendo precisamente este o que ten unha maior 
representatividade dentro da mostraxe que finalmente se obtivo.

Cadro 20.  Comparativa de empresas segundo os empregados: SABI 
(completa) e mostraxe (empregados declarados en enquisa)

SABI MOSTRAXE

Frecuencia % asalariados Frecuencia % asalariados

Sen asalariados �.�13 - - -

1-� 23.�4� 74,0 38 14,4

10-4� 7.213 22,� 1�0 �0,�

�0-�� �30 2,0 4� 17,0

100 ou máis 4�� 1,4 21 8,0
Total 41.558 100 264 100,0

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Pola súa banda, o cadro 21 amosa unha comparativa dos datos da poboación 
e da mostraxe en función do sector. Como pode apreciarse, os sectores da 
agricultura, construción e servizos teñen unha menor representatividade na 
mostraxe que na poboación, mentras a industria é o sector que presenta unha 
maior representatividade. En calquera caso, ningún dos sectores presenta 
diferenzas superiores aos 4 puntos, agás o industrial, cunha diferenza 
próxima aos 9 puntos.

Cadro 21.  Comparativa de empresas segundo o sector: SABI (10-249) 
e mostraxe

SABI (10-24�) MOSTRAXE

% %

Agricultura 4,1 2,3

Industria 27,4 3�,0

Construción 22,7 20,1

Servizos 4�,8 41,7
Total 100 100

	 	 Fonte:.	Elaboración	propia.

Finalmente, no cadro 22 preséntase a análise segundo o número de empresas 
por provincia. Como pode apreciarse, a mostraxe que finalmente se obtivo 
presenta uns valores moi similares á poboación para as dúas provincias que 
aglutinan un maior número de empresas (A Coruña e Pontevedra), cunhas 
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maior representatividade. En calquera caso, ningún dos sectores presenta 
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Finalmente, no cadro 22 preséntase a análise segundo o número de empresas 
por provincia. Como pode apreciarse, a mostraxe que finalmente se obtivo 
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Cadro 26.  Análise descritiva da mostraxe: provincia

Porcentaxe Porcentaxe acumulada
A Coruña 3�,4 3�,4

Lugo 8,7 48,1
Ourense 12,� �0,�

Pontevedra 3�,4 100,0
Total 100,0

		 	 Fonte:.	Elaboración	propia.

En quinto lugar, a maior parte das empresas enquisadas (un 79,6%) presenta 
unha dimensión, se atendemos ao volume de negocio, inferior aos 5 millóns 
de euros no último ano, onde destaca o grupo de empresas que non acada 
o millón de euros de negocio anual (un 34,1%).

Cadro 27.  Análise descritiva da mostraxe: volume de negocio (millóns 
de €)

Porcentaxe Porcentaxe acumulada
Menos de 1 millón 34,1 34,1

1-4,��� millóns 4�,� 7�,�
�-�,��� millóns �,� 8�,0

Máis de 10 millóns 11,0 100,0
Total 100,0

		 	 Fonte:.	Elaboración	propia.

Finalmente, a maior parte das empresas non realiza actividade no exterior (un 
73,1%). Das que si realizan actividade, a maior parte combina actividades de 
importación e de exportación (un 12,1% do total), mentres que un 8,3% 
presenta actividades de exportación e un 5,7% unicamente concentra 
actividades de importación.

Cadro 28.  Análise descritiva da mostraxe: actividade exterior

Porcentaxe Porcentaxe acumulada
Importador / exportador 12,1 12,1

Importador �,7 17,8
Exportador 8,3 2�,1

Non realiza actividade 
exterior 73,1 ��,2

Non consta 0,8 100,0
Total 100,0

		 	 Fonte:.	Elaboración	propia.

En segundo lugar, a maior parte das empresas da mostraxe non posúe 
persoas tituladas universitarias, de modo que arredor dun 40% manifestou 
ter empregados cunha titulación universitaria. Do grupo de empresas que 
manifestou ter persoas tituladas, a maior parte posúe entre 1 e 9 titulados 
(un 38,4% do total), do cal case un terzo unicamente ten unha persoa 
titulada universitaria.

Cadro 24.  Análise descritiva da mostraxe: persoas empregadas 
(tituladas)

Porcentaxe Porcentaxe acumulada

0 �3,� �3,�

1 12,0 ��,�

2-� 2�,4 �1,�

10-1� 3,1 ��,0

20 ou máis 5,0

		 	 Fonte:.	Elaboración	propia.

En terceiro lugar, a maior parte de empresas pertence ao sector servizos, 
un sector que vai seguido, en orde de importancia, pola industria. Pola súa 
banda, o sector agrícola presenta un número moi reducido de empresas 
dentro da mostraxe finalmente obtida.

Cadro 25.  Análise descritiva da mostraxe: sector

Porcentaxe Porcentaxe acumulada

Agricultura 2,3 2,3

Industria 3�,0 38,3

Construción 20,1 �8,3

Servizos 41,7 100,0

Total 100,0

		 	 Fonte:.	Elaboración	propia.

En cuarto lugar, segundo a localización provincial, A Coruña e Pontevedra 
recollen, de forma semellante, o 78,2% do total de empresas, de modo que 
Ourense e Lugo aparecen representadas cun 21,2% do total de empresas, 
un dato que replica, como xa se comentou, a situación real da distribución 
provincial das pemes galegas.
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empresas con un único titulado universitario. Ademais destes elementos, 
non se achan grandes diferenzas significativas entre os sectores canto ao 
número de titulados das empresas enquisadas.
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Gráfico 13.  Análise descritiva da mostraxe: Sector x 
Empregados titulados

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

En terceiro lugar, o gráfico 14 amosa a distribución das empresas con titulados 
universitarios en función da localización provincial. Como pode apreciarse, 
non existen grandes diferenzas significativas en termos porcentuais entre as 
distintas provincias. Unicamente podería comentarse que A Coruña presenta 
unha proporción superior ao resto de empresas con 20 ou máis empregados 
titulados, mentres que Ourense presenta unha proporción superior ao resto 
de empresas sen titulados universitarios.

A continuación realízase unha análise da distribución do emprego das 
persoas tituladas nas empresas da mostraxe en función das variables que se 
analizaron anteriormente.

En primeiro lugar, o gráfico 12 amosa a distribución das persoas tituladas 
en función do número total de empregados da empresa. Como pode 
apreciarse, a medida que aumenta o número total de persoas empregadas 
tamén aumenta o número de titulados, de modo que nos estratos máis 
reducidos de empregados as empresas teñen 9 ou menos persoas con 
titulación, mentres que nos estratos máis grandes (máis de 50 empregados 
totais) aparece un maior número de empresas con 20 ou máis titulados 
universitarios, e se reduce o número de empresas que non posúe titulados 
universitarios.
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Gráfico 12.  Análise descritiva da mostraxe: Empregadas (total) x 
Empregados (titulados)

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

En segundo lugar, o gráfico 13 amosa a distribución do número de persoas 
tituladas da empresa en función do sector. O sector servizos é o que mostra 
unha maior proporción de empresas sen persoas tituladas universitarias. 
Ao  mesmo tempo, o sector agrícola presenta unha grande proporción de 
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En segundo lugar, o gráfico 13 amosa a distribución do número de persoas 
tituladas da empresa en función do sector. O sector servizos é o que mostra 
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Gráfico 15.  Análise descritiva da mostraxe: Volume de 
negocio (mill. €) x Empregados titulados

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Finalmente, o gráfico 16 amosa a distribución do emprego de persoas tituladas 
en función da actividade exterior da empresa. Nesta análise tampouco se 
amosan grandes diferenzas, aínda que pode destacarse que é o grupo de 
empresas que non presenta actividades no exterior o que presenta unha 
grande proporción de casos sen ningunha persoa empregada con titulación 
universitaria.
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Gráfico 14:  Análise descritiva da mostraxe: Provincia x Empregados 
titulados

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

En cuarto lugar, o gráfico15 mostra a distribución do emprego de persoas 
con titulación universitaria en función do volume de negocio da empresa. 
Nesta análise existen diferenzas entre os dous grupos de empresas con 
facturación inferior a 5 millóns e os dous grupos con facturación superior. 
No primeiro caso, o estrato de empresas cun volume de negocio inferior a 5 
millóns presenta unha maior proporción sen titulados universitarios que nas 
de máis de 5 millóns, que amosan unha maior proporción que as demais no 
emprego de 20 ou máis titulados.
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	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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Gráfico 16.  Análise descritiva da mostraxe: Actividade exterior x 
Empregadas titulados

	 	 Fonte:	elaboración	propia.
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1. Introdución

Neste capítulo pretendemos dar a coñecer cales son as titulacións 
actualmente máis empregadas polas Pemes galegas así como as súas 
principais características, nomeadamente, a duración e o ámbito científico. 
Os resultados que obteñamos complementaranse co contido do capítulo 
seguinte.

Tras a introdución, na segunda epígrafe achégase unha visión xeral do 
nivel de formación da man de obra con que contan actualmente as Pemes 
galegas. Posteriormente, a análise céntrase na man de obra universitaria, 
para o que achegará información non só de cales son os ámbitos científicos 
e das titulacións actualmente máis ocupadas senón tamén do tamaño das 
Pemes e do sector de actividade que máis emprego universitario xeraron ata 
o momento.

2. Empregados universitarios contra non universitarios:  presenza 
e importancia

Unha cuestión interesante é coñecermos a porcentaxe que representan 
as persoas con titulación universitaria sobre o total de empregados das 
empresas analizadas. Por termo medio, o 91% dos equipos está integrado 
por traballadores sen título universitario, mentres que os universitarios 
representan o 9% restante, dos cales un 5% tiña unha licenciatura ou un 
enxeñaría superior fronte ao 4% que posuía unha duplomatura ou unha 
enxeñaría técnica. Estas cifras medias reflicten a situación da maioría das 
empresas entrevistadas. Así, no 78% das Pemes o persoal “non universitario” 
representa máis do 90% do equipo.

Porén, tamén achamos grandes diferenzas entre as empresas. Así, o 60% 
das Pemes enquisadas non conta con ningunha persoa universitaria entre o 
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2.1. Análise por tamaño
No gráfico 18 pódese apreciar que existe unha relación estatisticamente 
significativa e positiva entre o tamaño da empresa e o feito de contar con 
persoal universitario no seu equipo (nivel de significatividade do 1%). Así, 
arredor ao 60% das pequenas empresas (10 a 49 traballadores) non conta con 
ningún titulado universitario no seu equipo, pola contra, aproximadamente 
o 70% das medianas empresas con máis de 100 traballadores teñen cando 
menos un universitario contratado.
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Gráfico 18.  Presenza de universitarios contratados en 
función do tamaño das Pemes

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

2.2. Análise sectorial
Unha cuestión que pode resultar de interese é vermos que sectores están 
actualmente a ocupar a man de obra universitaria (véxase o gráfico 19)25. En 
xeral, a man de obra, tanto universitaria como non universitaria, concentrábase 
fundamentalmente en Pemes do sector servizos (máis dun 42,9%). Ségueno 
en importancia a industria, a construción e a agricultura. Deste modo, 

25  Lémbrese que o 41,7% da mostraxe pertence ao sector servizos, o 36% á industria, o 
20,1% á construción e 2,3% á agricultura.

seu persoal, mentres que é escaso o número de empresas onde este persoal 
é maioría (só un 3,8% das Pemes teñen un equipo integrado en máis dun 
50% por titulados universitarios).

A porcentaxe de empregados con titulación universitaria aumenta ao 
analizarmos o nivel de formación do equipo directivo (gráfico 17): os 
resultados indican que o 69% das empresas presenta un equipo directivo 
con formación non universitaria fronte ao 24% onde todos os seus directivos 
teñen estudos universitarios, e no resto (o 7%) dáse unha situación mixta, 
unha parte son universitarios e outra parte non.

Non
universitario
69%

Mixtos
7%

Universitarios
24%

Gráfico 17.  Distribución das Pemes en función do nivel de estudos dos 
seus equipos directivos

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Os contrastes estatísticos24 demostran que o feito de contar con persoas 
tituladas entre o equipo de dirección da empresa está relacionado 
positivamente co número de persoas con titulación universitaria empregadas: 
canto maior é a presenza de universitarios na dirección da empresa, maior é o 
número de titulados contratados dentro do persoal (nivel de significatividad 
ao 1%).

24  Os contrastes estatísticos que se utilizaron foron aqueles considerados máis apropiados para 
as variables que presentan datos ordinais: gamma, d de Somers e tau de Kendall (Sánchez, 
1999).
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3. Empregados universitarios en función das ramas de 
coñecemento

Logo de coñecermos a presenza dos titulados universitarios nos equipos das 
Pemes galegas, procedemos a analizar como se distribúen en función dos 
ámbitos científicos. Como paso previo á análise que se realiza a continuación, 
convén lembrarmos que a obtención das cifras baseouse nun proceso de 
inferencia estatística a partir das respostas da mostraxe ás Pemes galegas, 
cun erro do± 6,5%, tal e como se detalla no capítulo 4.

Así, no cadro 29 apréciase de forma clara como a maioría dos traballadores 
universitarios actuais corresponde aos estudos técnicos e ás ciencias sociais e 
xurídicas (un 43,3% e un 42,9%, respectivamente), mentres que a presenza 
do resto de ámbitos científicos é pouco significativa, xa que agruparían o 
13,7% do resto de traballadores con titulación universitaria (véxase o Cadro 
29).

neste caso obsérvase un seguimento das porcentaxes de empresas de cada 
sector, e non existen diferenzas significativas entre sectores canto ao tipo 
de empregados que contratan as empresas. Como pode apreciarse para 
os diplomados, as Pemes do sector agrícola e da construción teñen unha 
importancia relativa maior na xeración actual de emprego, que para o resto 
de niveis formativos.
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2.3. Análise provincial
En xeral, Pontevedra concentra arredor do 40% de Pemes con persoas 
contratadas para todos os niveis de formación (véxase o gráfico 20)26. Para 
as persoas diplomadas, as Pemes situadas en Pontevedra e Ourense teñen un 
peso na creación actual de postos de traballo relativamente maior que para 
o resto de niveis educativos.

26  Nótese que a mostraxe estaba composta por un 39,4% de empresas da Coruña e Pontevedra, 
12,5% Ourense e 8,7% Lugo
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cursan estudos de ciclo curto finalizan nos tres anos correspondentes. Para 
os estudos de ciclo longo, unha porcentaxe superior ao 30% necesitan máis 
de sete anos para finalizar (Muñoz e outros, 2004).

Ao analizarmos a duración das titulacións dos traballadores universitarios das 
Pemes, obtense a situación reflectida no cadro 30. Como se pode observar, 
mentres nas áreas de Ciencias da Saúde e de Ensino Técnico a presenza de 
titulados dos dous ciclos está bastante equilibrada, no resto, os traballadores 
adoitan alcanzar o grao superior de educación universitaria (un 68,1% do 
total dos titulados).

Cadro 30.  Estimación de empregados universitarios actuais por 
ámbitos científicos, duración de estudos e xénero

ÁMBITO CIENTÍFICO
Total Ciclo curto Ciclo longo

Ciclo curto Ciclo longo % Cc % Cl % H % M % H % M

Ensino Técnico 4080 4213 4�,2% �0,8% 73,3% 2�,7% ��,�% 34,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 17�8 �428 21,�% 78,1% 27,3% 72,7% 37,0% �3,0%

Ciencias Experimentais 0 1838 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0%

Humanidades 0 377 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0%

Ciencias da Saúde 228 1�0 �4,�% 4�,�% 0,0% 100,0% 20,0% 80,0%

Total 6105 13046 31,9% 68,1%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Por outra banda, se dentro dos ámbitos científicos se observan as porcentaxes 
que ocupan as mulleres fronte aos varóns, compróbase de novo que no 
Ensino Técnico, con independencia da duración dos estudos, o xénero 
predominante son os varóns. No caso das Ciencias Sociais e Xurídicas a 
porcentaxe de mulleres é moito maior para o caso de titulacións de ciclo 
curto que de ciclo longo (un 72,7% fronte a un 63%). Para o caso das 
Ciencias Experimentais todas as titulacións empregadas son de ciclo longo. 
Isto ten sentido na medida en que na oferta universitaria galega todas as 
titulacións de ambas as dúas ramas de coñecemento son de ciclo longo a 
excepción da titulación en Óptica e Optometría (ver cadro 44).

4. Empregados universitarios por titulación

Nesta epígrafe realízase unha análise dos universitarios que actualmente están 
a traballar en función da súa titulación. Un dos problemas que se formulou á 
hora de tratar estes resultados foi que as persoas entrevistadas, en ocasións, 

Cadro 29.  Estimación de empregados universitarios actuais por 
ámbitos científicos e de xénero

ÁMBITO CIENTÍFICO Total trab. % s. total H M % H % M

Ensino Técnico 82�3 43,30% �7�� 2�27 ��,�3% 30,47%

Ciencias Sociais e Xurídicas 822� 42,��% 2871 �3�� 34,�0% ��,10%

Ciencias Experimentais 1838 �,�0% ��1 1287 30,00% 70,00%

Humanidades 377 1,�7% 7� 302 1�,�7% 80,03%

Ciencias da Saúde 417 2,18% 38 37� �,0�% �0,�1%

Total 19152 100% 9302 9850 48,57% 51,43%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

As porcentaxes obtidas son coherentes cos doutros traballos. Así, no estudo 
Inserción Laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003 
(ACSUG, 2005), os datos referidos a xuño de 2004 puñan de manifesto que os 
estudos técnicos eran unha das áreas que presentaba unha maior proporción 
de titulados traballando en contraposición á área de humanidades onde se 
daba a situación oposta.

Nesta mesma investigación, os estudos de Ciencias da Saúde eran os que 
tiñan o mellor índice de colocación (cun 76,5% dos titulados nesta área 
ocupando postos de traballo). As diferenzas tan importantes cos nosos 
resultados radican no feito de que estes titulados adoitan empregarse no 
sector público ou en centros hospitalarios privados, que polo seu tamaño 
pertencerían ao ámbito das grandes empresas, mentres que a poboación 
que é obxecto da nosa investigación son as Pemes.

Se se analiza de forma global o xénero dos traballadores universitarios ponse 
de manifesto que a presenza de homes e mulleres está bastante igualada 
cun 48,6% de varóns fronte a un 51,4% de mulleres. Mais se esta análise 
se realizar por ámbitos científicos atópanse valores bastante dispares, cun 
predominio dos varóns no ámbito do Ensino Técnico, unha porcentaxe que é 
semellante coa obtida noutras investigacións (ACSUG, 2005).

Co proceso de adaptación ao EEES reábrese o debate arredor da duración 
dos estudos. A cuestión que está detrás é o esforzo económico, tanto público 
como privado, que supón financiar un ano máis de formación. Ademais, no 
caso do sistema de educación superior español, e en particular do galego, 
a duración teórica non adoita coincidir coa duración real dos estudos. De 
feito, no sistema universitario español, soamente o 25% dos alumnos que 
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Por outra banda, se dentro dos ámbitos científicos se observan as porcentaxes 
que ocupan as mulleres fronte aos varóns, compróbase de novo que no 
Ensino Técnico, con independencia da duración dos estudos, o xénero 
predominante son os varóns. No caso das Ciencias Sociais e Xurídicas a 
porcentaxe de mulleres é moito maior para o caso de titulacións de ciclo 
curto que de ciclo longo (un 72,7% fronte a un 63%). Para o caso das 
Ciencias Experimentais todas as titulacións empregadas son de ciclo longo. 
Isto ten sentido na medida en que na oferta universitaria galega todas as 
titulacións de ambas as dúas ramas de coñecemento son de ciclo longo a 
excepción da titulación en Óptica e Optometría (ver cadro 44).

4. Empregados universitarios por titulación

Nesta epígrafe realízase unha análise dos universitarios que actualmente están 
a traballar en función da súa titulación. Un dos problemas que se formulou á 
hora de tratar estes resultados foi que as persoas entrevistadas, en ocasións, 

Cadro 29.  Estimación de empregados universitarios actuais por 
ámbitos científicos e de xénero

ÁMBITO CIENTÍFICO Total trab. % s. total H M % H % M

Ensino Técnico 82�3 43,30% �7�� 2�27 ��,�3% 30,47%

Ciencias Sociais e Xurídicas 822� 42,��% 2871 �3�� 34,�0% ��,10%

Ciencias Experimentais 1838 �,�0% ��1 1287 30,00% 70,00%

Humanidades 377 1,�7% 7� 302 1�,�7% 80,03%

Ciencias da Saúde 417 2,18% 38 37� �,0�% �0,�1%

Total 19152 100% 9302 9850 48,57% 51,43%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

As porcentaxes obtidas son coherentes cos doutros traballos. Así, no estudo 
Inserción Laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003 
(ACSUG, 2005), os datos referidos a xuño de 2004 puñan de manifesto que os 
estudos técnicos eran unha das áreas que presentaba unha maior proporción 
de titulados traballando en contraposición á área de humanidades onde se 
daba a situación oposta.

Nesta mesma investigación, os estudos de Ciencias da Saúde eran os que 
tiñan o mellor índice de colocación (cun 76,5% dos titulados nesta área 
ocupando postos de traballo). As diferenzas tan importantes cos nosos 
resultados radican no feito de que estes titulados adoitan empregarse no 
sector público ou en centros hospitalarios privados, que polo seu tamaño 
pertencerían ao ámbito das grandes empresas, mentres que a poboación 
que é obxecto da nosa investigación son as Pemes.

Se se analiza de forma global o xénero dos traballadores universitarios ponse 
de manifesto que a presenza de homes e mulleres está bastante igualada 
cun 48,6% de varóns fronte a un 51,4% de mulleres. Mais se esta análise 
se realizar por ámbitos científicos atópanse valores bastante dispares, cun 
predominio dos varóns no ámbito do Ensino Técnico, unha porcentaxe que é 
semellante coa obtida noutras investigacións (ACSUG, 2005).

Co proceso de adaptación ao EEES reábrese o debate arredor da duración 
dos estudos. A cuestión que está detrás é o esforzo económico, tanto público 
como privado, que supón financiar un ano máis de formación. Ademais, no 
caso do sistema de educación superior español, e en particular do galego, 
a duración teórica non adoita coincidir coa duración real dos estudos. De 
feito, no sistema universitario español, soamente o 25% dos alumnos que 
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sendo esta a área de coñecemento con maior índice de colocación27. Como 
consecuencia deste feito, e da ampla oferta universitaria nesta rama de 
coñecemento, o cadro 32 recolle un maior número de titulacións que as 
dos cadros seguintes. Agora ben, dentro do Ensino Técnico aprécianse 
unhas diferenzas en función das titulacións. Deste xeito, o maior valor lévao 
a Enxeñaría Técnica sen especialización, seguido da Enxeñaría Industrial, a 
Enxeñaría de Minas e a Enxeñaría Técnica Industrial.

Como xa se comentara, a presenza masculina é maioritaria en practicamente 
todas as titulacións técnicas.

Cadro 32.  Estimación de empregados universitarios actuais: Ensino 
Técnico.

TITULACION Total trab.
% s. total tit.

Empregados en
Ens. técnicas

H M % H % M

ENXEÑARÍA TÉCNICA 1�33 1�,70% 1333 300 81,�1% 18,3�%
ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 1481 17,8�% 11�4 327 77,�2% 22,08%
ENXEÑARÍA MINAS 770 �,2�% 7� ��� �,72% �0,28%
ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL �8� 8,30% �38 1�0 78,1�% 21,81%
ENXEÑARÍA ��3 7,88% 4�0 1�3 7�,02% 24,�8%
ENXEÑARÍA TÉCNICA INFORMATICA �11 �,17% 312 200 �0,�8% 3�,02%
ENXEÑARÍA NAVAL 3�� 4,42% 3�� 0 100,00% 0,00%
ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRICOLA 3�4 4,27% 2�� 88 7�,04% 24,��%
ARQUITECTURA TÉCNICA 327 3,��% 2�4 �3 80,7�% 1�,21%
ENXEÑARÍA INFORMÁTICA 32� 3,�4% 23� 87 73,2�% 2�,7�%
ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS 2�0 3,�0% 278 12 ��,71% 4,2�%
ENXEÑARÍA TÉCNICA OBRAS PUBLICAS 227 2,74% 37 1�0 1�,48% 83,�2%
ENXEÑARÍA TÉCNICA NAVAL 12� 1,�0% 100 2� 80,00% 20,00%
ENXEÑARÍA TÉCNICA FORESTAL 113 1,37% 101 12 88,��% 11,01%
ARQUITECTURA 112 1,3�% 37 7� 33,33% ��,�7%
ENXEÑARÍA QUIMICA 88 1,0�% 37 �0 42,�1% �7,3�%
ENXEÑARÍA TELECOMUNICACIÓNS 88 1,0�% �3 2� 71,�0% 28,40%
ENXEÑARÍA TÉCNICA DESEÑO 
INDUSTRIAL �0 0,�1% 0 �0 0,00% 100,00%

ENXEÑARÍA ELÉCTRONICA 38 0,4�% 38 0 100,00% 0,00%
ENXEÑARÍA TÉCNICA MINAS 37 0,4�% 2� 12 ��,�7% 33,33%
TOPOGRAFIA 12 0,1�% 12 0 100,00% 0,00%
TOTAL 8293 100,00% 5766 2527 69,53% 30,47%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

27  Así, o estudo da ACSUG (2005) tamén mostraba que a área técnica era unha das que 
presentaba unha maior proporción de titulados traballando (un 71,1% dos titulados 
enquisados).

non sabían especificar a especialidade dos traballadores universitarios. Así, 
por exemplo, aparecen respostas como “Enxeñaría técnica” sen detallar a 
especialización. Este feito pode deberse á falta de información da persoa 
enquisada, ou ben ser un síntoma de que en ocasións a especialización non 
é demasiado importante, considerando o empresario que existen titulacións 
afíns e se adaptan para o traballo esixido. Este aspecto depende da magnitude 
e a especialización da empresa.

No cadro 31 preséntanse as cinco titulacións que actualmente xeran máis 
emprego. Como se pode apreciar, a maioría dos traballadores (20,89%) 
cursou a Licenciatura de Administración de Empresas (LADE). Ségueno en 
importancia os estudos de Economía (10,10%). De feito, as dúas titulacións 
representan o 31% dos traballadores universitarios empregados nas Pemes. En 
terceiro lugar aparecen as enxeñarías técnicas en xeral e en cuarto a enxeñaría 
industrial. Por último, aparece a Licenciatura en Química (7,39%). Estas cinco 
titulacións xa supoñen o 55% do emprego universitario actual. Como se pode 
apreciar, na súa maioría son estudos de ciclo longo e a distribución por xénero 
segue as pautas xerais comentadas no epígrafe anterior.

Cadro 31.  Estimación das titulacións universitarias con máis emprego

TITULACION Total trab. % s. total tit.
empregados H M % H % M

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 4028 20,8�% 10�8 2�30 27,2�% 72,74%

LICENCIADO EN ECONOMÍA 1�48 10,10% 1042 �0� �3,�2% 4�,48%

ENXEÑARÍA TÉCNICA 1�33 8,47% 1333 300 81,�1% 18,3�%

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 1481 7,�8% 11�4 327 77,�2% 22,08%

LICENCIADO EN QUÍMICAS 142� 7,3�% 33� 1087 23,77% 7�,23%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

A continuación, analízase a situación individual en cada unha das áreas de 
coñecemento.

4.1. Ensino Técnico
Cómpre lembrarmos que os universitarios que cursaran estudos técnicos 
representaban o 43% do total de traballadores universitarios da mostraxe, 
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sendo esta a área de coñecemento con maior índice de colocación27. Como 
consecuencia deste feito, e da ampla oferta universitaria nesta rama de 
coñecemento, o cadro 32 recolle un maior número de titulacións que as 
dos cadros seguintes. Agora ben, dentro do Ensino Técnico aprécianse 
unhas diferenzas en función das titulacións. Deste xeito, o maior valor lévao 
a Enxeñaría Técnica sen especialización, seguido da Enxeñaría Industrial, a 
Enxeñaría de Minas e a Enxeñaría Técnica Industrial.

Como xa se comentara, a presenza masculina é maioritaria en practicamente 
todas as titulacións técnicas.

Cadro 32.  Estimación de empregados universitarios actuais: Ensino 
Técnico.

TITULACION Total trab.
% s. total tit.

Empregados en
Ens. técnicas

H M % H % M

ENXEÑARÍA TÉCNICA 1�33 1�,70% 1333 300 81,�1% 18,3�%
ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 1481 17,8�% 11�4 327 77,�2% 22,08%
ENXEÑARÍA MINAS 770 �,2�% 7� ��� �,72% �0,28%
ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL �8� 8,30% �38 1�0 78,1�% 21,81%
ENXEÑARÍA ��3 7,88% 4�0 1�3 7�,02% 24,�8%
ENXEÑARÍA TÉCNICA INFORMATICA �11 �,17% 312 200 �0,�8% 3�,02%
ENXEÑARÍA NAVAL 3�� 4,42% 3�� 0 100,00% 0,00%
ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRICOLA 3�4 4,27% 2�� 88 7�,04% 24,��%
ARQUITECTURA TÉCNICA 327 3,��% 2�4 �3 80,7�% 1�,21%
ENXEÑARÍA INFORMÁTICA 32� 3,�4% 23� 87 73,2�% 2�,7�%
ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS 2�0 3,�0% 278 12 ��,71% 4,2�%
ENXEÑARÍA TÉCNICA OBRAS PUBLICAS 227 2,74% 37 1�0 1�,48% 83,�2%
ENXEÑARÍA TÉCNICA NAVAL 12� 1,�0% 100 2� 80,00% 20,00%
ENXEÑARÍA TÉCNICA FORESTAL 113 1,37% 101 12 88,��% 11,01%
ARQUITECTURA 112 1,3�% 37 7� 33,33% ��,�7%
ENXEÑARÍA QUIMICA 88 1,0�% 37 �0 42,�1% �7,3�%
ENXEÑARÍA TELECOMUNICACIÓNS 88 1,0�% �3 2� 71,�0% 28,40%
ENXEÑARÍA TÉCNICA DESEÑO 
INDUSTRIAL �0 0,�1% 0 �0 0,00% 100,00%

ENXEÑARÍA ELÉCTRONICA 38 0,4�% 38 0 100,00% 0,00%
ENXEÑARÍA TÉCNICA MINAS 37 0,4�% 2� 12 ��,�7% 33,33%
TOPOGRAFIA 12 0,1�% 12 0 100,00% 0,00%
TOTAL 8293 100,00% 5766 2527 69,53% 30,47%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

27  Así, o estudo da ACSUG (2005) tamén mostraba que a área técnica era unha das que 
presentaba unha maior proporción de titulados traballando (un 71,1% dos titulados 
enquisados).

non sabían especificar a especialidade dos traballadores universitarios. Así, 
por exemplo, aparecen respostas como “Enxeñaría técnica” sen detallar a 
especialización. Este feito pode deberse á falta de información da persoa 
enquisada, ou ben ser un síntoma de que en ocasións a especialización non 
é demasiado importante, considerando o empresario que existen titulacións 
afíns e se adaptan para o traballo esixido. Este aspecto depende da magnitude 
e a especialización da empresa.

No cadro 31 preséntanse as cinco titulacións que actualmente xeran máis 
emprego. Como se pode apreciar, a maioría dos traballadores (20,89%) 
cursou a Licenciatura de Administración de Empresas (LADE). Ségueno en 
importancia os estudos de Economía (10,10%). De feito, as dúas titulacións 
representan o 31% dos traballadores universitarios empregados nas Pemes. En 
terceiro lugar aparecen as enxeñarías técnicas en xeral e en cuarto a enxeñaría 
industrial. Por último, aparece a Licenciatura en Química (7,39%). Estas cinco 
titulacións xa supoñen o 55% do emprego universitario actual. Como se pode 
apreciar, na súa maioría son estudos de ciclo longo e a distribución por xénero 
segue as pautas xerais comentadas no epígrafe anterior.

Cadro 31.  Estimación das titulacións universitarias con máis emprego

TITULACION Total trab. % s. total tit.
empregados H M % H % M

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 4028 20,8�% 10�8 2�30 27,2�% 72,74%

LICENCIADO EN ECONOMÍA 1�48 10,10% 1042 �0� �3,�2% 4�,48%

ENXEÑARÍA TÉCNICA 1�33 8,47% 1333 300 81,�1% 18,3�%

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 1481 7,�8% 11�4 327 77,�2% 22,08%

LICENCIADO EN QUÍMICAS 142� 7,3�% 33� 1087 23,77% 7�,23%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

A continuación, analízase a situación individual en cada unha das áreas de 
coñecemento.

4.1. Ensino Técnico
Cómpre lembrarmos que os universitarios que cursaran estudos técnicos 
representaban o 43% do total de traballadores universitarios da mostraxe, 
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Os empregados das titulacións desta rama do coñecemento son 
maioritariamente mulleres, con porcentaxes que superan o 70%, a excepción 
das licenciaturas de Dereito e Economía.

4.3. Ciencias Experimentais
As Ciencias Experimentais ocupaban o terceiro lugar á hora de proporcionarlles 
persoas tituladas ás Pemes galegas, cun 9,6% dos empregados universitarios 
da mostraxe. Cinco titulacións achegan este tipo de empregados: a Licenciatura 
en Químicas (77,5%) seguida moi de lonxe polas demais licenciaturas. Na 
Licenciatura en Químicas unha porcentaxe alta (76,23%) dos traballadores 
son mulleres, así como na Licenciatura de Matemáticas (63,64%), mentres 
que nas demais predomina o xénero masculino (véxase o cadro 34).

Cadro 34.  Estimación de empregados universitarios actuais: Ciencias 
Experimentais

TITULACION Total trab.
% s. total tit.

Empregados en
Cc. Experimentais

H M % H % M

LICENCIATURA EN QUÍMICAS 142� 77,��% 33� 1087 23,77% 7�,23%

LICENCIATURA EN FÍSICA 137 7,4�% 7� �2 �4,��% 4�,4�%

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 137 7,4�% �0 87 3�,3�% �3,�4%

LICENCIATURA EN BIOLOXÍA 12� �,84% 7� �1 ��,�% 40,�%

LICENCIATURA EN CIENCIAS DO MAR 12 0,�8% 12 0 100,00% 0,00%

TOTAL 1838 100,00% 551 1287 30,00% 70,00%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

4.4. Humanidades
As humanidades achegaban o 2% dos empregados universitarios da 
mostraxe. Este reducido peso podería vir explicado, en parte, pola maior 
orientación destas titulacións cara ao ensino no sector público. Así, o traballo 
da ACSUG (2005), Inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario 
de Galicia 2001-2003, amosaba como os titulados de Humanidades se 
orientaban en boa medida (aproximadamente un 35%) á preparación de 
oposicións e, como consecuencia, é de supor que acabe desenvolvendo a 
súa carreira profesional no sector público.

Neste ámbito científico, ao igual que acontecía co Ensino Técnico, as 
empresas que foron enquisadas en ocasións non distinguiron a especialidade 
dos seus titulados, sendo Licenciado en Filoloxía a titulación deste ámbito 

4.2. Ciencias Sociais e Xurídicas
Os traballadores que cursaran estudos da rama xurídico-social representaban 
o 42,9% dos empregados universitarios da mostraxe, sendo esta a segunda 
área de coñecemento con maior índice de colocación. A importancia 
desta área, como xa se indicou previamente, vén explicada practicamente 
pola elevada presenza dos licenciados procedentes de dúas titulacións: 
Administración de Empresas (ADE) e Economía. Estes supoñen o 49% dos 
postos na rama xurídico-social (o 55% se se consideran tamén os estudos de 
ciclo curto correspondentes, isto é, aos diplomados en Ciencias Empresariais). 
Séguenlle, en orde de importancia, as diplomaturas de Mestre (neste caso 
non se específica a especialidade) e Relacións Laborais.

Unha das razóns que poden explicar o feito de que os titulados da rama 
económico-empresarial teñan o maior peso dentro dos empregados da 
área xurídico-social das Pemes, pode atoparse no estudo da ACSUG (2005), 
Inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003, 
onde se mostraba como os titulados do resto de estudos que aparecen nel 
se orientaban en maior medida (aproximadamente un 40%) á preparación 
de oposicións e, por tanto, é de agardar que acaben traballando no sector 
público.

Cadro 33.  Estimación de empregados universitarios actuais: Ciencias 
Sociais e Xurídicas.

TITULACION Total trab.
% s. total tit.

Empregados en
Cc. Jur.-Soc.

H M % H % M

LICENCIATURA EN ADEMINISTRACIÓN E 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 4028 48,��% 10�8 2�30 27,2�% 72,74%

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 1�48 23,�8% 1042 �0� �3,�2% 4�,48%

MESTRE ��0 8,3�% 1�1 �3� 21,84% 78,1�%

DIP. EN CIENCIAS EMPRESARIAIS �18 �,30% 1�2 3�� 2�,2�% 70,71%

DIP. EN RELACIÓNS LABORAIS �02 �,10% 1�1 3�1 30,02% ��,�8%

LICENCIATURA EN PSICOLOXÍA 202 2,4�% 7� 12� 37,�3% �2,37%

LICENCIATURA EN DEREITO 18� 2,2�% 1�4 2� 8�,78% 13,22%

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS �0 0,�1% 0 �0 0,00% 100,00%

PROFESOR MERCANTIL 38 0,4�% 38 0 100,00% 0,00%

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 37 0,4�% 0 37 0,00% 100,00%

LIC. CC. DA COMUNICACIÓN 12 0,1�% 0 12 0,00% 100,00%

MESTRE-ESPECIALIDADE EDUC. FISICA 12 0,1�% 0 12 0,00% 100,00%

TOTAL 8226 100,00% 2871 5355 34,90% 65,10%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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Os empregados das titulacións desta rama do coñecemento son 
maioritariamente mulleres, con porcentaxes que superan o 70%, a excepción 
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persoas tituladas ás Pemes galegas, cun 9,6% dos empregados universitarios 
da mostraxe. Cinco titulacións achegan este tipo de empregados: a Licenciatura 
en Químicas (77,5%) seguida moi de lonxe polas demais licenciaturas. Na 
Licenciatura en Químicas unha porcentaxe alta (76,23%) dos traballadores 
son mulleres, así como na Licenciatura de Matemáticas (63,64%), mentres 
que nas demais predomina o xénero masculino (véxase o cadro 34).
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TITULACION Total trab.
% s. total tit.
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LICENCIATURA EN QUÍMICAS 142� 77,��% 33� 1087 23,77% 7�,23%
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LICENCIATURA EN BIOLOXÍA 12� �,84% 7� �1 ��,�% 40,�%

LICENCIATURA EN CIENCIAS DO MAR 12 0,�8% 12 0 100,00% 0,00%

TOTAL 1838 100,00% 551 1287 30,00% 70,00%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

4.4. Humanidades
As humanidades achegaban o 2% dos empregados universitarios da 
mostraxe. Este reducido peso podería vir explicado, en parte, pola maior 
orientación destas titulacións cara ao ensino no sector público. Así, o traballo 
da ACSUG (2005), Inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario 
de Galicia 2001-2003, amosaba como os titulados de Humanidades se 
orientaban en boa medida (aproximadamente un 35%) á preparación de 
oposicións e, como consecuencia, é de supor que acabe desenvolvendo a 
súa carreira profesional no sector público.

Neste ámbito científico, ao igual que acontecía co Ensino Técnico, as 
empresas que foron enquisadas en ocasións non distinguiron a especialidade 
dos seus titulados, sendo Licenciado en Filoloxía a titulación deste ámbito 

4.2. Ciencias Sociais e Xurídicas
Os traballadores que cursaran estudos da rama xurídico-social representaban 
o 42,9% dos empregados universitarios da mostraxe, sendo esta a segunda 
área de coñecemento con maior índice de colocación. A importancia 
desta área, como xa se indicou previamente, vén explicada practicamente 
pola elevada presenza dos licenciados procedentes de dúas titulacións: 
Administración de Empresas (ADE) e Economía. Estes supoñen o 49% dos 
postos na rama xurídico-social (o 55% se se consideran tamén os estudos de 
ciclo curto correspondentes, isto é, aos diplomados en Ciencias Empresariais). 
Séguenlle, en orde de importancia, as diplomaturas de Mestre (neste caso 
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Cadro 33.  Estimación de empregados universitarios actuais: Ciencias 
Sociais e Xurídicas.

TITULACION Total trab.
% s. total tit.

Empregados en
Cc. Jur.-Soc.

H M % H % M

LICENCIATURA EN ADEMINISTRACIÓN E 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 4028 48,��% 10�8 2�30 27,2�% 72,74%

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 1�48 23,�8% 1042 �0� �3,�2% 4�,48%

MESTRE ��0 8,3�% 1�1 �3� 21,84% 78,1�%

DIP. EN CIENCIAS EMPRESARIAIS �18 �,30% 1�2 3�� 2�,2�% 70,71%

DIP. EN RELACIÓNS LABORAIS �02 �,10% 1�1 3�1 30,02% ��,�8%

LICENCIATURA EN PSICOLOXÍA 202 2,4�% 7� 12� 37,�3% �2,37%

LICENCIATURA EN DEREITO 18� 2,2�% 1�4 2� 8�,78% 13,22%

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS �0 0,�1% 0 �0 0,00% 100,00%

PROFESOR MERCANTIL 38 0,4�% 38 0 100,00% 0,00%

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 37 0,4�% 0 37 0,00% 100,00%

LIC. CC. DA COMUNICACIÓN 12 0,1�% 0 12 0,00% 100,00%

MESTRE-ESPECIALIDADE EDUC. FISICA 12 0,1�% 0 12 0,00% 100,00%

TOTAL 8226 100,00% 2871 5355 34,90% 65,10%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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con máis emprego entre as Pemes (47%). Porén, noutros casos achegaron 
información a respecto da devandita especialidade. Por iso, considerouse 
importante manter esta información desagregada, xa que o empresariado 
pode percibir unha diferenciación importante. O campo das Humanidades 
achega, fundamentalmente, traballadoras.

Cadro 35.  Estimación de empregados universitarios actuais: 
Humanidades

TITULACION Total trab.
% s. total tit.

Empregados en
Humanidades

H M % H % M

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA 17� 4�,��% 2� 1�1 14,1�% 8�,84%

LICENCIATURA EN XEOGRAFIA E HISTORIA 88 23,28% �0 37 �7,3�% 42,�1%

LICENCIATURA EN FILOLOGIA INGLESA �3 1�,�7% 0 �3 0,00% 100,00%

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA HISPANICA 38 10,0�% 0 38 0,00% 100,00%

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA ROMANICA 12 3,31% 0 12 0,00% 100,00%

TOTAL 377 100,00% 75 302 19,97% 80,03%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

4.5. Ciencias da Saúde
Os estudos de Ciencias da Saúde representan un 2,18% do total dos 
empregados titulados polas Pemes. Hai que ter en conta que, como xa se dixo 
antes, as persoas tituladas nesta área adoitan empregarse no sector público 
ou en centros hospitalarios privados, un sector que polas súas características 
queda fóra do noso ámbito de estudo, mentres que a poboación que é obxecto 
da nosa investigación eran as Pemes; de aí que deba analizarse este dato 
con precaución. No caso do estudo, as dúas titulacións con maior demanda 
resultaron ser a Diplomatura en Enfermaría e a Licenciatura en Farmacia, 
cun 45% cada unha, seguidas pola Diplomatura en Fisioterapia. Chama a 
atención a presenza masiva de mulleres no caso das persoas empregadas 
destas titulacións, mentres que aparecen unicamente empregados varóns no 
caso da Licenciatura en Famarcia.

Cadro 36.  Estimación de empregados universitarios actuais: Ciencias 
da Saúde.

TITULACION Total trab.
% s. total tit.

Empregados en
Cc. Saúde

H M % H % M

DIPLOMATURA EN ENFERMERIA 1�0 4�,4�% 0 1�0 0,00% 100,00%

LICENCIAURA EN FARMACIA 1�0 4�,4�% 38 1�2 20,00% 80,00%

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA 38 �,0�% 0 38 0,00% 100,00%

TOTAL 417 100,00% 38 379 9,09% 90,91%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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1. Introdución

Neste capítulo preténdese amosar cales son as titulacións que as Pemes 
galegas demandarán con maior forza nos próximos doce meses, así como 
as súas principais características, nomeadamente a duración e o ámbito 
científico. Ao igual que acontecía cos contidos do capítulo 6, esta información 
servirá, posteriormente, para orientar tanto o estudantado e a súa familia 
como as institucións e as autoridades que son responsables de establecer a 
oferta universitaria.

2. Unha visión xeral

De acordo coas respostas obtidas (gráfico 21), o 53,2% das Pemes galegas non 
ten previsto contratar persoal nos próximos doce meses, fronte ao 46,8% que 
planea incorporar novos traballadores a curto prazo. A maioría destas últimas 
ten pensado contratar exclusivamente persoal non universitario (38%).

Non contrata
53%

Non
universitario

38%

Universitarios
6%

Mixtos
3%

Gráfico 21.  Distribución das Pemes en función das súas expectativas 
de contratación nos próximos 12 meses

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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nos próximos 12 meses. Así, ao aplicarmos os índices de risco28 ás variables 
expectativas de incremento das vendas e de contratación de persoal 
(cadro 38), pódese apreciar que entre as Pemes con expectativas de 
incrementar as súas vendas nos próximos 5 anos, a porcentaxe de Pemes 
que están dispostas a contratar titulados universitarios é 3 veces maior 
que a porcentaxe de Pemes que non desexan contratar traballadores.

Cadro 38.  Índices de risco

Valor Intervalo de confianza ao ��%
Inferior Superior

Razón das vantaxes para as expectativas 
incremento das vendas nos próximos � 

anos (Si / Non)
3,143 2,7�4 3,�3�

Para a cohorte expectativas de contratación 
nos próximos 12 meses = Sí 2,01� 1,8�� 2,18�

Para a cohorte expectativas de contratación 
nos próximos 12 meses = Non ,�41 ,�17 ,���

Nivel de significación do �%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

Por outra banda, a porcentaxe de empresas que desexan contratar novo 
persoal entre as Pemes que teñen expectativas de crecemento é 2 veces 
maior que entre aquelas que non as teñen.

Por último, os contrastes estatísticos29 amosan que o feito de contar con 
titulados nos postos directivos da empresa está relacionado co nivel de 
formación dos traballadores que esta ten previsto contratar nos próximos 
12 meses (cadro 39), isto é, canto maior sexa proporción de titulados en 
postos directivos, maior será tamén o nivel de formación que a empresa lles 
esixirá aos traballadores que teña previsto contratar no curto prazo (nivel de 
significatividade ao 1%).

28  Véxase Pardo e San Martín (1998).

29  Os contrastes estatísticos utilizados foron aqueles que se consideraron máis apropiados para 
as variables que presentan datos ordinais: gamma, d de Somers e tau de Kendall (Sánchez, 
1999).

Unha variable que, a priori, a teoría parece relacionar coa contratación de 
empregados son as vendas; cómpre agardar que un incremento nas vendas 
conduza a un maior volume de actividade na empresa e, por tanto, tarde ou 
cedo se acabe por precisar máis persoal. Por iso, na enquisa preguntábaselles 
ás empresas sobre as súas previsións de crecemento nos próximos cinco anos. 
O resultado que se obtivo móstrase a xeito de síntese no cadro 37:

Cadro 37.  Estimación de contratación en función do crecemento 
agardado nas vendas

Expectativas contratación
próximos 12 meses

Si
(4�,8%)

Non
(�3,2%)

Expectativas de crecemento de 
vendas nos próximos � anos

Si
(78,2%) �2,�% 47,4%

Non
(21,8%) 2�,1% 73,�%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

Do cadro 37 obtense que:

1) O 78,2% das Pemes ten expectativas de que as súas vendas incrementen 
nos próximos 5 anos, fronte a un 21,8% que carece das devanditas 
perspectivas.

2) Máis da metade das empresas que amosan unhas expectativas favorables 
no crecemento das vendas ten previsto contratar persoal novo nos 
próximos 12 meses. Pola contra, o 47,4% destas empresas manifesta a 
súa intención de non realizar novas contratacións no período inmediato. 
Este dato pode deberse a que os 12 meses seguintes sexa un prazo moi 
curto de tempo en relación co medio prazo, 5 anos, en que agarda que 
se produza o crecemento da actividade.

3) O 73,9% das empresas que non agarda medrar nos próximos 5 anos 
manifesta abertamente que non vai realizar contratacións nos próximos 
doce meses, fronte a un 26,1% que si o fará. Existen numerosos motivos 
que xustificarían este 26,1%, desde a necesidade de máis persoal para 
cubrir o ritmo actual de actividade ata a posibilidade de que eses novos 
traballadores axuden, nun futuro, ao crecemento da empresa.

4) Existe unha relación significativa entre as expectativas de crecemento das 
vendas nos próximos 5 anos e a disposición para contratar traballadores 
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Cando esta mesma análise se realiza de forma individual para cada un dos 
niveis de formación analizados (non universitarios, diplomados e licenciados), a 
relación positiva estatisticamente significativa mantense para os universitarios 
(diplomados e licenciados). Porén, para os non universitarios acha a relación 
contraria, isto é, a medida que aumenta o tamaño da empresa, diminúe o 
número de persoal non universitario que ten previsto contratar.

2.2. Análise sectorial
Unha cuestión que pode resultar de interese é vermos que sectores van 
absorber esta nova man de obra. En xeral, a maior demanda de man de obra, 
tanto universitaria como non universitaria, concéntrase no sector servizos; así, 
máis do 40% das empresas que responderon positivamente pertencía a este 
sector. Ségueno en importancia a industria, a construción e a agricultura.
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Licenciados Diplomados Non universiatarios

Gráfico 23.  Distribución das empresas en función do nivel de formación 
do persoal demandado e do sector de actividade

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Cando no capítulo 6 analizamos a distribución sectorial dos universitarios 
actualmente empregados, xa se apreciaba un peso maior das Pemes do 
sector agrícola no caso dos diplomados. Esta importancia acentúase nos 

Cadro 39.  Nivel de formación do persoal que a empresa ten previsto 
contratar en función do nivel de formación do equipo directivo

Nivel de formación do persoal
que a empresa ten previsto contratar

Nivel de formación dos individuos 
que integran o equipo directivo

Ningún
universitario

(81,8%)

Mixtos
(�,3%)

Exclusivamente
universitario

(12,8%)
Ningún universitario

(�0,2%) �2,1% 0,�% 7,4%

Mixto
(10,11%) ��,�% 1�,4% 1�,7%

Exclusivamente universitarios
(21,�%) ��,3% 1�,�% 28,2%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

2.1. Análise por tamaño
No gráfico 22 pódese apreciar que existe unha relación estatisticamente 
significativa entre o tamaño da empresa e a previsión de contratar persoal 
(nivel de significatividade do 1%). Así, cando as expectativas de crecemento 
de vendas son positivas, a medida que aumenta o tamaño da empresa 
aumenta o número de Pemes que afirma ter previsto contratar persoal nos 
próximos 12 meses.
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Gráfico 22.  Estimación de contratación de novo persoal en función do 
tamaño e das expectativas de crecemento da empresa

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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Nivel de formación do persoal
que a empresa ten previsto contratar

Nivel de formación dos individuos 
que integran o equipo directivo

Ningún
universitario

(81,8%)

Mixtos
(�,3%)

Exclusivamente
universitario

(12,8%)
Ningún universitario

(�0,2%) �2,1% 0,�% 7,4%

Mixto
(10,11%) ��,�% 1�,4% 1�,7%

Exclusivamente universitarios
(21,�%) ��,3% 1�,�% 28,2%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

2.1. Análise por tamaño
No gráfico 22 pódese apreciar que existe unha relación estatisticamente 
significativa entre o tamaño da empresa e a previsión de contratar persoal 
(nivel de significatividade do 1%). Así, cando as expectativas de crecemento 
de vendas son positivas, a medida que aumenta o tamaño da empresa 
aumenta o número de Pemes que afirma ter previsto contratar persoal nos 
próximos 12 meses.
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Gráfico 22.  Estimación de contratación de novo persoal en función do 
tamaño e das expectativas de crecemento da empresa

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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manifestaron a intención de empregar diplomados pertence ao sector 
agrario.

2.3. Análise provincial
Outra cuestión que pode interesarlle aos futuros demandantes de emprego 
é a súa situación xeográfica. En xeral, a maior demanda de man de obra, e 
en particular a demanda de non universitarios, concéntrase na Coruña, unha 
provincia onde se sitúa o 40,83% das Pemes que manifestou o seu desexo 
de contratar persoal nos próximos doce meses, á que seguen Pontevedra 
(34,81%), Ourense (13,86%) e Lugo (10,49%).
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Gráfico 24.  Distribución das empresas en función do nivel de formación 
do persoal demandado e da localización xeográfica

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Pola súa banda, practicamente a metade das empresas que manifestaron 
a súa intención de contratar persoas diplomadas sitúase en Pontevedra 
(46,72%), seguida da Coruña (31,91%), de Lugo (10,83%) e de Ourense 
(10,54%). Algo semellante acontece coas persoas licenciadas, aínda que se 
inverte a orde das dúas principais provincias demandantes de emprego. En 
xeral, se analizamos conxuntamente os resultados xeográficos deste capítulo 

próximos doce meses, probablemente a custa dos licenciados. Polo demais, 
non existen variacións significativas con respecto á situación actual (véxase 
o cadro 40).

Cadro 40.  Titulados contratados e demanda futura: análise sectorial

%Empresas 
SABI

% Empresas segundo os 
traballadores contratados

% Empresas segundo os 
traballadores demandados

Licenciados Diplomados Licenciados Diplomados

Agricultura 2.3 1,8 3,7 -- 10,8

Industria 3� 3�,3 32,� 3�,2 24,8

Construción 20.1 17,1 20,8 1�,� 17,7

Servizos 41,7 41,7 42,� 4�,1 4�,7

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

A análise comparativa de contratación actual e da demanda futura de 
empregados universitarios permite comprobar como as Pemes do sector 
servizos, que é maioritario canto ao numero de traballadores ocupados 
en Galicia, son tamén as que en maior proporción demandan persoas con 
titulación universitaria (43 e 42% en persoas licenciadas e diplomadas, 
respectivamente). Ademais é neste sector onde se concentran as maiores 
expectativas de contratación (45% licenciados e 47% diplomados).

A industria cun 36% das empresas, ten unha maior representatividade na 
contratación de persoas tituladas (39% licenciados e 32% diplomados, 
respectivamente). As empresas que demandan persoas tituladas neste sector 
representan tamén unha significativa proporción (35% licenciados e 25% 
diplomados)

O sector da construción (20% das empresas) constitúese como o terceiro en 
importancia tanto en contratación como en demanda futura; as empresas 
deste sector supoñen o 17% das que empregan persoas licenciadas e o 21% 
en relación ás diplomadas. As perspectivas de demanda futuras céntranse en 
persoas licenciadas (20%) e diplomadas (18%).

Finalmente, o sector agrario, con grande peso en Galicia canto ao emprego 
(13%), apenas ten relevancia no número de empresas que contratan titulados, 
sendo estes na súa maioría de ciclo curto (4%). Cómpre subliñarmos, porén, 
un certo dinamismo na contratación futura, xa que o 11% das Pemes que 
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agrario.
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é a súa situación xeográfica. En xeral, a maior demanda de man de obra, e 
en particular a demanda de non universitarios, concéntrase na Coruña, unha 
provincia onde se sitúa o 40,83% das Pemes que manifestou o seu desexo 
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(34,81%), Ourense (13,86%) e Lugo (10,49%).
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Pola súa banda, practicamente a metade das empresas que manifestaron 
a súa intención de contratar persoas diplomadas sitúase en Pontevedra 
(46,72%), seguida da Coruña (31,91%), de Lugo (10,83%) e de Ourense 
(10,54%). Algo semellante acontece coas persoas licenciadas, aínda que se 
inverte a orde das dúas principais provincias demandantes de emprego. En 
xeral, se analizamos conxuntamente os resultados xeográficos deste capítulo 

próximos doce meses, probablemente a custa dos licenciados. Polo demais, 
non existen variacións significativas con respecto á situación actual (véxase 
o cadro 40).

Cadro 40.  Titulados contratados e demanda futura: análise sectorial

%Empresas 
SABI

% Empresas segundo os 
traballadores contratados

% Empresas segundo os 
traballadores demandados

Licenciados Diplomados Licenciados Diplomados

Agricultura 2.3 1,8 3,7 -- 10,8

Industria 3� 3�,3 32,� 3�,2 24,8

Construción 20.1 17,1 20,8 1�,� 17,7

Servizos 41,7 41,7 42,� 4�,1 4�,7

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

A análise comparativa de contratación actual e da demanda futura de 
empregados universitarios permite comprobar como as Pemes do sector 
servizos, que é maioritario canto ao numero de traballadores ocupados 
en Galicia, son tamén as que en maior proporción demandan persoas con 
titulación universitaria (43 e 42% en persoas licenciadas e diplomadas, 
respectivamente). Ademais é neste sector onde se concentran as maiores 
expectativas de contratación (45% licenciados e 47% diplomados).

A industria cun 36% das empresas, ten unha maior representatividade na 
contratación de persoas tituladas (39% licenciados e 32% diplomados, 
respectivamente). As empresas que demandan persoas tituladas neste sector 
representan tamén unha significativa proporción (35% licenciados e 25% 
diplomados)

O sector da construción (20% das empresas) constitúese como o terceiro en 
importancia tanto en contratación como en demanda futura; as empresas 
deste sector supoñen o 17% das que empregan persoas licenciadas e o 21% 
en relación ás diplomadas. As perspectivas de demanda futuras céntranse en 
persoas licenciadas (20%) e diplomadas (18%).

Finalmente, o sector agrario, con grande peso en Galicia canto ao emprego 
(13%), apenas ten relevancia no número de empresas que contratan titulados, 
sendo estes na súa maioría de ciclo curto (4%). Cómpre subliñarmos, porén, 
un certo dinamismo na contratación futura, xa que o 11% das Pemes que 
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céntrase nas expectativas dos universitarios. Ao igual que se fixo no capítulo 
6, comezaremos cunha visión xeral de cales son os ámbitos científicos máis 
solicitados.

Como se pode ver no cadro 42, a maioría das titulacións demandadas 
corresponde ao ámbito científico de Ensino Técnico (un 63%), ao que segue 
as Ciencias Sociais e Xurídicas cun 28%, mentres que os outros campos do 
coñecemento representan o 8% restante. Cómpre subliñarmos o feito de 
que as Pemes non manifestaron a necesidade de contrataren ningún titulado 
en Humanidades nos próximos doce meses.

Ademais, vese que existe unha clara predilección das Pemes cara ás 
titulacións de ciclo longo (61%) fronte ás de ciclo curto (39%). Estes datos, 
que coinciden cos do capítulo anterior cando se analizaba a situación para 
os empregados universitarios actuais, poden mostrar unha característica 
estrutural da demanda de emprego en Galicia. Nun estudo que realizou 
a Fundación CYD (2005), facía referencia á adecuación entre a oferta e a 
demanda de man de obra, tomando como datos a información rexistrada no 
INEM, puña de manifesto que Galicia era “a rexión con maior desaxuste na 
categoría de profesionais asociados a unha titulación de primeiro ciclo, e a 
que tiña en 2004 o menor desaxuste entre demanda e oferta en licenciados 
e doutores” (Fundación CYD, 2005; páx. 141).

Cadro 42.  Estimación de empregados universitarios demandados por 
ámbitos científicos e duración de estudos

ÁMBITO CIENTÍFICO  Total  % sobre o 
total Ciclo curto Ciclo longo % Ciclo curto % Ciclo 

longo

Ensino Técnico 841 �3,1% 388 4�3 4�,1% �3,�%

Ciencias Sociais e Xurídicas 377 28,4% 113 2�4 30,0% 70,0%

Ciencias Experimentais �3 4,7% 0 �3 0,0% 100,0%

Humanidades 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0%

Ciencias da Saúde �0 3,8% 12 38 24,7% 7�,3%

Total 1332 100,0% 514 818 38,6% 61,4%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Despois de estimarmos o número de titulados universitarios que as Pemes 
prevén demandar nos próximos doce meses, unha reflexión que se impón é 
coñecermos que porcentaxe representan estes sobre os titulados anuais do 
Sistema Universitario de Galicia (véxase o cadro 43):

e o anterior, comprobamos como as Pemes da Coruña amosan un maior 
dinamismo na demanda futura de traballadores universitarios.

Ao igual que na epígrafe anterior o cadro 41 recolle a análise comparativa 
de contratación actual e a demanda futura de empregados universitarios a 
nivel provincial.

Cadro 41.  Titulados contratados e demanda futura: análise provincial

%Empresas 
SABI

% Empresas segundo os 
traballadores contratados

% Empresas segundo os 
traballadores demandados

Licenciados Diplomados Licenciados Diplomados

A Coruña 3�,4 38,8� 28,1� 44,84 31,�

Lugo 8,7 13,�2 11,0� 1�,08 10,83

Ourense 12,� 7,38 1�,34 4,�� 10,�4

Pontevedra 3�,4 3�,8� 4�,42 3�,12 4�,72

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

Pontevedra é a provincia que presenta unha maior representatividade en 
canto aos egresados universitarios. As empresas que se sitúan nesta provincia 
representan o 40% e 45% en licenciados e diplomados contratados, 
respectivamente. Por outra banda, as perspectivas futuras de contratación 
mantéñena como a máis dinámica ( 35% licenciados e 47% diplomados).

A Coruña manifesta unha maior representatividade canto a licenciados (39%), 
e ademais 45% das Pemes galegas que teñen previsto contratar persoas con 
licenciatura atópanse nesta provincia. En relación aos estudos de ciclo curto 
só alcanza o 28% do total e a demanda futura supón o 32%.

Ourense ten maior proporción de diplomados contratados actuais (15%) cunhas 
perspectivas de contratación futuras do 15% do total de empresas galegas. Por 
último, na provincia de Lugo obsérvase unha elevada proporción de titulados 
contratados (14%) e tamén unha importante demanda destes (15%).

3. Expectativas de contratación en función das ramas de 
coñecemento

Despois de coñecermos a disposición das Pemes galegas para contratar 
novo persoal, así como os sectores de actividade, o tamaño e a localización 
xeográfica das empresas que concentrarán esta demanda, a nosa análise 



Demanda a curto prazo de Traballadores Universitarios

111

céntrase nas expectativas dos universitarios. Ao igual que se fixo no capítulo 
6, comezaremos cunha visión xeral de cales son os ámbitos científicos máis 
solicitados.

Como se pode ver no cadro 42, a maioría das titulacións demandadas 
corresponde ao ámbito científico de Ensino Técnico (un 63%), ao que segue 
as Ciencias Sociais e Xurídicas cun 28%, mentres que os outros campos do 
coñecemento representan o 8% restante. Cómpre subliñarmos o feito de 
que as Pemes non manifestaron a necesidade de contrataren ningún titulado 
en Humanidades nos próximos doce meses.

Ademais, vese que existe unha clara predilección das Pemes cara ás 
titulacións de ciclo longo (61%) fronte ás de ciclo curto (39%). Estes datos, 
que coinciden cos do capítulo anterior cando se analizaba a situación para 
os empregados universitarios actuais, poden mostrar unha característica 
estrutural da demanda de emprego en Galicia. Nun estudo que realizou 
a Fundación CYD (2005), facía referencia á adecuación entre a oferta e a 
demanda de man de obra, tomando como datos a información rexistrada no 
INEM, puña de manifesto que Galicia era “a rexión con maior desaxuste na 
categoría de profesionais asociados a unha titulación de primeiro ciclo, e a 
que tiña en 2004 o menor desaxuste entre demanda e oferta en licenciados 
e doutores” (Fundación CYD, 2005; páx. 141).

Cadro 42.  Estimación de empregados universitarios demandados por 
ámbitos científicos e duración de estudos

ÁMBITO CIENTÍFICO  Total  % sobre o 
total Ciclo curto Ciclo longo % Ciclo curto % Ciclo 

longo

Ensino Técnico 841 �3,1% 388 4�3 4�,1% �3,�%

Ciencias Sociais e Xurídicas 377 28,4% 113 2�4 30,0% 70,0%

Ciencias Experimentais �3 4,7% 0 �3 0,0% 100,0%

Humanidades 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0%

Ciencias da Saúde �0 3,8% 12 38 24,7% 7�,3%

Total 1332 100,0% 514 818 38,6% 61,4%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Despois de estimarmos o número de titulados universitarios que as Pemes 
prevén demandar nos próximos doce meses, unha reflexión que se impón é 
coñecermos que porcentaxe representan estes sobre os titulados anuais do 
Sistema Universitario de Galicia (véxase o cadro 43):

e o anterior, comprobamos como as Pemes da Coruña amosan un maior 
dinamismo na demanda futura de traballadores universitarios.

Ao igual que na epígrafe anterior o cadro 41 recolle a análise comparativa 
de contratación actual e a demanda futura de empregados universitarios a 
nivel provincial.

Cadro 41.  Titulados contratados e demanda futura: análise provincial

%Empresas 
SABI

% Empresas segundo os 
traballadores contratados

% Empresas segundo os 
traballadores demandados

Licenciados Diplomados Licenciados Diplomados

A Coruña 3�,4 38,8� 28,1� 44,84 31,�

Lugo 8,7 13,�2 11,0� 1�,08 10,83

Ourense 12,� 7,38 1�,34 4,�� 10,�4

Pontevedra 3�,4 3�,8� 4�,42 3�,12 4�,72

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

Pontevedra é a provincia que presenta unha maior representatividade en 
canto aos egresados universitarios. As empresas que se sitúan nesta provincia 
representan o 40% e 45% en licenciados e diplomados contratados, 
respectivamente. Por outra banda, as perspectivas futuras de contratación 
mantéñena como a máis dinámica ( 35% licenciados e 47% diplomados).

A Coruña manifesta unha maior representatividade canto a licenciados (39%), 
e ademais 45% das Pemes galegas que teñen previsto contratar persoas con 
licenciatura atópanse nesta provincia. En relación aos estudos de ciclo curto 
só alcanza o 28% do total e a demanda futura supón o 32%.

Ourense ten maior proporción de diplomados contratados actuais (15%) cunhas 
perspectivas de contratación futuras do 15% do total de empresas galegas. Por 
último, na provincia de Lugo obsérvase unha elevada proporción de titulados 
contratados (14%) e tamén unha importante demanda destes (15%).

3. Expectativas de contratación en función das ramas de 
coñecemento

Despois de coñecermos a disposición das Pemes galegas para contratar 
novo persoal, así como os sectores de actividade, o tamaño e a localización 
xeográfica das empresas que concentrarán esta demanda, a nosa análise 
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Cadro 44.  Titulacións oficiais impartidas no SUG, por rama de ensino e 
ciclo educativo (2005-06)

ÁMBITO CIENTÍFICO  Total  % sobre o 
total Ciclo curto Ciclo longo % Ciclo curto % Ciclo 

longo
Ensino Técnico 4� 28% 2� 1� �4% 3�%

Ciencias Sociais e Xurídicas �7 41% 40 27 �0% 40%

Ciencias Experimentais 10 �% 1 � 10% �0%

Humanidades 2� 1�% 0 2� 0% 100%

Ciencias da Saúde 1� 10% 12 4 7�% 2�%

Total 163 100% 82 81 50% 50%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia	a	partir	da	Dirección	Xeral	de	Ordenación	e	Calidade	do	Sistema		

	 	 Universitario	de	Galicia:		http://www.edu.xunta.es/portal/index.jsp.	Datos	actualizados	a	maio	de	2006

Por último, se comparamos as áreas de coñecemento dos titulados que 
actualmente están a traballar (gráfico 25) coas das expectativas futuras, 
compróbase que existen maiores diferenzas entre os ámbitos científicos 
máis demandados, polo que semella que o mercado laboral tende a precisar 
un maior número de titulados en Ensino Técnico. Ao mesmo tempo, 
poderíase estar a producir certa saturación de titulados noutras áreas de 
coñecemento.
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Gráfico 25.  Peso das áreas de coñecemento actualmente empregadas 
e demandadas nos próximos doce meses (en porcentaxe)

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Cadro 43.  Porcentaxe estimada de titulados absorbidos polas Pemes 
galegas nos próximos doce meses

TOTAL TITULADOS NO 
SUG (2003-04) *

(Datos provisionais)

ESTIMACIÓN DA 
DEMANDA

% de demanda 
considerada sobre 

total titulados
TÉCNICAS 2��7 841 32%

XURÍDICO SOCIAIS ���1 377 �%

EXPERIMENTAIS 8�3 �3 7%

HUMANIDADES �20 0 0%

CC. DA SAÚDE 13�1 �0 4%

TOTAL 11762 1332 11%

Nota: datos obtidos a partir de http://wwwn.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/curso2004-2005

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

A importancia que conceden as Pemes ao Ensino Técnico fai que este teña a 
capacidade de absorber o 32% das persoas tituladas desta rama no Sistema 
Universitario de Galicia. Por outra banda, no ámbito das Ciencias Xurídicas e 
Sociais, que amosa o maior número de persoas tituladas, as Pemes manifestan 
unha capacidade para colocar só o 6% deles. Estes datos semellan indicar 
un desaxuste entre a oferta universitaria e a demanda de emprego por parte 
das Pemes galegas.

No cadro 44 recóllense as titulacións ofertadas no Sistema Universitario de 
Galicia, co obxecto de obtermos unha primeira aproximación do grao de 
axuste entre a oferta e a demanda universitaria. En principio, as diferenzas 
máis importantes residen no Ensino Técnico, cuxa oferta representa un 28% 
do mapa universitario galego mentres a súa demanda supón o 63% dos 
postos universitarios para cubrir nas Pemes para os próximos 12 meses. A 
situación oposta dáse nas titulacións de Humanidades. Ao mesmo tempo, 
aínda que con diferenzas menos acusadas, están os estudos de Ciencias 
Sociais e Xurídicas, maioritarios na oferta do Sistema Universitario Galego, 
mais a súa expectativa de demanda futura reducese  con respecto ás 
existentes ata o momento.
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Cadro 44.  Titulacións oficiais impartidas no SUG, por rama de ensino e 
ciclo educativo (2005-06)

ÁMBITO CIENTÍFICO  Total  % sobre o 
total Ciclo curto Ciclo longo % Ciclo curto % Ciclo 

longo
Ensino Técnico 4� 28% 2� 1� �4% 3�%

Ciencias Sociais e Xurídicas �7 41% 40 27 �0% 40%

Ciencias Experimentais 10 �% 1 � 10% �0%

Humanidades 2� 1�% 0 2� 0% 100%

Ciencias da Saúde 1� 10% 12 4 7�% 2�%

Total 163 100% 82 81 50% 50%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia	a	partir	da	Dirección	Xeral	de	Ordenación	e	Calidade	do	Sistema		

	 	 Universitario	de	Galicia:		http://www.edu.xunta.es/portal/index.jsp.	Datos	actualizados	a	maio	de	2006

Por último, se comparamos as áreas de coñecemento dos titulados que 
actualmente están a traballar (gráfico 25) coas das expectativas futuras, 
compróbase que existen maiores diferenzas entre os ámbitos científicos 
máis demandados, polo que semella que o mercado laboral tende a precisar 
un maior número de titulados en Ensino Técnico. Ao mesmo tempo, 
poderíase estar a producir certa saturación de titulados noutras áreas de 
coñecemento.
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	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Cadro 43.  Porcentaxe estimada de titulados absorbidos polas Pemes 
galegas nos próximos doce meses

TOTAL TITULADOS NO 
SUG (2003-04) *

(Datos provisionais)

ESTIMACIÓN DA 
DEMANDA

% de demanda 
considerada sobre 

total titulados
TÉCNICAS 2��7 841 32%

XURÍDICO SOCIAIS ���1 377 �%

EXPERIMENTAIS 8�3 �3 7%

HUMANIDADES �20 0 0%

CC. DA SAÚDE 13�1 �0 4%

TOTAL 11762 1332 11%

Nota: datos obtidos a partir de http://wwwn.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/curso2004-2005

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

A importancia que conceden as Pemes ao Ensino Técnico fai que este teña a 
capacidade de absorber o 32% das persoas tituladas desta rama no Sistema 
Universitario de Galicia. Por outra banda, no ámbito das Ciencias Xurídicas e 
Sociais, que amosa o maior número de persoas tituladas, as Pemes manifestan 
unha capacidade para colocar só o 6% deles. Estes datos semellan indicar 
un desaxuste entre a oferta universitaria e a demanda de emprego por parte 
das Pemes galegas.

No cadro 44 recóllense as titulacións ofertadas no Sistema Universitario de 
Galicia, co obxecto de obtermos unha primeira aproximación do grao de 
axuste entre a oferta e a demanda universitaria. En principio, as diferenzas 
máis importantes residen no Ensino Técnico, cuxa oferta representa un 28% 
do mapa universitario galego mentres a súa demanda supón o 63% dos 
postos universitarios para cubrir nas Pemes para os próximos 12 meses. A 
situación oposta dáse nas titulacións de Humanidades. Ao mesmo tempo, 
aínda que con diferenzas menos acusadas, están os estudos de Ciencias 
Sociais e Xurídicas, maioritarios na oferta do Sistema Universitario Galego, 
mais a súa expectativa de demanda futura reducese  con respecto ás 
existentes ata o momento.
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4. Expectativas de contratación por titulación

O cadro 45 amosa as titulacións máis demandadas. Así, os estudos no 
futuro máis solicitados son a Enxeñaría Industrial, a Enxeñaría Técnica (sen 
especialidade) e a Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas. 
Estas tres titulacións son as mesmas que aparecían xa como as máis empregadas 
actualmente, aínda que con lixeiras modificacións na posición que ocupan 
(gráfico 26). Cómpre salientarmos que xa só as cinco titulacións que recolle 
o cadro 45, todas elas referidas ao ámbito técnico e económico-empresarial, 
concentran o 51,9% das persoas tituladas demandadas polas Pemes.

Cadro 45.  Estimación das titulacións universitarias máis demandadas 
nos próximos doce meses

TITULACIÓNS Persoal
demandado

% sobre o total de
titulados demandados

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 2�4 1�,�%

ENXEÑARÍA TECNICA 137 10,3%

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E  
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 12� �,4%

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 88 �,�%

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS 7� �,7%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia
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O cadro 46 recolle as tres titulacións máis demandadas para os ámbitos 
científicos do Ensino Técnico, das Ciencias Xurídicas e Sociais e das Ciencias 
Experimentais. As Humanidades e as Ciencias da Saúde non aparecen 
reflectidas xa que o emprego que as Pemes demandan non é significativo da 
demanda global deste tipo de estudos, que procede, fundamentalmente, do 
Sector público.

No ámbito científico do Ensino Técnico apréciase que a Enxeñaría Técnica e a 
Enxeñaría Industrial son as dúas titulacións máis solicitadas, ao concentraren 
practicamente o 50% das titulacións técnicas demandadas polas Pemes 
galegas30. Estes datos ratifican que se mantén a tendencia dos últimos anos, 
xa que segundo o traballo da Fundación CYD (2005), en 2004 as titulacións 
de segundo e de terceiro ciclo universitario en profesións asociadas á 
enxeñaría rexistraron en Galicia unha oferta de emprego superior á demanda 
dos traballadores en termos absolutos. Ségueo en importancia a Enxeñaría 
Técnica Forestal (9%) debido ao peso deste sector na economía galega.

Canto ás Ciencias Sociais e Xurídicas, a titulación máis demandada é a 
Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas (33,3%), á que segue 
a Licenciatura en Economía (23,4%) e a Diplomatura en Ciencias Empresariais 
(20,1%)31. Estas cifras non resultan estrañas xa que varios traballos (IVIE, 
2002; ACSUG, 2003) apuntaran xa a elevada saída laboral dos estudos de 
ciclo longo desta rama do coñecemento como un dos factores determinantes 
do incremento da súa oferta universitaria. Porén, estas titulacións están a 
ceder peso fronte a outras ramas científicas.

Dentro do conxunto de titulacións das Ciencias Experimentais, a Licenciatura 
en Químicas é a máis demandada con grande diferenza con respecto ás 
Licenciaturas en Física e en Matemáticas. Este resultado corrobora os que 
obtivo a Fundación CYD (2005), que afirmaban para 2004 que as titulacións 
de segundo e de terceiro ciclo universitario en profesións asociadas a ciencias 
físicas, químicas e matemáticas tiveran en Galicia unha oferta de man de 
obra superior á demanda das empresas en termos absolutos.

30 Porcentaxe que ascendería o 56% se se ten en conta a Enxeñaría Técnica Industrial que 
aparece no cuarto posto.

31  En xeral, as titulacións da rama económico-empresarial, xunto coa Licenciatura en Dereito 
(10%), representan o 86,8% das previsións de solicitudes de titulados na área xurídico 
social.
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Cadro 46.  Estimación dos empregados universitarios demandados por 
ámbitos de coñecemento

TITULACIÓNS Persoal
demandado

% sobre o total de
titulados demandados na 

área de coñecemento

ENSINO TÉCNICO
ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 2�4 31,4%
ENXEÑARÍA TECNICA 137 1�,3%
ENXEÑARÍA TÉCNICA FORESTAL 7� �,0%

CIENCIAS SOCIAIS E 
XURÍDICAS

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS 12� 33,3%

LICENCIATURA EN ECONÓMÍA 88 23,4%
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS 7� 20,1%

CIENCIAS 
EXPERIMENTAIS

LICENCIATURA EN QUÍMICAS 38 �0,3%
LICENCIATURA EN FÍSICA 12 1�,8%
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 12 1�,8%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia	

Cómpre subliñarmos que no ámbito científico das Humanidades, as Pemes 
non manifestaron ningunha demanda de titulados universitarios para os 
próximos 12 meses. Isto mostra a reducida saída laboral destas titulacións 
que practicamente na súa totalidade teñen como principal opción a oferta de 
emprego público, un ámbito laboral que non é obxecto deste traballo.  Se se 
toman os resultados do traballo da Fundación CYD (2005) apréciase como, 
en 2004, Galicia rexistraba para estas titulacións os maiores desaxustes, isto 
é, a oferta de man de obra superaba nesta área á demanda de traballadores 
por parte das empresas en maior medida que noutras comunidades 
autónomas.

Como xa se sinalou, as titulacións de Ciencias da Saúde oriéntanse 
basicamente cara á sanidade pública e a grandes entidades (hospitais, 
fundacións sanitarias etc.), fican fóra do noso ámbito de estudo; por iso non 
resulta significativo a demanda de emprego nestas titulacións que as Pemes 
afirman precisar (Enfermaría e Farmacia).

5. Expectativas de contratación: funcións ofertadas

Unha cuestión fundamental para entendermos a actual demanda de titulados 
por parte das empresas é a determinación das funcións que van desempeñar 
os egresados. Como é coñecido, non todas as titulacións universitarias poden 
ofrecer os mesmos contidos e, precisamente por iso, convén coñecermos 
que aspectos son os máis demandados polos empresarios, en especial 
para determinarmos o axuste entre a oferta e a demanda de cualificacións. 
Ademais, isto permitirá determinar as potenciais saídas laborais, medidas en 
relación ás necesidades que precisa a oferta dos titulados universitarios.

A información que obtivemos a partir da enquisa realizada móstrase no 
cadro 47. A primeira das notas que cómpre salientarmos é que a este ítem 
contestou o 12,7% das Pemes enquisadas, das cales só o 7,6% afirmou que 
están dispostas a contratar persoal universitario. Esta diverxencia arredor das 
cifras leva a pensar que as respostas fan referencia posiblemente a todos 
os postos que o empresario ten previsto cubrir. Deste modo, as conclusións 
que se obteñen deben entenderse non só para a poboación con estudos 
superiores senón para todos os futuribles empregados.

Cadro 47.  Funcións ofertadas aos novos postos

Nada Pouco Bastante Moito Totalmente
Administración �4% 2�% �% 8% 3%
Calidade ou medio 48% 2�% 11% 7% �%
Comercial ou vendas ��% 1�% 1�% 11% 3%
Comunicación ou relacións públicas 70% 14% �% 3% 3%
Asesoría xurídica ou fiscal 8�% 10% 2% 3% 0%
Contabilidade ou finanzas �7% 23% 8% 8% 3%
Informática 4�% 23% 1�% �% 7%
Produción 18% 22% 13% 12% 3�%
Investigación �1% 13% 18% 3% �%
Recursos humanos 72% 13% 4% �% �%
Outras �7% 0% 0% 33% 0%

	 	 Fonte:	Elaboración	propia

É precisamente esta cuestión a que nos permite entendermos os discretos 
resultados obtidos nas funcións de vendas, de contabilidade ou de finanzas, 
unhas funcións que, a priori, encaixarían perfectamente co perfil dalgunhas 
das titulacións máis demandadas (a rama económico-empresarial). Todo o 
anterior reforza a tese de que a presente pregunta é contestada pensando 
en calquera novo posto de traballo, con independencia de que se precise ou 
non formación universitaria.

Alén diso, é probable que, debido a que se trata dunha enquisa que se 
realizou ás Pemes, o feito de que ningunha das funcións resulte especialmente 
destacable por enriba das outras se deba á xeneralidade da actividade deste 
tipo de empresas, onde o máis normal é que os traballadores fagan “un 
pouco de todo”. Unha cuestión moi distinta sería se a entrevista se realizase a 
empresas de maior tamaño, xa que, neste caso, a súa especialización podería 
proporcionarmos un resultado diferente.
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En calquera caso, as funcións máis demandadas (en moita medida ou 
totalmente) oriéntanse ó campo da produción (48%). O resto das funcións 
rexistran un resultado bastante máis discreto, en ningún caso superior ao 
14%. Pola contra, as menos demandadas son a asesoría xurídico e fiscal, 
xa que o 86% sinala que en ningunha medida é precisa esta función -
posiblemente pola contratación externa destes servizos a xestorías e bufetes 
profesionais, recursos humanos (72%) e comunicación ou relacións públicas 
(70%) -pola propia natureza das Pemes, que non adoitan destinar persoal a 
esta función, debido ao seu reducido tamaño-, e a investigación (61%), xa 
que as Pemes non sempre teñen os medios e o interese para financiaren este 
tipo de actividades (véxase o gráfico 27).
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Gráfico 27.  Funcións dos titulados de nova contratación

	 	 Fonte:	elaboración	propia.
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1. Introdución

O obxectivo deste capítulo é coñecermos a opinión das empresas sobre 
un conxunto de variables que inciden na contratación dos egresados 
universitarios.

2. Razóns de contratación

O cadro 48 recolle a importancia que as Pemes conceden a diferentes motivos 
á hora de contrataren algún titulado universitario. As razóns primordiais que 
xustificarían este feito son:

f A expansión da empresa. Un 27,2% das empresas admitiu que a 
contratación de persoas con titulación universitaria viña determinada 
totalmente ou en moita medida polo seu crecemento. Este motivo resulta 
coherente coa análise que se realizou no capítulo 7, onde os datos 
amosaban unha relación significativa entre as expectativas de incremento 
das vendas a medio prazo e a decisión de contrataren persoal novo.

f O desenvolvemento de funcións de nivel científico-tecnolóxico. Un 
15,6% das empresas coincide en afirmar que a razón que motivou a 
contratación dalgunha persoa con titulación universitaria foi a necesidade 
(totalmente ou en moita medida) de desenvolver funcións de nivel 
científico-tecnolóxico. Este argumento tamén resultaría consistente co 
interese que amosan as Pemes por contrataren maioritariamente persoas 
con titulación técnica, un resultado que obtivemos no capítulo anterior, 
cuxas funcións son máis acordes co desenvolvemento deste tipo de 
actividades.

8. Sobre a contratación de titulados universitarios
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A xeito de exemplo, arredor do 25% das empresas consultadas polo Consello 
Social da USC defende a necesidade de contratar titulados con capacidade de 
desenvolvemento profesional no futuro, mentres o 15% apoia a contratación 
de titulados para o desenvolvemento de novos negocios, servizos e produtos. 
As dúas respostas coincidirían cos motivos argumentados polas empresas 
enquisadas na presente investigación, que defenden a contratación de 
universitarios para avalar a súa expansión. Ademais, practicamente un 20% 
das empresas enquisadas polo Consello Social da USC xustifican a contratación 
para o desenvolvemento de funcións de nivel científico-tecnolóxico, un 
resultado que se ratifica no presente traballo. Porén, é tamén certo que 
nalgún ítem se obtén unha resposta lixeiramente distinta. Así, practicamente 
o 50% das empresas enquisadas polo Consello Social da USC argumentou 
que os imperativos legais actuaban como impulsores á hora de contrataren 
un novo titulado, a diferenza do presente estudo, onde esta variable non 
reflicte tanta importancia.

2.1. Análise por tamaño
As circunstancias ou as razóns que levan as empresas a contrataren titulados 
universitarios poden variar en función do seu tamaño. Así, ao analizarmos 
os motivos alegados en función do número de empregados obtéñense os 

Cadro 48.  Motivos determinantes da contratación de titulados 
universitarios

Nada Pouco Bastante Moito Totalmente
Aproveitamento de axudas públicas á 
contratación �4,3 18,0 �,8 �,3 1,�

Desenvolver funcións de nivel científico-
tecnolóxico ��,0 17,7 11,8 11.3 4,3

Expansión na empresa 21,0 2�,3 2�,� 23.3 3,�
Imperativo legal para cubrir 
determinados postos 7�,7 �,0 4,7 7,1 3,�

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Segundo estes resultados pode deducirse que as razóns para contratar  
universitarios obedecen máis a decisións da propia empresa, para cubrir 
necesidades que se lle formulan ao longo do seu ciclo de vida, que a imperativos 
legais ou outro tipo de intervencións externas. Cómpre salientarmos que 
as empresas entrevistadas afirmaron nun 64,3% que o aproveitamento das 
axudas públicas e nun 75,7% que os imperativos legais non xustifican en 
“ningunha medida” a contratación de titulados universitarios (gráfico 28). 
Normalmente, ao se trataren de Pemes cun reducido número de traballadores, 
a normativa legal que impón a creación de novos postos de traballo non lles 
adoita afectar de forma tan directa como ás compañías de maior tamaño 
(por exemplo, nas Pemes non é obrigatorio a contratación dun técnico en 
prevención de riscos laborais ou en seguranza e hixiene). É máis, cando 
a normativa impón estas esixencias, as Pemes optan por subcontratar os 
devanditos servizos e evitar incorrer en custos fixos.

Por tanto, os motivos que impulsan as empresas enquisadas a contrataren 
titulados universitarios teñen un carácter máis previsor, ao se anticiparen 
ás necesidades que formula o ámbito. Ademais, resulta ser unha decisión 
de natureza interna, onde as axudas públicas poden actuar como un factor 
complementario.

As circunstancias ou as razóns que levan as empresas a contrataren 
titulados universitarios foron obxecto de estudo por parte doutros traballos 
semellantes. En particular, e como xa comentamos no capítulo 4, no ámbito 
galego o Consello Social da USC (2005) na súa investigación Incorporación 
do titulado universitario ao mercado de traballo. Visión desde a empresa, 
analiza estas mesmas cuestións, e chega a conclusións semellantes ás que 
obtivemos no presente estudo.
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2.2. Análise sectorial
Os motivos das Pemes para contrataren titulados universitarios tamén poden 
variar en función do sector en que se exerce a actividade. O gráfico 30 recolle 
os valores medios para cada motivo en función do sector de actividade 
da peme33. Así, aquelas empresas que se dedican á agricultura conceden 
unha maior importancia ás axudas públicas e á expansión da empresa, á 
hora de contrataren persoas con titulación universitaria, mentres que o 
desenvolvemento de funcións científico-tecnolóxicas é un argumento máis 
propio das Pemes industriais.
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Gráfico 30.  Motivos determinantes da contratación de titulados 
universitarios segundo o sector de actividade

** nivel de significatividade do 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

33  A partir destes resultados, así como da análise de varianza (ANOVA) realizada, pode 
concluirse que as Pemes que operan en distintos sectores de actividade non amosan, ao nivel 
de significación do 1%, os mesmos motivos á hora de contrataren titulados universitarios.

valores medios que se reflicten no gráfico 2932. Os casos máis evidentes 
son os que fan referencia aos motivos de expansión da empresa e de 
desenvolvemento de funcións de nivel científico-tecnolóxico. A partir do 
gráfico 29 apreciamos como a medida que aumenta o tamaño da peme se 
incrementa a importancia que se concede a estas dúas variables á hora de 
contrataren persoal universitario.
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Gráfico 29.  Motivos determinantes da contratación de titulados 
universitarios segundo o tamaño de empresa

** nivel de significatividade do 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

Estes resultados son semellantes aos que obtivo o informe do Consello 
Social da USC (2005), onde se afirmaba que as empresas con máis de 100 
traballadores sinalaban a capacidade para resolveren funcións científico-
tecnolóxicas como un dos principais argumentos para contrataren titulados 
universitarios.

32  A partir destes resultados, así como da análise de varianza (ANOVA) realizada, pode 
concluirse que os diferentes grupos de Pemes non amosan (ao nivel de significatividade do 
1%) os mesmos motivos á hora de contrataren titulados universitarios.
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Estes resultados son semellantes aos que obtivo o informe do Consello 
Social da USC (2005), onde se afirmaba que as empresas con máis de 100 
traballadores sinalaban a capacidade para resolveren funcións científico-
tecnolóxicas como un dos principais argumentos para contrataren titulados 
universitarios.

32  A partir destes resultados, así como da análise de varianza (ANOVA) realizada, pode 
concluirse que os diferentes grupos de Pemes non amosan (ao nivel de significatividade do 
1%) os mesmos motivos á hora de contrataren titulados universitarios.
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centro onde realizase os seus estudos universitarios, de forma que o mesmo 
título ten idéntica valoración con independencia de onde se obtivese.

Cadro 49.  Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
académica

Nada Pouco Bastante Moito Imprescindible

Titulación estudada 0 11,3 �1,4 27,� �,8

Expediente académico 14,3 41,2 34,7 �,0 0,7

Mestrados e posgraos 7,� �4,0 27,� 10,2 0,7

Prácticas durante a carreira 1,1 17,4 4�,3 34,0 2,3
Reputación do centro universitario de 
procedencia �,4 �4,� 1�,2 �,4 0

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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Gráfico 31.  Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
académica

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Polo que respecta a outra formación adicional (véxase o cadro 50), resulta 
necesario subliñarmos que os idiomas, a pesar do que se podería pensar a 
priori, non aparecen como unha variable determinante para acceder a un 
posto de traballo, xa que só se alcanza un discreto 15,4% se agrupamos 
as categorías de imprescindible e moi valorado (para o caso do inglés) e un 
5,4% para outras linguas.

3. Aspectos valorados nos procesos de selección de universitarios

O cadro 49, o cadro 50 e o cadro 51 permiten sinalar que aspectos son os 
mellor avaliados polas empresas na selección das persoas tituladas, e agrupar 
estas variables en función de se fan referencia á formación académica, á 
formación adicional ou a outros factores.

Se comezamos cos aspectos relacionados coa formación académica, no cadro 
49 compróbase como a titulación estudada, así como as prácticas durante a 
carreira, son os dous aspectos máis valorados (considerados moi valorados 
ou imprescindibles nun 37% dos casos).

Dentro da formación académica, é preciso analizarmos a valoración que 
se concede á realización de mestrados e de posgraos, unha das ofertas 
universitarias que experimentou un maior crecemento nos últimos anos. Só 
o 10,9% da mostraxe considera un mérito destacable (imprescindible ou 
moi valorado) estar en posesión dun mestrado ou dun curso de posgrao. 
Por tanto, a persoa que considera realizar un posgrao como unha vía de 
entrada ao mercado laboral comprobará que existen outros aspectos, 
como a experiencia laboral ou o coñecemento de informática que son máis 
apreciados. As causas que están detrás desta valoración poden obedecer a 
situacións ben diferentes:

Z Por un lado, a realización de mestrados e de posgraos é un fenómeno 
tan estendido que xa non funciona como un factor de distinción nunha 
entrevista de traballo, senón que forma parte dos requisitos que se piden 
para o posto de traballo, e actúa, por tanto, como o facía hai máis de 
dúas décadas ter un título universitario. Este fenómeno podería estar 
relacionado coa etapa de sobreducación que atravesan algúns mercados 
laborais.

Z Por outro lado, simplemente pode ser que as Pemes, a diferenza das 
grandes empresas, non valoren este tipo de coñecementos, ou que non 
lle son precisos para a súa actividade habitual.

Para finalizarmos coa análise dos factores que se relacionan coa formación 
académica, obtense que a reputación ou a calidade do centro onde se cursaron 
os estudos universitarios só se considera como unha variable moi valorada ou 
imprescindible polo 6,4% dos empresarios; isto pódese interpretar como que 
ás Pemes lles interesa máis ter un titulado que o prestixio ou a calidade do 
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77,5% das empresas, seguido pola área de xestión económica (56,2% 
das empresas); é precisamente nestes dous ámbitos onde as aplicacións 
de ofimática se utilizan en maior medida.

Z O 70% das empresas utilizaba o correo electrónico moi a miúdo.

Non obstante, e a pesar do notable avance das empresas españolas no uso 
das TIC, estas seguen percibindo importantes barreiras no acceso a estas 
novas tecnoloxías.  Unha das principais limitacións que argumentan as Pemes 
é a falta de formación dos seus empregados. Este argumento xustificaría a 
demanda tan estendida de persoal con suficientes coñecementos informáticos 
a nivel de usuario.

Con respecto aos dous aspectos, idiomas e coñecementos informáticos, un 
traballo da Fundación CYD (2005b) que enquisaba 400 empresas españolas 
(un 76% con menos de 200 empregados) sinalaba que mentres a universidade 
garantía sobradamente o coñecemento de informática e as novas tecnoloxías 
nos seus titulados, non garantía en absoluto o manexo de idiomas.  Estes 
resultados parecen indicar que as universidades han realizar un esforzo 
importante na formación do seu alumnado noutros idiomas, un aspecto que 
ata o momento non formaba parte dos currículos universitarios.
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Sen dúbida, o escaso grao de internacionalización das empresas da mostraxe, 
onde como se viu no capítulo 5, un 72,8% afirma non ter ningunha actividade 
no exterior, e da peme galega en xeral, é a razón que xustifica a escasa 
valoración polo coñecemento doutras linguas por parte das empresas. Así, 
existe unha relación estatisticamente significativa (ao 5%) entre o grao de 
internacionalización da peme (medido a través da realización de actividades 
de importación e/ou exportación) e a importancia que se lle concede ao 
idioma na selección de aspirantes a un posto de traballo.

Cadro 50.  Valoración de na selección de titulados: formación adicional

Nada Pouco Bastante Moito Imprescindible
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electrónico
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Coñecementos de informática: 
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En xeral, tal e como se aprecia no gráfico 34, os coñecementos no campo 
da informática resultan mellor valorados que os idiomas. Dentro dos 
coñecementos de informática, os máis apreciados polas empresas da 
mostraxe son o manexo a nivel de usuario de aplicacións informáticas (follas 
de cálculo, procesador de textos e bases de datos) e de internet e mais o 
correo electrónico.

Os resultados obtidos pódense ratificar a partir do que observamos con outras 
investigacións previas dun carácter semellante. Un destes traballos é o da 
Fundación Auna (2005), que no seu informe E-España 2005, realizaba unha 
enquisa a 768 empresas de ámbito nacional, integradas nun 96% por Pemes 
e consideradas representativas das empresas de menos de 100 traballadores. 
A análise destas enquisas mostraba, para 2004, que:

Z A área de dirección era a que presentaba un maior uso (medio-alto) 
das Tecnoloxías da Información e de Comunicacións (TIC), ao afectar o 
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77,5% das empresas, seguido pola área de xestión económica (56,2% 
das empresas); é precisamente nestes dous ámbitos onde as aplicacións 
de ofimática se utilizan en maior medida.
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nos seus titulados, non garantía en absoluto o manexo de idiomas.  Estes 
resultados parecen indicar que as universidades han realizar un esforzo 
importante na formación do seu alumnado noutros idiomas, un aspecto que 
ata o momento non formaba parte dos currículos universitarios.
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mostraxe son o manexo a nivel de usuario de aplicacións informáticas (follas 
de cálculo, procesador de textos e bases de datos) e de internet e mais o 
correo electrónico.

Os resultados obtidos pódense ratificar a partir do que observamos con outras 
investigacións previas dun carácter semellante. Un destes traballos é o da 
Fundación Auna (2005), que no seu informe E-España 2005, realizaba unha 
enquisa a 768 empresas de ámbito nacional, integradas nun 96% por Pemes 
e consideradas representativas das empresas de menos de 100 traballadores. 
A análise destas enquisas mostraba, para 2004, que:

Z A área de dirección era a que presentaba un maior uso (medio-alto) 
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fixo. Un razoamento similar poderíase dar en relación a se está disposto a 
residir fóra da súa localidade de orixe (5,6%).
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Gráfico 33.  Valoración de aspectos na selección de titulados: outros 
factores

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

En definitiva, os aspectos que máis valoración teñen e, por tanto, os 
que aumentan a probabilidade de ser escollidos pola empresa son, 
fundamentalmente, de carácter non académico, en especial, os coñecementos 
de informática, a experiencia laboral, o comportamento durante a entrevista, 
as prácticas durante a carreira e as referencias previas doutras persoas. Estes 
resultados amosan tamén como, aínda que a titulación cursada ten un peso 
importante, non é a variable máis determinante á hora da contratación. Isto 
pode xustificarse pola xeneralidade da actividade da peme, que pode non ter 
un interese excesivo na especialización dos seus traballadores.

Os factores valorados durante o proceso de selección dunha persoa con 
titulación universitaria tamén foron obxecto de estudo por parte doutros 
traballos. En particular, como xa se comentou no capítulo 4, esta análise foi 
realizada entre outros polo Consello Social da USC en 2005, para o ámbito 
galego, e a ANECA en 2004, a nivel nacional. No gráfico 34 compárase en 
media as valoracións destes factores coas obtidas nos traballos previos.

Por último, é dentro do grupo doutros factores onde se atopa un maior 
número de aspectos valorados durante o proceso de selección (cadro 51). 
Así, e novamente agrupando as categorías de imprescindible e moi valorado, 
a experiencia laboral resulta ser o elemento máis valorado (55,4%). Neste 
sentido, ratifícanse os resultados obtidos noutros traballos que afirman que 
“a experiencia preprofesional adquirida pode converterse, en moitos casos, 
no elemento diferenciador dun proceso de selección de persoal” (Fundación 
CYD, 2005a; p. 160).

Nesta mesma liña conclúe o traballo Impacto de políticas activas de empleo 
en los universitarios (MTAS, 2000), no que se amosa que os universitarios 
que realizaron prácticas posúen un índice de inserción do 8,3 fronte ao 6,9 
dos que non realizaron prácticas, logrando, ademais, unha maior categoría 
laboral e máis elevados niveis de competencias e de responsabilidades no seu 
primeiro emprego.

Cadro 51.  Valoración de aspectos na selección de titulados: outros 
factores

Nada Pouco Bastante Moito Imprescindible

Comportamento durante a entrevista 1,1 �,8 40,7 40,8 7,�

Disposto a viaxes frecuentes 11,0 31,0 40,0 12,4 �,�
Disposto a residir fóra da súa 
localidade de orixe 28,7 47,2 18,4 4,� 1,1

Experiencia laboral 2,� 8,7 33,2 43,4 12,0
Referencias doutras persoas 0,7 21,� 33,� 38,1 �,0

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Tamén resultan moi valoradas a actitude durante a entrevista (48,3%) e as 
referencias doutras persoas (44,1%). A predisposición á mobilidade por razóns 
de traballo (18%) non é unha cuestión que sexa valorada en exceso por parte 
das empresas enquisadas, debido a que a súa actividade se circunscribe nun 
radio moi reducido e, por tanto, se non é preciso realizar viaxes de traballo, 
tampouco resulta necesario esixírllelo ás persoas candidatas. Esta cuestión 
pon de novo sobre a mesa o localismo da peme galega, que aparentemente 
non demanda, dada a súa actual infraestrutura e as súas necesidades, nin 
persoal con coñecemento de idiomas nin profesionais que teñan necesidade 
de viaxar habitualmente. Posiblemente isto é suplido a través de axentes 
comerciais ou representantes de comercio que viaxen por comisión, mais sen 
dependencia laboral coa entidade, co conseguinte aforro en termos de custo 
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Gráfico 34. Valoración de diferentes factores na contratación do persoal 
universitario (comparativa Consello Social da USC/ANECA/ACSUG)

Notas: dado que non existe unha equivalencia directa en todos os ítems, no gráfico prescindiuse 
daqueles que non aparecían recollidos no resto de traballos e se optou por comparar:

- O coñecemento de inglés (ítem desta investigación) co coñecemento doutros idiomas (ítem 
das investigacións previas).

- O coñecemento de aplicacións de informática (ítem desta investigación) co coñecemento de 
informática (ítem de investigacións previas).

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

En xeral, os resultados que obtivemos no presente estudo coinciden en boa 
medida cos de investigacións anteriores, aínda que se detectaron algunhas 
diferenzas, entre as que cómpre salientarmos as seguintes:

Z Por un lado, a valoración da titulación estudada, o coñecemento do 
inglés e o comportamento durante a entrevista neste traballo obteñen 
unha menor puntuación.

Z Por outro, a valoración das referencias doutras persoas, neste traballo 
obtén unha puntuación moi superior á das investigacións do Consello 
Social da USC e a ANECA.

Ademais, pódese apreciar como existen aspectos que o estudo a nivel nacional 
(ANECA, 2004) recoñece que poden actuar como factor determinante á 
hora de conseguir un posto de traballo, e que, en cambio, no ámbito galego 
(Consello Social da USC, e o presente traballo), as empresas enquisadas lle 
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	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

En xeral, os resultados que obtivemos no presente estudo coinciden en boa 
medida cos de investigacións anteriores, aínda que se detectaron algunhas 
diferenzas, entre as que cómpre salientarmos as seguintes:

Z Por un lado, a valoración da titulación estudada, o coñecemento do 
inglés e o comportamento durante a entrevista neste traballo obteñen 
unha menor puntuación.

Z Por outro, a valoración das referencias doutras persoas, neste traballo 
obtén unha puntuación moi superior á das investigacións do Consello 
Social da USC e a ANECA.

Ademais, pódese apreciar como existen aspectos que o estudo a nivel nacional 
(ANECA, 2004) recoñece que poden actuar como factor determinante á 
hora de conseguir un posto de traballo, e que, en cambio, no ámbito galego 
(Consello Social da USC, e o presente traballo), as empresas enquisadas lle 

conceden unha menor importancia: mestrados e posgraos, reputación do 
centro universitario de procedencia, coñecemento do inglés e coñecementos 
de informática.

Os motivos destas diverxencias deberían procurarse no perfil das empresas 
a que ían dirixidas as enquisas da ANECA, maioritariamente entidades con 
máis de 100 empregados, fronte ao importante peso das empresas de menor 
tamaño nos traballos do ámbito galego. Ademais, os resultados tamén poden 
variar debido ás diferentes características do tecido empresarial galego, en 
xeral, menos internacionalizado e innovador que a media española. Estes 
trazos provocarían necesidades distintas por parte das Pemes galegas que, 
por tanto, valorarían de forma diferente os coñecementos e as habilidades 
dos titulados que van contratar.

3.1. Análise por tamaño
O gráfico 35 permite determinar novamente desde unha perspectiva 
comparada cal foi a valoración de aspectos na selección de titulados tendo 
en conta o tamaño da empresa. Esta análise circunscríbese unicamente aos 
resultados do presente estudo e aos do Consello Social da USC, xa que 
permiten un desagragamento segundo o tamaño das entidades, algo que 
non é posible no traballo da ANECA.

En xeral, pode apreciarse como os dous traballos chegan a resultados 
bastantes semellantes, xa que os aspectos valorados polos empresarios 
ocupan practicamente a mesma posición. Porén, as empresas entrevistadas 
pola ACSUG colocan en segundo lugar, dentro dos aspectos académicos, 
as prácticas durante a carreira. Estas diferenzas poden obedecer á forma de 
contratación das empresas que son obxecto de estudo. Así as empresas do 
traballo da USC (2005) son compañías que formaron parte do Programa de 
Prácticas do Consello Social desta universidade. A miúdo, estas non chegan 
a entrevistar o titulado senón que avalían aqueles aspectos que recolle o seu 
currículo, e céntranse nos resultados académicos e na titulación. Ademais, 
na medida en que elas vanlles ofertar prácticas a eses titulados, a realización 
de prácticas anteriores non pesa tanto á hora da súa selección.

Outro aspecto que se desprende da observación do gráfico 35 é como, no 
estudo do Consello Social da USC (2005), a medida que aumenta o tamaño 
da empresa valóranse máis os aspectos analizados. Esta relación positiva 
tamén se acha no estudo da ACSUG para a variable “Reputación do centro 
universitario de procedencia”. Porén, para o resto de factores non é posible 
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atopar tal relación positiva, senón que son as empresas de 50 a 99 empregados 
as que amosan unha maior puntuación, seguidas, respectivamente, daquelas 
de máis de 100 e de entre 10 e 49 empregados.
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Gráfico 35. Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
académica segundo o tamaño de empresa (comparativa 
ACSUG e Consello Social da USC)

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

                                            ACSUG  Consello Social da USC

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

O gráfico 36 realiza o mesmo exercicio de comparación mais céntrase agora 
noutros aspectos máis relacionados coa formación adicional e a experiencia. 
Compróbase de novo como os resultados dos dous traballos coinciden á 
hora de ordenar os factores, xurdindo a principal diferenza con respecto 
ás referencias persoais, que ocupan un lugar importante na valoración que 
conceden as empresas entrevistadas pola ACSUG e un lugar secundario nas 
do Consello Social da USC.

Segundo os resultados do Consello Social (2005), a medida que aumenta 
o tamaño das empresas estas valoran en maior medida os aspectos 
seleccionados. Esta relación positiva mantense para o caso do inglés tamén 
nos resultados da ACSUG. Non obstante, o resto de ítems volven estar máis 

valorados polas empresas de 50 a 99 traballadores, seguidas das empresas 
con 100 ou máis empregados e con 10 a 49.
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Gráfico 36. Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
adicional e outros factores, segundo o tamaño da empresa 
(comparativa ACSUG e Consello Social da USC)

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

                                            ACSUG  Consello Social da USC

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

3.2. Análise sectorial
O gráfico 37 recolle a valoración da formación académica segundo o 
sector da actividade a partir da enquisa realizada. En xeral, as valoracións 
medias que conceden os distintos sectores coinciden, a excepción do sector 
industrial, que concede unha valoración menor para todos os ítems, agás 
para a reputación do centro universitario de procedencia.
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atopar tal relación positiva, senón que son as empresas de 50 a 99 empregados 
as que amosan unha maior puntuación, seguidas, respectivamente, daquelas 
de máis de 100 e de entre 10 e 49 empregados.
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Gráfico 35. Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
académica segundo o tamaño de empresa (comparativa 
ACSUG e Consello Social da USC)

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

                                            ACSUG  Consello Social da USC

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

O gráfico 36 realiza o mesmo exercicio de comparación mais céntrase agora 
noutros aspectos máis relacionados coa formación adicional e a experiencia. 
Compróbase de novo como os resultados dos dous traballos coinciden á 
hora de ordenar os factores, xurdindo a principal diferenza con respecto 
ás referencias persoais, que ocupan un lugar importante na valoración que 
conceden as empresas entrevistadas pola ACSUG e un lugar secundario nas 
do Consello Social da USC.

Segundo os resultados do Consello Social (2005), a medida que aumenta 
o tamaño das empresas estas valoran en maior medida os aspectos 
seleccionados. Esta relación positiva mantense para o caso do inglés tamén 
nos resultados da ACSUG. Non obstante, o resto de ítems volven estar máis 

valorados polas empresas de 50 a 99 traballadores, seguidas das empresas 
con 100 ou máis empregados e con 10 a 49.
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Gráfico 36. Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
adicional e outros factores, segundo o tamaño da empresa 
(comparativa ACSUG e Consello Social da USC)

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

                                            ACSUG  Consello Social da USC

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

3.2. Análise sectorial
O gráfico 37 recolle a valoración da formación académica segundo o 
sector da actividade a partir da enquisa realizada. En xeral, as valoracións 
medias que conceden os distintos sectores coinciden, a excepción do sector 
industrial, que concede unha valoración menor para todos os ítems, agás 
para a reputación do centro universitario de procedencia.
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Gráfico 37.  Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
académica segundo o sector de actividade

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

O gráfico 38 analiza a valoración da formación adicional e outra serie 
de factores novamente por sector da actividade. O inglés é valorado 
especialmente na industria e nos servizos, mentres que o peso na construción 
e especialmente no sector agrícola é máis ben escaso. Apenas se observan 
diferenzas canto á ponderación dos coñecementos ofimáticos por sector da 
actividade, que volve ser o factor máis valorado.

Resulta canto menos rechamante o reducido peso, se o comparamos co resto 
dos sectores, que as empresas entrevistadas do sector agrícola conceden 
ao comportamento do egresado na entrevista (ata 1,5 puntos de diferenza 
respecto ao sector servizos). A experiencia laboral é valorada de forma moi 
parecida entre sectores, aínda que ten un peso especialmente importante no 
sector servizos e menor importancia na construción. Finalmente as referencias 
persoais son extraordinariamente importantes no sector da construción, 
mentres que no sector agrícola son escasamente ponderadas.
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Gráfico 38.  Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
adicional e outros factores segundo o sector de actividade

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	
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Gráfico 37.  Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
académica segundo o sector de actividade

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

O gráfico 38 analiza a valoración da formación adicional e outra serie 
de factores novamente por sector da actividade. O inglés é valorado 
especialmente na industria e nos servizos, mentres que o peso na construción 
e especialmente no sector agrícola é máis ben escaso. Apenas se observan 
diferenzas canto á ponderación dos coñecementos ofimáticos por sector da 
actividade, que volve ser o factor máis valorado.

Resulta canto menos rechamante o reducido peso, se o comparamos co resto 
dos sectores, que as empresas entrevistadas do sector agrícola conceden 
ao comportamento do egresado na entrevista (ata 1,5 puntos de diferenza 
respecto ao sector servizos). A experiencia laboral é valorada de forma moi 
parecida entre sectores, aínda que ten un peso especialmente importante no 
sector servizos e menor importancia na construción. Finalmente as referencias 
persoais son extraordinariamente importantes no sector da construción, 
mentres que no sector agrícola son escasamente ponderadas.
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Gráfico 38.  Valoración de aspectos na selección de titulados: formación 
adicional e outros factores segundo o sector de actividade

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	
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1. Introdución

Este capítulo pretende analizar un conxunto de indicadores que permitirán 
coñecer o grao de satisfacción dos empregadores coa formación dos 
titulados universitarios. Os resultados obtidos utilizaranse para detectar cales 
son as competencias máis solicitadas polas empresas e as principais carencias 
formativas dos egresados. Sen dúbida, a información que se obteña permitirá 
proceder cun mellor axuste entre a formación que a universidade galega 
oferta e aquela que demanda o empresariado.

2. Formación desexada polos empresarios

Esta segunda epígrafe persegue dar a coñecer as competencias e as habilidades 
que os empregadores demandan dos novos titulados que ingresan nas súas 
empresas. Esta é precisamente unha das metas que persegue a implementación 
dos principios contidos no EEES. En concreto trataríase de dotar os graduados 
dun conxunto de habilidades, de comprensións e de atributos persoais que 
lles garantan maiores oportunidades para accederen a un emprego, de tal 
forma que o esforzo realizado durante a súa vida académica lles permita ter 
éxito nas diferentes ocupacións que poidan elixir. Se actuamos nesta dirección 
lograremos non só beneficios para eles mesmos, senón para a colectividade 
de todos os traballadores e para a economía no seu conxunto.

Como indica o informe elaborado polo Consello Social da USC (2005), a 
valoración das competencias das persoas tituladas é un elemento crucial 
para medir a calidade da formación universitaria como preparador para a 
vida profesional. Así, o cadro 52 recolle a valoración destes aspectos por 
parte da mostraxe. Os resultados máis salientables son os seguintes:

Z A orientación ao cliente é valorada moi positivamente por un 75,7% dos 
entrevistados (agregación das categoría de moi valorado e imprescindible). 

9. Reflexións desde a empresa
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empresas que integran a mostraxe. Na súa maioría, as pemes son, ao mesmo 
tempo, empresas familiares onde o fundador ten un vínculo máis persoal 
que profesional co proxecto. Nestes casos, a familia propietaria da empresa 
quere seguir desempeñando o papel de líder na marcha do negocio.

Cadro 52.  Valoración de competencias e habilidades

Nada Pouco Bastante Moito Imprescindible
Orientación ao cliente 3 0,7 20,7 4�,� 2�,8
Capacidade de aprendizaxe e 
adaptación aos cambios 0 0 3,4 �3,1 33,�

Actitude positiva 0 0 2,7 3�,3 �2,0
Capacidade de asumir 
responsabilidades 1 0 �,4 �2,� 3�,�

Capacidade de comunicación oral 0,3 0,7 22,0 �2,� 24,1
Capacidade de liderado 4,4 8,8 42,4 33,2 11,2
Capacidade de planificación, 
coordinación e organización 0 2,0 �,1 �4,� 37,3

Capacidade de resolución de 
problemas 0 0 3,4 ��,3 40,3

Capacidade de resolución de conflitos 2,0 2,7 1�,3 �8,0 22,0

Capacidade de traballo en equipo 0 1,0 4,1 ��,3 3�,�

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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Gráfico 39.  Valoración de competencias e habilidades

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

Este resultado debe relacionarse coas relacións existentes entre as 
expectativas de crecemento das vendas e a contratación de novo persoal 
(capítulo 7) e as respostas ás razóns de contratación de titulados (capítulo 
8). Cómpre lembrarmos que o motivo máis alegado foi a expansión da 
empresa, o que adoita implicar o crecemento das vendas. Todo o anterior 
volve pór de manifesto que a orientación comercial dos titulados é unha 
das variables que máis incide na selección de titulados.

Z Tamén é moi valorada ou imprescindible a capacidade de aprendizaxe e de 
adaptación aos cambios (96,6%), un resultado que permite deducir que 
as pemes entrevistadas procuran persoas tituladas que saiban adaptarse 
ás modificacións continúas da súa actividade empresarial. Isto sen dúbida 
é un dos futuros campos de actuación das universidades, xa que teñen 
unha excelente oportunidade para reciclaren e ampliaren coñecementos, 
e, por tanto, convertérense nun dos instrumentos que os traballadores 
poden utilizar para manteren a súa capacidade de aprendizaxe e adaptarse 
ás innovacións mediante a formación continua e a reciclaxe profesional, 
unha formación que as universidades estarían en condicións de ofrecer, 
como xa sucede no Reino Unido34.

Z Unha actitude positiva (97,3%) é tamén unha das competencias máis 
importantes á hora de seleccionar un traballador; desta forma os 
empresarios procuran unha persoa activa, capaz de se enfrontar aos 
novos retos de xeito construtivo e con ganas.

Z A capacidade de asumir responsabilidades é moi valorada polo 92,5% 
das persoas entrevistadas; unhas porcentaxes similares obtéñense na 
resolución de problemas (96,6%), no traballo en equipo (94,9%) e na 
capacidade de planificación, de coordinación e de organización (91,9%), 
seguidos da capacidade de comunicación oral (77%) e de resolución de 
conflitos (80%).

Z Pola súa banda, a capacidade de liderado (44,4%) é a característica menos 
valorada. Probablemente, as razóns desta puntuación residan no perfil das 

34  O Reino Unido é o país con maior participación de estudantes de maior idade, unha 
participación que como se indica en San Segundo (2002), se levou a cabo a través dun 
incentivo financeiro. A tendencia do Reino Unido dun ensino significativamente orientado 
á poboación adulta aínda non se trasladou plenamente aos demais países da OCDE, aínda 
que nos países nórdicos ou en Suíza máis do 50% das novas matrículas da universidade son 
de maiores de 22 anos. Porén, España, xunto con Francia, está entre os países en que unha 
maior porcentaxe de novos inscritos conta con menos de 21 anos (Muñoz e outros, 2004). 
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empresas que integran a mostraxe. Na súa maioría, as pemes son, ao mesmo 
tempo, empresas familiares onde o fundador ten un vínculo máis persoal 
que profesional co proxecto. Nestes casos, a familia propietaria da empresa 
quere seguir desempeñando o papel de líder na marcha do negocio.

Cadro 52.  Valoración de competencias e habilidades

Nada Pouco Bastante Moito Imprescindible
Orientación ao cliente 3 0,7 20,7 4�,� 2�,8
Capacidade de aprendizaxe e 
adaptación aos cambios 0 0 3,4 �3,1 33,�

Actitude positiva 0 0 2,7 3�,3 �2,0
Capacidade de asumir 
responsabilidades 1 0 �,4 �2,� 3�,�

Capacidade de comunicación oral 0,3 0,7 22,0 �2,� 24,1
Capacidade de liderado 4,4 8,8 42,4 33,2 11,2
Capacidade de planificación, 
coordinación e organización 0 2,0 �,1 �4,� 37,3

Capacidade de resolución de 
problemas 0 0 3,4 ��,3 40,3

Capacidade de resolución de conflitos 2,0 2,7 1�,3 �8,0 22,0

Capacidade de traballo en equipo 0 1,0 4,1 ��,3 3�,�

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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Gráfico 39.  Valoración de competencias e habilidades

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.
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especialmente o caso de traballo en equipo, de resolución de conflitos, de 
planificación e de coordinación e mais de asunción de responsabilidades, en 
todos estes cunhas diverxencias mínimas segundo o tamaño da entidade. 
Non obstante, obtéñense diferenzas importantes, en especial, na resposta en 
orientación ao cliente, en comunicación oral, en liderado (onde a medida que 
o tamaño da empresa se reduce, aumenta a súa importancia), en aprendizaxe 
e en adaptación, en actitude positiva, (onde a maior número de empregados, 
máis importancia).

Estes resultados poden xustificarse polo feito de que certas habilidades sexan 
preferidas polas pequenas empresas, xa que carecen de departamentos 
especializados para a súa xestión e dependen enteiramente da actitude dun 
reducido numero de empregados, mentres que para as entidades de maior 
tamaño resulta de máis utilidade a capacidade de aprendizaxe, de reciclaxe e 
de adaptación aos novos retos.
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Gráfico 41.  Valoración de competencias e habilidades segundo o 
tamaño da empresa

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

As competencias profesionais que as Pemes enquisadas valoran nun titulado 
universitario tamén foron obxecto de análise por parte doutros traballos. 
Como xa se comentou no capítulo 4, no ámbito galego o Consello Social da 
USC (2005) analiza estas mesmas cuestións. A nivel nacional destaca, entre 
outros traballos, o estudo da ANECA (2004).

No gráfico 40 compárase en media as valoracións destas competencias 
coas obtidas nos traballos previos. En xeral, apréciase como os resultados 
dos tres estudos manteñen sempre a mesma posición en relación aos ítems 
avaliados, aínda que as maiores avaliacións se obteñen a partir dos datos 
da presente investigación. Este resultado podería indicar que as pemes da 
actual mostra resultan máis esixentes á hora de demandaren competencias 
nos empregados universitarios.
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Gráfico 40.  Valoración media de competencias e habilidades 
(comparativa Consello Social da USC/ANECA/ ACSUG)

Notas: non sempre foi posible atopar unha equivalencia directa, xa que había factores considerados 
neste traballo que non se incluían nos traballos previos, en particular, aqueles que facían referencia á 
capacidade de resolución de conflitos e á orientación ao cliente.

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

2.1. Análise por tamaño
Logo de realizar a análise da valoración de competencias en función do 
tamaño das pemes obtense que non existen diferenzas nalgúns ítems, 
aínda que si aparecen para outros. Dentro do primeiro grupo pódese sinalar 
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especialmente o caso de traballo en equipo, de resolución de conflitos, de 
planificación e de coordinación e mais de asunción de responsabilidades, en 
todos estes cunhas diverxencias mínimas segundo o tamaño da entidade. 
Non obstante, obtéñense diferenzas importantes, en especial, na resposta en 
orientación ao cliente, en comunicación oral, en liderado (onde a medida que 
o tamaño da empresa se reduce, aumenta a súa importancia), en aprendizaxe 
e en adaptación, en actitude positiva, (onde a maior número de empregados, 
máis importancia).

Estes resultados poden xustificarse polo feito de que certas habilidades sexan 
preferidas polas pequenas empresas, xa que carecen de departamentos 
especializados para a súa xestión e dependen enteiramente da actitude dun 
reducido numero de empregados, mentres que para as entidades de maior 
tamaño resulta de máis utilidade a capacidade de aprendizaxe, de reciclaxe e 
de adaptación aos novos retos.
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Gráfico 41.  Valoración de competencias e habilidades segundo o 
tamaño da empresa

** nivel de significatividade ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	
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universitario tamén foron obxecto de análise por parte doutros traballos. 
Como xa se comentou no capítulo 4, no ámbito galego o Consello Social da 
USC (2005) analiza estas mesmas cuestións. A nivel nacional destaca, entre 
outros traballos, o estudo da ANECA (2004).

No gráfico 40 compárase en media as valoracións destas competencias 
coas obtidas nos traballos previos. En xeral, apréciase como os resultados 
dos tres estudos manteñen sempre a mesma posición en relación aos ítems 
avaliados, aínda que as maiores avaliacións se obteñen a partir dos datos 
da presente investigación. Este resultado podería indicar que as pemes da 
actual mostra resultan máis esixentes á hora de demandaren competencias 
nos empregados universitarios.
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Gráfico 40.  Valoración media de competencias e habilidades 
(comparativa Consello Social da USC/ANECA/ ACSUG)

Notas: non sempre foi posible atopar unha equivalencia directa, xa que había factores considerados 
neste traballo que non se incluían nos traballos previos, en particular, aqueles que facían referencia á 
capacidade de resolución de conflitos e á orientación ao cliente.
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3. Opinións dos empregadores

O cadro 53 permite resumir o grao de acordo das empresas enquisadas en 
relación a unha serie de aspectos que se relacionan coa educación universitaria. 
Dous son os resultados que salientan sobre o resto: en primeiro lugar que 
as pemes da mostra valoran moi positivamente que a Universidade fomente 
a realización de prácticas en empresas, ao chegar a alcanzar o 59,9% na 
categoría de completamente de acordo e o 95,3% se se inclúe a opción de 
moderadamente de acordo. Este resultado volve pór de relevancia o que se 
describiu no capítulo 8, onde se mostraba que os empresarios valoran moi 
positivamente as prácticas realizadas polos titulados á hora da súa selección 
para un posto de traballo.

En segundo lugar, un 36,3% das entidades entrevistadas manifestan que 
están completamente de acordo coa afirmación de que a maior parte dos 
novos titulados universitarios teñen unha concepción pouco clara do que 
significa o mundo do traballo, unha porcentaxe que ascende ao 80,7% se 
se inclúe a categoría de moderadamente de acordo. Este resultado pon de 
relevo un feito repetido numerosas veces e unha das queixas máis importantes 
das empresas ao mundo universitario, que é o pouco coñecemento real 
do mundo empresarial dos egresados cando finalizan a súa preparación 
académica. Este dato chama de novo a atención sobre a necesidade de 
realizar actividades conxuntas entre o empresariado e a universidade xa non 
só de xeito esporádico ou puntual senón de forma continua e coordinada 
entre os dous axentes. A conclusión anterior refórzase cando se comproba 
que só o 5,7% das empresas entrevistadas manifestan que a educación 
universitaria está orientada ao mercado laboral.

Cadro 53.  Grao de acordo/desacordo das empresas

Complet.
desacordo

Moder.
desacordo Indifer. Moder.

acordo
Complet.
acordo

A universidade debería fomentar a realización 
de prácticas en empresa 0 0,3 4,4 3�,4 ��,�

A maior parte dos novos titulados 
universitarios teñen unha concepción pouco 
clara do que significa o mundo do traballo

3,� �,1 10,7 44,� 3�,2

A educación universitaria está orientada ao 
mercado laboral 4�,7 42,� �,0 4,1 1,�

No seu sector faltan titulados universitarios 47,� 31,3 7,� �,0 7,�
Sempre é mellor contratar un titulado 
universitario, aínda que o posto que se vai 
cubrir non o requira.

4�,0 23,7 12,0 8,� �,8

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

2.2. Análise sectorial
Se realizamos o mesmo exercicio por sector de actividade, verifícase como 
no agrícola, en relación ao resto de sectores, son especialmente valoradas a 
orientación ao cliente, a aprendizaxe e mais a adaptación, a comunicación 
oral, a resolución de conflitos e o traballo en equipo. No sector industrial 
destaca o peso que se lles concede ás variables aprendizaxe e de adaptación, 
a actitude positiva, a asunción de responsabilidades, o liderado e mais a 
planificación e a coordinación e, de novo, o traballo en equipo.
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Gráfico 42.  Valoración de competencias e habilidades segundo o 
sector de actividade

** nivel de significatividadE ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

Polo que respecta ao sector da construción, os aspectos máis valorados son 
a comunicación oral, o liderado, a planificación e mais a coordinación e a 
resolución de conflitos, ademais do traballo en equipo. Finalmente, no campo 
dos servizos destaca a aprendizaxe e mais a adaptación, a actitude positiva, 
a planificación e a coordinación, a resolución de conflitos, a resolución de 
problemas e o traballo en equipo.
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3. Opinións dos empregadores

O cadro 53 permite resumir o grao de acordo das empresas enquisadas en 
relación a unha serie de aspectos que se relacionan coa educación universitaria. 
Dous son os resultados que salientan sobre o resto: en primeiro lugar que 
as pemes da mostra valoran moi positivamente que a Universidade fomente 
a realización de prácticas en empresas, ao chegar a alcanzar o 59,9% na 
categoría de completamente de acordo e o 95,3% se se inclúe a opción de 
moderadamente de acordo. Este resultado volve pór de relevancia o que se 
describiu no capítulo 8, onde se mostraba que os empresarios valoran moi 
positivamente as prácticas realizadas polos titulados á hora da súa selección 
para un posto de traballo.

En segundo lugar, un 36,3% das entidades entrevistadas manifestan que 
están completamente de acordo coa afirmación de que a maior parte dos 
novos titulados universitarios teñen unha concepción pouco clara do que 
significa o mundo do traballo, unha porcentaxe que ascende ao 80,7% se 
se inclúe a categoría de moderadamente de acordo. Este resultado pon de 
relevo un feito repetido numerosas veces e unha das queixas máis importantes 
das empresas ao mundo universitario, que é o pouco coñecemento real 
do mundo empresarial dos egresados cando finalizan a súa preparación 
académica. Este dato chama de novo a atención sobre a necesidade de 
realizar actividades conxuntas entre o empresariado e a universidade xa non 
só de xeito esporádico ou puntual senón de forma continua e coordinada 
entre os dous axentes. A conclusión anterior refórzase cando se comproba 
que só o 5,7% das empresas entrevistadas manifestan que a educación 
universitaria está orientada ao mercado laboral.

Cadro 53.  Grao de acordo/desacordo das empresas

Complet.
desacordo

Moder.
desacordo Indifer. Moder.

acordo
Complet.
acordo

A universidade debería fomentar a realización 
de prácticas en empresa 0 0,3 4,4 3�,4 ��,�

A maior parte dos novos titulados 
universitarios teñen unha concepción pouco 
clara do que significa o mundo do traballo

3,� �,1 10,7 44,� 3�,2

A educación universitaria está orientada ao 
mercado laboral 4�,7 42,� �,0 4,1 1,�

No seu sector faltan titulados universitarios 47,� 31,3 7,� �,0 7,�
Sempre é mellor contratar un titulado 
universitario, aínda que o posto que se vai 
cubrir non o requira.

4�,0 23,7 12,0 8,� �,8

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.

2.2. Análise sectorial
Se realizamos o mesmo exercicio por sector de actividade, verifícase como 
no agrícola, en relación ao resto de sectores, son especialmente valoradas a 
orientación ao cliente, a aprendizaxe e mais a adaptación, a comunicación 
oral, a resolución de conflitos e o traballo en equipo. No sector industrial 
destaca o peso que se lles concede ás variables aprendizaxe e de adaptación, 
a actitude positiva, a asunción de responsabilidades, o liderado e mais a 
planificación e a coordinación e, de novo, o traballo en equipo.
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Gráfico 42.  Valoración de competencias e habilidades segundo o 
sector de actividade

** nivel de significatividadE ao 1% segundo a análise ANOVA

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

Polo que respecta ao sector da construción, os aspectos máis valorados son 
a comunicación oral, o liderado, a planificación e mais a coordinación e a 
resolución de conflitos, ademais do traballo en equipo. Finalmente, no campo 
dos servizos destaca a aprendizaxe e mais a adaptación, a actitude positiva, 
a planificación e a coordinación, a resolución de conflitos, a resolución de 
problemas e o traballo en equipo.
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Ao igual que se fixo en apartados anteriores, o gráfico 44 compara 
os resultados dos estudos previos cos desta investigación. Antes de 
procedermos coa análise, resulta necesario sinalarmos que é precisamente 
neste punto onde as enquisas realizadas amosan unha maior diverxencia, xa 
que ao pretender recoller as opinións dos empregadores, foron deseñadas 
dunha forma moito máis aberta. A pesar de que existen ítems que non son 
comparables, optouse por recollelos todos, xa que esta información podería 
resultar de grande utilidade na fase de deseño de enquisas de traballos que 
vaian nesta mesma liña.

En xeral, os resultados do gráfico 44 ratifican os comentarios previos: 
universidade e empresa deben traballar conxuntamente na formación da 
mocidade para conseguiren unha mellor adaptación ao mercado laboral e 
afastaren, así, esa concepción pouco clara do mundo empresarial que os 
empregadores detectan nos seus titulados universitarios.
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En relación a se faltan titulados universitarios no seu sector, as pemes 
entrevistadas manifestan, de forma maioritaria (78,9%), que esta situación 
non se produce, é dicir, o que están realmente a sinalar é un exceso de 
oferta de universitarios que as pemes non poden absorber. Este resultado 
reforza a tese que expuxemos no capítulo 7 de que existe certa saturación 
dalgunhas titulacións no número de empregados das pemes e a necesidade 
de potenciar outro tipo de estudos ou de formación, máis orientados a este 
sector do mercado laboral.

Se seguimos coa mesma argumentación, o 69,7% da mostra sinala que 
non sempre é mellor contratar un titulado universitario, a pesar de que o 
posto non o requira. Este dato, se o unimos á consideración de que non 
faltan titulados universitarios, permite salientar que as pemes da mostraxe 
observan como os titulados universitarios non saen coa formación que eles 
precisan, xa que aínda que poidan elixir un universitario para o posto que 
están a procurar, non sempre o fan (68%). Este resultado debe ser coñecido 
tanto por parte das administracións públicas como por parte do estudantado 
para reflexionar sobre o custo en termos de recursos públicos e privados de 
ofrecer titulados que non teñen grande aceptación no mercado de traballo.
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Ao igual que se fixo en apartados anteriores, o gráfico 44 compara 
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afastaren, así, esa concepción pouco clara do mundo empresarial que os 
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3.2. Análise sectorial
O gráfico 46 resume a resposta que as empresas entrevistadas deron na nosa 
mostraxe, de novo en relación ao grao de acordo ou de desacordo sobre 
unha serie de afirmacións, segundo o sector da actividade. En relación á 
pregunta de se a universidade debería fomentar as prácticas nas empresas, 
as que menos valoran esta cuestión son aquelas entidades que traballan 
no sector agrícola, un dato que contrasta co caso da industria onde figura 
como a característica máis valorada. Un resultado similar obtense a partir do 
ítem de se a maior parte dos novos titulados teñen unha concepción pouco 
clara do que significa o mundo do traballo. Para o resto de cuestións (se a 
educación universitaria está orientada ao mercado de traballo, se faltan no 
seu sector titulados universitarios ou se sempre é mellor contratar titulados 
universitarios), case non hai diferenzas por sectores.
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Gráfico 46. Opinión dos empregadores: grao de acordo/desacordo 
segundo o sector de actividade

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	

3.1. Análise por tamaño
O gráfico 45 volve recoller a opinión dos empregadores sobre o grao de acordo 
ou de desacordo dunha serie de cuestións en función do tamaño da empresa. 
A primeira das notas que cómpre salientarmos é que con independencia do 
número de traballadores no que coinciden todas as empresas entrevistadas é 
que a universidade debería fomentar a realización de prácticas nas empresas, 
posiblemente por esa falta de adecuación da formación recibida nas aulas 
co que se atoparán os egresados cando finalicen a súa etapa formativa. O 
mesmo resultado se obtén a partir da resposta á pregunta de se a educación 
universitaria está orientada ao mercado laboral e naquela en que se lle 
pregunta se a maior parte dos titulados ten unha concepción pouco clara do 
que significa o mundo do traballo.

As únicas diverxencias que merecen ser sinaladas son a de que sempre é 
mellor contratar un titulado universitario, onde as empresas de entre 50 a 99 
traballadores son as máis receptivas a estar de acordo e, no mesmo sentido, 
a aquela que interroga sobre se no seu sector faltan titulados universitarios.
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Gráfico 45. Opinión dos empregadores: grao de acordo/desacordo 
segundo o tamaño da empresa

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	
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3.2. Análise sectorial
O gráfico 46 resume a resposta que as empresas entrevistadas deron na nosa 
mostraxe, de novo en relación ao grao de acordo ou de desacordo sobre 
unha serie de afirmacións, segundo o sector da actividade. En relación á 
pregunta de se a universidade debería fomentar as prácticas nas empresas, 
as que menos valoran esta cuestión son aquelas entidades que traballan 
no sector agrícola, un dato que contrasta co caso da industria onde figura 
como a característica máis valorada. Un resultado similar obtense a partir do 
ítem de se a maior parte dos novos titulados teñen unha concepción pouco 
clara do que significa o mundo do traballo. Para o resto de cuestións (se a 
educación universitaria está orientada ao mercado de traballo, se faltan no 
seu sector titulados universitarios ou se sempre é mellor contratar titulados 
universitarios), case non hai diferenzas por sectores.
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Gráfico 46. Opinión dos empregadores: grao de acordo/desacordo 
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3.1. Análise por tamaño
O gráfico 45 volve recoller a opinión dos empregadores sobre o grao de acordo 
ou de desacordo dunha serie de cuestións en función do tamaño da empresa. 
A primeira das notas que cómpre salientarmos é que con independencia do 
número de traballadores no que coinciden todas as empresas entrevistadas é 
que a universidade debería fomentar a realización de prácticas nas empresas, 
posiblemente por esa falta de adecuación da formación recibida nas aulas 
co que se atoparán os egresados cando finalicen a súa etapa formativa. O 
mesmo resultado se obtén a partir da resposta á pregunta de se a educación 
universitaria está orientada ao mercado laboral e naquela en que se lle 
pregunta se a maior parte dos titulados ten unha concepción pouco clara do 
que significa o mundo do traballo.

As únicas diverxencias que merecen ser sinaladas son a de que sempre é 
mellor contratar un titulado universitario, onde as empresas de entre 50 a 99 
traballadores son as máis receptivas a estar de acordo e, no mesmo sentido, 
a aquela que interroga sobre se no seu sector faltan titulados universitarios.
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Gráfico 45. Opinión dos empregadores: grao de acordo/desacordo 
segundo o tamaño da empresa

	 	 Fonte:	Elaboración	propia.	
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A análise da demanda de titulados universitarios é unha das cuestións que 
máis interese suscitan cando se trata de analizar a rendibilidade de investir 
en educación universitaria. Os anos de esforzo precisos para rematar uns 
estudos na universidade e o custo económico que isto supón non sempre se 
ven rendabilizados coa obtención dun posto de traballo axeitado á titulación 
cursada. A necesidade de axustar a oferta coa demanda é, pois, unha 
cuestión a que se debe dedicar o máximo esforzo.

A ACSUG, consciente desta situación, xa levou a cabo, a través do grupo de 
traballo de inserción laboral, dous estudos que permitiron obter unha visión 
dinámica do grao de inserción laboral das persoas tituladas universitarias 
desde 1996 ata 2003.

Co obxectivo de completar esta panorámica desde a perspectiva dos 
demandantes de man de obra, a ACSUG asignoulle ao grupo de traballo 
de custos da calidade a realización do presente informe. Agardamos que 
este sirva de referencia para despexarmos algunhas das dúbidas as que 
se enfrontan os novos egresados galegos á hora de coñeceren as saídas 
profesionais das súas titulacións e, ao mesmo tempo, coñeceren, de primeira 
man, a opinión dos empregadores sobre a formación e as habilidades que 
demandan nos titulados universitarios.

As dúas cuestións son as que permiten dotar a presente investigación dun 
elevado valor engadido, ao constituíren as dúas achegas máis salientables do 
presente traballo. En primeiro lugar, porque en vez de analizar a oferta de 
titulados, centra o interese na súa demanda, e abre unha liña de investigación 
que non foi tratada suficientemente nas análises do mercado laboral en 
Galicia, aínda que xa foi considerada noutras comunidades autónomas. 
En segundo lugar, por contar, de forma directa, coa opinión dunha parte 
importante do empresariado galego, que en raras ocasións se tivo en conta á 
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hora de explicar todo aquilo que rodea a inserción laboral. Así, e a través deste 
documento, a ACSUG pretende abrir un campo de traballo que posibilite 
novos estudos de interese para os futuros e os actuais titulados universitarios 
galegos e permita reflexionar cara a onde se dirixe a universidade galega en 
materia de inserción laboral.

A situación do mercado laboral admite moitos cualificativos, mais tal vez o 
que mellor a define é o de cambiante; mudaron as formas de contratación, 
as demandas dos empresarios e as empresas; as necesidades xa non son 
as mesmas que hai uns anos e non sempre a universidade, en xeral, e a 
universidade galega en particular, logrou adaptarse a este novo escenario.

Se seguimos a teoría do capital humano, presuponse que un maior 
investimento en educación xerará uns maiores rendementos económicos e 
unhas mellores oportunidades laborais, sendo de especial relevancia para 
aqueles que cursaron estudos universitarios. Porén, a realidade amosa como 
non sempre se obtén este resultado; nos últimos anos vivimos o fenómeno 
da sobreeducación dos egresados universitarios e a falta de adecuación 
da formación impartida coa realidade a que teñen que se enfrontar cando 
finalizan a súa etapa educativa.

Lonxe fica aquela época na que a colocación das persoas tituladas se 
producía mesmo antes de rematar os seus estudos. Actualmente vivimos a 
situación contraria, xa que o habitual é achar un traballo unicamente cando 
se dispón do título, tras pasar varios meses a procurar emprego e, ademais, 
o que se atopa non sempre se axusta ao que se estudou. A nosa mocidade 
vese abocada a unha maior rotación laboral que a que se experimentou en 
décadas anteriores, onde o traballo que se consegue non sempre resulta de 
calidade ante o importante investimento realizado.

Ao chegarmos a este punto deberiamos reflexionar sobre se a universidade 
está realmente a ofrecer a formación que demanda o mercado de traballo ou 
simplemente actúa como unha simple oferente de títulos, que teñen escasa 
relación co que demandan as empresas e o empresariado. Se acontece isto 
último, urxe reformular a actual oferta de titulacións e dos seus contidos 
curriculares. Claro está, non se trata de condicionar o nivel de formación 
nin os títulos ofrecidos ao que dite o mercado laboral en cada momento, 
senón de adecuar os estudos ao que verdadeiramente se demanda. Esta 
formulación, lonxe de ser unha utopía, é un dos obxectivos que se perseguen 
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coa implantación do EEES, co fin de conseguir un maior aproveitamento do 
esforzo dos nosos universitarios na realidade cotiá da empresa.

Esta investigación pretendeu analizar todos estes aspectos e mesmo 
chegar máis alá, xa que procuramos anticiparnos ás necesidades reais 
dos empregadores ao preguntarlles sobre a súa demanda de egresados 
universitarios no futuro máis inmediato. Xulgamos que este exercicio de 
proxección futura da demanda é a principal vía para analizarmos en que 
medida a actual oferta formativa en Galicia resulta adecuada á demanda de 
profesionais por unha parte importante do empresariado galego.

O presente traballo incorpora, alén dos resultados dunha enquisa específica 
que se realizou ás pemes sobre a demanda de titulados en Galicia, unha 
análise da realidade laboral para os titulados universitarios galegos desde 
unha óptica comparada, tanto a nivel internacional como nacional, o que sen 
dúbida permite comprender con maior detalle a situación actual do mercado 
laboral. A continuación expoñemos as principais conclusións que se poden 
obter a partir do presente estudo.

1. A Situación do mercado laboral galego e español

1. A partir dos indicadores utilizados para comparar a rendibilidade de 
rematar uns estudos superiores e as oportunidades laborais, compróbase 
como existe unha clara relación entre o investimento en educación e o 
mercado de traballo. De xeito xeral, obtense como a medida que aumenta 
o nivel educativo, tamén se incrementan as taxas de participación na 
poboación activa e ocupada, descenden as taxas de desemprego e se 
produce un incremento nos rendementos económicos da educación.

2. O investimento en educación permítelle, especialmente ao colectivo 
feminino, que aínda presenta graves problemas de acceso e de 
consolidación no mercado de traballo, lograr uns mellores resultados. 
Este feito é evidente cando se procede a comparar os resultados que se 
obtiveron da batería de indicadores utilizados en función do xénero por 
diferentes niveis educativos.

3. O anterior xustifica a necesidade de seguirmos apostando pola 
rendibilidade económica de realizar estudos universitarios, aínda que se 
manifeste certo problema de sobreeducación para este colectivo. Porén, 
a diferenza de etapas anteriores, non é menos certo que cursar estudos 
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universitarios xa non garante ter un bo emprego; agora ben, dispor 
dunha titulación universitaria, sobre todo se é acorde coas demandas do 
mercado, favorece claramente a inserción laboral. Comprobouse como 
actualmente os titulados universitarios adoitan tardar máis tempo en 
obteren un emprego significativo que hai uns anos (aínda que sempre 
menos tempo que individuos con menor nivel de preparación) e, ademais, 
a medio-longo prazo, adoitan lograr unha maior estabilidade laboral, un 
mellor salario e maiores oportunidades laborais que aqueles con menos 
estudos.

4. De xeito máis específico, os resultados a nivel europeo amosan como os 
titulados universitarios, xunto cos traballadores que finalizaron os seus 
estudos medios, conforman o grupo de empregados que contribúen, 
en maior medida, a xerar riqueza. Se comparamos o que obtivo España 
en relación á UE15, achamos diferenzas significativas, especialmente 
no nivel de ensino secundario de segundo ciclo, o que na práctica está 
a actuar como barreira para o acceso á universidade e xera un claro 
estrangulamento no sistema educativo español. Esta situación, que se 
veu arrastrando desde hai varias décadas, parece, segundo as cifras 
baralladas, que non presenta síntomas de remisión.

5. Os titulados universitarios en España presentan unhas taxas de ocupación 
semellantes aos dos países da UE15. Se analizamos por xénero constátase 
como España presenta, desde unha óptica comparada coa UE15, as 
maiores diverxencias entre as taxas de emprego por nivel de estudos, 
incluído o universitario, o cal reduce a rendibilidade dos nosos titulados.

6. As diferenzas salariais de ter unha titulación universitaria, respecto doutros 
niveis de estudo, son similares en España á media da UE15, aínda que 
a expansión da educación universitaria en España reduciu lixeiramente 
este diferencial. Por tanto, semella detectarse a existencia de certo grao 
de sobreeducación da poboación española en relación á media da UE15 
e/ou unha falta de adecuación das titulacións ofrecidas á realidade que 
demanda o mercado.

7. Nas últimas dúas décadas na comunidade autónoma galega produciuse 
unha forte expansión da oferta de man de obra universitaria, obtendo un 
resultado mesmo superior ao nacional, onde a expansión da educación 
universitaria foi un feito sen precedentes a nivel da UE15. Porén, 
os resultados económicos non son todo o bos que cabería agardar, 
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especialmente cando se compara a rendibilidade da educación en Galicia 
a través de indicadores como as taxas de actividade, a ocupación ou os 
ingresos medios obtidos respecto da media nacional. Así, Galicia sitúase 
entre as comunidades con menor rendibilidade económica por titulado 
universitario.

8. As causas deste resultado non só hai que atribuírllas á falta de adecuación 
da oferta académica de títulos universitarios á realidade laboral, unha das 
queixas máis formuladas polos empregadores, senón tamén ao propio 
tecido produtivo galego, que se caracteriza por unha débil presenza 
empresarial, onde predominan as microempresas e as pemes, que non 
sempre poden garantir as oportunidades laborais que lles ofrecen outras 
rexións aos seus titulados universitarios.

9. O resultado que se obtén é inmediato, o mercado laboral galego non é 
capaz de absorber e de colocar axeitadamente todos os universitarios 
que se producen nas nosas tres universidades, xa que a creación de 
emprego de calidade e estable non é precisamente unha característica 
do mercado de traballo en Galicia. Este feito debe reforzar a estratexia de 
apostar pola formación ao longo da vida -tal e como indican as políticas 
de emprego da UE15-, de forma que a formación universitaria non debe 
rematar coa simple obtención dun título senón que debe seguir toda a 
vida, especialmente naquelas economías como a galega, que non poden 
absorber do xeito máis eficiente todo o potencial humano xerado.

Para chegarmos ás conclusións que se expoñen a continuación, realizouse 
unha enquisa a unha mostraxe de pemes e os seus resultados extrapoláronse 
á poboación. Por iso, antes de formularmos estas conclusións, resulta preciso 
comentarmos a representatividade da mostraxe co obxecto de acadarmos 
unha comprensión axeitada dos resultados.

A comparación da información contida na base de datos SABI, punto de 
partida para a realización da mostraxe, coa subministrada polo IGE, pon de 
manifesto que o SABI alcanza unha cobertura do 84,61% da poboación real 
de empresas de 10 ou máis empregados. Así mesmo, a representatividade do 
SABI é moi elevada para as pemes, cunha distribución provincial e sectorial 
moi semellante á recollida nos datos do IGE.
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A mostraxe final a partir dos datos da poboación de SABI obtívose cun erro 
de ± 6,45%, un resultado que valida as conclusións que a continuación se 
expoñen.

2. Os titulados universitarios actualmente empregados polas 
pemes galegas

1. Compróbase como a presenza de titulados universitarios nas Pemes 
resulta reducida, xa que, por termo medio, o 60% non dispoñía de ningún 
titulado universitario e no 78% o persoal non universitario representaba 
o 91% do equipo. Estes discretos resultados vólvense manifestar mesmo 
cando se considera a formación do cadro de equipos directivos, onde o 
69% de empresas presentan un staff con formación non universitaria, 
fronte ao 24% onde todos os seus directivos teñen estudos universitarios 
e no resto (o 7%) dáse unha situación mixta.

2. Ao mesmo tempo, pódese apreciar que existe unha relación positiva 
estatisticamente significativa entre o tamaño da empresa e o feito de 
contar con persoal universitario no equipo, de modo que aproximadamente 
un 60% das pequenas empresas (10 a 49 traballadores) non conta con 
ningunha persoa con titulación universitaria no seu equipo, mentres 
que aproximadamente o 70% das medianas empresas con máis de 100 
traballadores teñen cando menos un universitario contratado. En cambio, 
non existen significativas diferenzas canto á contratación de titulados en 
función do sector nin en función da provincia a que pertence a empresa.

3. En función da rama de coñecemento obtense como un 85% dos actuais 
traballadores universitarios cursou estudos das ramas de Ensino Técnico 
ou xurídico-sociais (practicamente, en idéntica porcentaxe), mentres que 
a presenza do resto de ámbitos é escasamente significativa nas pemes 
galegas. En función do xénero obsérvase unha porcentaxe de inserción 
lixeiramente superior para as mulleres (51,4%) a respecto dos varóns, 
mais se se realiza este mesmo exercicio distinguindo en función do ámbito 
científico, afloran importantes diferenzas, cun claro predominio dos varóns 
no ámbito do Ensino Técnico. A situación oposta constátase nas áreas de 
Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas, que con independencia 
da duración da formación, son maioritariamente femininas.

4. Ao analizar o tipo de titulación pola súa duración, obtense como, agás 
para as áreas de Ensino Técnico e de Ciencias da Saúde, onde existe un 
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equilibrio entre os titulados dos dous ciclos, no resto de ámbitos científicos 
son maioría os títulos universitarios de ciclo longo.

5. As cinco titulacións actualmente máis empregadas son a Licenciatura 
de Dirección e Administración de Empresas (20,89%), os estudos de 
Economía (10,10%), as enxeñarías técnicas, en xeral (8,47%), a Enxeñaría 
Industrial (7,68%) e, por último, a Licenciatura en Química (7,39%). O 
resultado máis discreto obtense nas titulacións de Humanidades que no 
seu conxunto só recollen un 2% dos empregados universitarios da mostra. 
Os resultados anteriores amosan claramente a preferencia das pemes 
galegas por titulados especializados na actividade diaria da empresa, 
o que penaliza a saída laboral de titulacións de corte humanístico, con 
maiores oportunidades no campo da actividade pública, especialmente 
no ensino.

3. A demanda de titulados universitarios por parte das pemes 
galegas para os próximos doce meses

1. O 47% das pemes ten entre os seus planos de futuro incorporar novos 
traballadores a curto prazo. Ademais, a demanda futura das pemes 
centrarase especialmente en individuos non universitarios; un 38% das 
pemes demandará man de obra non universitaria fronte ao 9% que 
solicitará titulados universitarios, un resultado moi acorde co grao de 
empregabilidade das pemes galegas na actualidade, onde a maior parte 
das persoas contratadas son non universitarias.

2. Ademais, constátase que a demanda de traballadores en xeral, e 
de universitarios en particular, vén favorecida polas expectativas de 
crecemento da actividade empresarial, tal e como demostra a relación 
significativa entre as expectativas de crecemento das vendas a medio 
prazo e a disposición para contratar novo persoal nos próximos doce 
meses. Así, a porcentaxe de empresas dispostas a contratar novo persoal 
é tres veces maior que a de empresas que non desexan contratar, sempre 
que a peme teña unha expectativa clara de incrementar as súas vendas 
nos próximos 5 anos.

3. Canto maior é o número de egresados universitarios en postos directivos, 
maior será o nivel de formación que a empresa lles esixirá aos traballadores 
que teña previsto contratar no curto prazo. Isto tamén sucede se 
se considera o tamaño da entidade (medido a través do número de 
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traballadores), de forma que cando este aumenta, tamén o fai a expectativa 
de contratar persoal universitario nos próximos meses, un feito que se 
deriva probablemente da proliferación dunhas estruturas empresariais 
máis complexas que levan consigo unha maior división funcional e, por 
tanto, a demanda de empregados especializados nas diversas áreas da 
empresa. Porén, nin o sector nin a provincia presentaron unha influencia 
estatisticamente significativa sobre a demanda de titulados a curto prazo, 
como se puido apreciar no capítulo 7.

4. Como se sinalou, aínda que os traballadores titulados dos campos de 
Ciencias Sociais e Xurídicas e os que cursaron Ensinos Técnicos son 
actualmente maioría nas pemes (43% en cada un destes campos), as 
maiores expectativas futuras alcánzanse nas titulacións do ámbito 
científico-técnico (63%) e en menor medida, mas Ciencias Sociais e 
Xurídicas (28%). De se manter esta tendencia, manifestaríase un claro 
dinamismo deste tipo de estudos nas pemes galegas, onde se constituirían 
como primeiro grupo de xeración de emprego. Os outros campos de 
coñecemento obteñen un resultado máis ben discreto, especialmente 
en Humanidades, o que pode estar a apuntar que as saídas laborais 
destes estudos estean no sector público, nas grandes empresas ou no 
autoemprego.

5. Ao comparar as demandas futuras dos empregadores coa oferta oficial 
de estudos universitarios en Galicia, pode apreciarse un certo desaxuste 
na medida en que predominan as titulacións en Ciencias Xurídico-Sociais, 
cuxa demanda comezou a caer, e as titulacións en Humanidades, non 
solicitadas polas pemes, representan o 15% dos estudos que se ofertan.

6. As cinco titulacións con maiores expectativas de contratación nos próximos 
doce meses son a Enxeñaría Industrial (20%) e a Enxeñaría Técnica (10%), 
pertencentes á rama de Ensino Técnico, e a Licenciatura en Administración 
e Dirección de Empresas (9%), Economía (7%) e Diplomado en Ciencias 
Empresariais (6%), dentro da rama de ciencias Xurídico-Sociais.

7.  En xeral, agás as tarefas orientadas á produción, as funcións destinadas ao 
novo persoal abranguen un pouco de todas as áreas de responsabilidade 
da empresa sen que predomine ningunha en especial. Iso pode obedecer 
ao feito de que, dado o tamaño das pemes, todo o persoal “fai un pouco 
de todo”. Pola contra, destacan algunhas funcións que non van ser 
cubertas en ningunha medida polo novo persoal, probablemente porque 
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non forman parte da propia idiosincrasia da peme (comunicacións ou 
relacións públicas) ou porque son subcontratacións ao exterior (asesoría 
xurídico-fiscal e recursos humanos).

4. Os factores e a formación valorada polos empregadores

1. Canto ás razóns que inciden na contratación dos titulados universitarios, 
a expansión na empresa (cuestión que se indicou no capítulo 7) e o 
desenvolvemento de funcións de nivel científico-tecnolóxico (o que pode 
explicar a gran demanda para titulados procedentes do Ensino Técnico) 
son as que máis inflúen. Con base na escasa aceptación polas pemes 
das razóns que se derivan do aproveitamento das axudas públicas e dos 
imperativos legais, pode deducirse que as dúas cuestións non xustifican 
a contratación de titulados universitarios. Este resultado permite 
concluírmos que os factores que impulsan as empresas enquisadas a 
contrataren titulados universitarios teñen unha carácter proactivo, de 
forma que se anticipa ás decisións que formula o ámbito, e sempre de 
natureza interna, non condicionada á concesión de axudas públicas ou ás 
vantaxes laborais, fiscais ou doutra índole.

2. A valoración destas razóns varía dun modo significativo segundo o tamaño 
da empresa, de modo que as empresas de máis de 50 empregados 
son as que procuran en maior medida persoas con titulación para o 
desenvolvemento de funcións científico-tecnolóxicas ou para a expansión 
da empresa. Por sectores, pola contra, non se pode sinalar que existan uns 
comportamentos significativamente diferentes nas razóns para contratar 
titulados universitarios.

3. Os aspectos máis valorados polas empresas na selección de titulados 
permiten comprobar como en relación á formación académica, a titulación 
cursada é a variable á que se lle concede un peso maior, seguida pola 
realización de prácticas durante a carreira. Pola contra, a realización de 
mestrados e posgraos valórase de forma moi discreta. Este resultado 
pode deberse á extensión xeneralizada deste tipo de formación e a que 
as pemes galegas non valoran en exceso esta formación complementaria. 
O mesmo sucede coa reputación do centro onde se cursaron os estudos 
universitarios.

4. Polo que respecta á formación adicional, os coñecementos no campo 
da informática resultan mellor valorados que os idiomas. No primeiro 
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caso valórase sobre todo o coñecemento de paquetes informáticos, e 
no segundo o dominio do inglés. Mostrouse, ademais, que para moitos 
postos non específicos a formación estritamente académica ten unha 
valoración menor á formación adicional. Por tanto, semella necesario que 
a universidade incorpore estes contidos transversais ás súas titulacións, 
co obxecto de darlles resposta ás demandas do mercado laboral. Deste 
modo salvaríase unha das principais barreiras que sinalaron as pemes para 
a incorporación das TIC: o nivel de formación dos seus empregados.

5. Dentro do grupo doutros factores, as pemes danlle un peso fundamental 
á experiencia laboral, un feito que permite que esta variable se converta 
nun claro elemento diferenciador no proceso de selección de persoal. 
Tamén resultan moi valoradas a actitude durante a entrevista e as 
referencias persoais que poida dispor a persoa candidata. As que menor 
peso achegan son a predisposición á mobilidade por razóns de traballo 
e a residir fóra da localidade de orixe, un resultado non sorprendente 
se se ten en conta o ámbito xeográfico de actividade da peme galega, 
escasamente internacionalizada.

6. Compróbase como, en xeral, a medida que aumenta o tamaño da peme, 
a reputación do centro universitario e o inglés adquiren un maior peso. 
Por sectores, as valoracións medias concedidas coinciden, coa única 
diferenza do sector industrial, que concede un maior valor a todos os 
ítems académicos. O inglés é valorado especialmente na industria e nos 
servizos e a experiencia laboral é moi valorada en todos os sectores, 
especialmente no campo dos servizos.

7. Deste modo, apréciase como os aspectos que máis valoración teñen son, 
fundamentalmente, de carácter non académico, o que pode xustificarse 
pola xeneralidade da actividade da peme, que aínda que demandan 
universitarios non adoita ter un interese excesivo na súa especialización. 
Isto pódese confirmar ao analizar os factores que foron considerados con 
maior importancia polas pemes galegas nos procesos de selección do 
persoal, entre os que están os coñecementos informáticos de ferramentas 
ofimáticas, a experiencia laboral, o comportamento durante a entrevista 
e a titulación estudada, mentres que lle conceden moi pouca importancia 
á reputación do centro de procedencia, ao expediente académico, ao 
coñecemento de inglés ou á realización de mestrados e posgraos.
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5. A formación desexada polos empregadores e as súas opinións

1. O grao de satisfacción dos empregadores coa formación dos titulados 
universitarios permite determinarmos as competencias máis solicitadas 
polos empregadores e as carencias dos egresados. Así, as competencias 
máis valoradas polas pemes galegas nos futuros titulados son, en orde 
de importancia, a capacidade de resolución de problemas, a actitude 
positiva, a capacidade de traballo en equipo e a capacidade de asumir 
responsabilidades, unhas cuestións que deberán ser tidas en conta 
na definición dos novos planos de estudos que está a se realizar na 
actualidade.

2. Pola súa banda, a competencia menos valorada é a capacidade de liderado, 
o cal pode deberse á propia idiosincrasia da peme, con predominio do 
carácter e a propiedade familiar e onde aos directivos, normalmente 
propietarios, cústalles delegar as decisións sobre a marcha da empresa 
noutros traballadores.

3. Por tamaño compróbase como as únicas diferenzas se producen, por 
unha parte, na orientación ao cliente, na comunicación oral e no liderado, 
onde a medida que o tamaño da empresa se reduce, aumenta a súa 
importancia e, pola outra, en aprendizaxe e adaptación, actitude positiva, 
onde a medida que aumenta o número de empregados incrementa a 
súa importancia. Por sectores obtense unha valoración heteroxénea deste 
conxunto de variables.

4. Finalmente, a partir das opinións das pemes galegas apréciase a grande 
importancia que se concede ao fomento desde a universidade da 
realización de prácticas en empresas e ao escaso coñecemento por parte 
das persoas tituladas acerca do mundo laboral (o 90% das pemes contesta 
que a educación universitaria non está orientada ao mercado laboral). 
Deste modo, o achegamento da universidade á empresa constitúe unha 
cuestión que tamén debería considerarse para a definición dos novos 
planos de estudos universitarios, para que se poida cumprir esta demanda 
realizada polas empresas.

En definitiva, tal e como se veu sinalando, as pemes son empresas constituídas 
fundamentalmente por traballadores non universitarios e cuxa demanda se 
centrará tamén neste tipo de empregados. Non obstante, as proxeccións que 
se obtiveron indican unha demanda total de 1.332 traballadores universitarios 
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para os próximos doce meses. Se temos en conta que o número de alumnos 
graduados no Sistema Universitario de Galicia no período 2003-04, se non 
se consideran os graduados en Ciencias das Saúde, foi de 10.401, (datos 
provisionais), a demanda das pemes representa arredor do 12,8% dos 
titulados no resto de ramas de ensino. Por tanto, as saídas laborais que se 
lle formulan ao 87% dos titulados residen fundamentalmente no emprego 
público, a iniciativa propia (emprego autónomo e microempresas) e as 
grandes empresas.

Ademais, a demanda das Pemes céntrase basicamente nos titulados de Ensino 
Técnico e Xurídico Social, as dúas cun 43% dos traballadores universitarios 
actualmente empregados. Agora ben, as perspectivas de demanda futura 
indican unha perda de importancia das Ciencias Sociais e Xurídicas (28%) 
fronte ao Ensino Técnico (63%).

Ata hai poucos anos, a atención do sistema universitario centrábase no 
proceso educativo, isto é, no conxunto de coñecementos transmitidos 
aos estudantes, o cal explicaba, en boa medida, a metodoloxía de ensino 
utilizado (clases maxistrais, encerado, avaliación a través de exames etc.). 
Porén, na actualidade, o interese da sociedade e dos empresarios céntrase 
nas competencias profesionais que os universitarios incorporan (capacidade 
de traballo en equipo, comunicación oral, etc). As demandas de formación 
dos empregadores deixáronse escoitar na universidade, que comeza a utilizar 
metodoloxías diferentes (análise de casos, presentacións en público, uso das 
TIC). A pesar diso, a universidade aínda conta con escasa información do que 
precisan as empresas, e en particular as pemes. De aí, que traballos como o 
que presentamos, ou os que foron analizados ao longo destas páxinas, sexan 
moi necesarios para marcarmos as pautas que han guiar á universidade 
galega no seu camiño cara ao EEES. A universidade debe ter en conta esta 
mudanza de enfoque á hora de deseñar os seus estudos se non se quere 
descolgar da realidade empresarial e económica.

Tradicionalmente á universidade atribúenselle tres funcións: a formación, a 
investigación e a transmisión cultural. A análise da función da formación 
universitaria e a súa orientación cara a unha parte do mercado laboral 
(pemes) foi o obxecto que se estudou neste traballo. Porén, a universidade 
tamén ten a responsabilidade de formar investigadores que sexan capaces 
de contribuíren ao desenvolvemento tecnolóxico, económico e social e ao 
enriquecemento e ao desenvolvemento da cultura dun país.
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Estas dúas tarefas lévannos a reflexionar sobre o papel social e económico 
da universidade. Nese papel “social” da universidade pasaron primeiro como 
alumnos e despois como profesores os máis eminentes pensadores ao longo 
da historia. É por iso que existe un importante número de titulacións que 
non sempre coinciden con aquelas que contan con mellores expectativas de 
colocación e, non obstante, son imprescindibles para o desenvolvemento 
do capital social, un dos factores chave para lograrmos o desenvolvemento 
económico e, por suposto, sociedades máis xustas e avanzadas.

Nos últimos anos, debido á expansión sen precedentes da educación 
universitaria tanto a nivel nacional como galego, o paso desde unha 
universidade de elite a unha de masas, tal vez levou a perder parte dese 
papel formativo en valores que se lle atribuía á universidade. O importante 
descenso do alumnado nos últimos anos e a necesaria adaptación do noso 
sistema universitario ao EEES, posiblemente permitirán recuperar algunhas 
das competencias perdidas pola universidade durante este proceso de 
masificación, debido ás mudanzas que se aveciñan.
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CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

EES: Enquisa de Estrutura Salarial

EEES: Espazo Europeo de Educación Superior

EPA: Enquisa de Poboación Activa

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estatística de España

INECSE: Instituto Nacional de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo, 
que depende da Secretaría Xeral de Educación do Ministerio de Educación 
e Ciencia.

TAXA DE ACTIVIDADE: é a relación existente entre a poboación activa en 
idade legal de traballar e a poboación total nesa mesma idade. A taxa de 
actividade representa a porcentaxe de poboación que traballa ou procura 
traballo sobre a poboación total (maiores de 16 anos). O seu cálculo realízase 
do seguinte xeito:

Taxa de actividade = (poboación activa maior ou igual de 16 anos / poboación 
total maior ou igual de 16 anos) x 100

A poboación activa é a suma da poboación ocupada máis a desempregada. 
Defínese como o conxunto de persoas que, durante certo período, 
subministran man de obra para a produción de bens e de servizos económicos 
ou que están dispoñibles e fan xestións para se incorporaren á produción. 
Por tanto, a poboación activa na EPA son todas as persoas de 16 ou máis 
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anos que durante a semana de referencia cumpren as condicións para a súa 
inclusión entre as persoas ocupadas ou desempregadas.

A poboación total está formada pola poboación activa máis a poboación 
inactiva, ou o que é o mesmo, pola poboación ocupada máis a poboación 
desempregada máis a poboación inactiva.

A poboación inactiva comprende as persoas de 16 ou máis anos non 
clasificadas como ocupadas, desempregadas nin poboación contada á parte. 
Inclúe entre outras categorías persoas que se ocupan do seu fogar, estudantes, 
xubilados ou prexubilados, persoas que reciben unha pensión distinta á de 
xubilación ou prexubilación, aqueles que realizan sen remuneración traballos 
sociais e incapacitados para traballar.

A poboación contada á parte:  formábano os varóns que cumprían o servizo 
militar obrigatorio ou a prestación social substitutoria. O servizo militar 
obrigatorio desapareceu en decembro de 2001.

Poboación total (de 16 ou máis anos): activos + inactivos + poboación 
contada á parte

Poboación activa: ocupados+desempregados

TAXA DE OCUPACIÓN OU EMPREGO: representa a porcentaxe das persoas 
con emprego sobre a poboación en idade de traballar. O seu cálculo realízase 
do seguinte xeito:

Taxa de ocupación = (poboación ocupada maior ou igual de 16 anos / 
poboación activa maior ou igual de 16 anos) x 100

Os ocupados ou as persoas con emprego son aqueles con 16 ou máis anos 
que durante a semana de referencia tiveron un traballo por conta allea ou 
exerceron unha actividade por conta propia.

Poboación ocupada: persoas con traballo por conta allea + persoas con 
traballo por conta propia
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OCDE: Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico

UE15: Os primeiros 15 países da UE
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CÓDIGO DA EMPRESA:

1.1 CAL FOI O NÚMERO MEDIO DE EMPREGADOS DA EMPRESA DO 
ANO PASADO?

Número

Estudos NON universitarios

Estudos universitarios
Diplomaturas /enxeñarías técnicas

Licenciaturas / enxeñarías

1.2 REFERIDO SOAMENTE AOS SEUS EMPREGADOS CON ESTUDOS 
UNIVERSITARIOS, CUBRA OS SEGUINTES DATOS: TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA, NÚMERO TOTAL E NÚMERO DE HOMES POR 
TITULACIÓN

TITULACIÓN NÚM. TOTAL NÚM. DE 
HOMES

(Se for necesario cubra outra folla coas titulacións)
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1.3 NOS TRABALLADORES CON RESPONSABILIDADE NA DIRECCIÓN DA 
EMPRESA CAL É O NIVEL DE FORMACIÓN MÁIS HABITUAL?

Número

Estudos NON universitarios

Estudos universitarios
Diplomaturas /enxeñarías técnicas

Licenciaturas / enxeñarías

1.4. INDIQUE EN QUE MEDIDA AS SEGUINTES RAZÓNS DETERMINAN (OU 
DETERMINARON) A CONTRATACIÓN DE TITULADOS UNIVERSITARIOS. 
(onde 1 “en ningunha medida”; 2 “en pouca medida”; 3 “en bastante 
medida”; 4 “en moita medida” e 5 “totalmente”)

1 2 3 4 �

Aproveitamento de axudas públicas á contratación

Desenvolver funcións de nivel científico-tecnolóxico

Expansión na empresa

Imperativo legal para cubrir determinados postos

Outros (especifique cales)

1.5 AGARDA QUE AS VENDAS DA SÚA EMPRESA SE INCREMENTEN NOS 
PRÓXIMOS 5 ANOS (marque cun X)? SI NON

2.1 VAI CONTRATAR A ALGUÉN NOS PRÓXIMOS 12 MESES (marque cun 
X)? SI NON (se a súa resposta é NON pase á pregunta 2.5)

1.1 CON RESPECTO AOS NOVOS EMPREGADOS QUE TEN PREVISTO 
CONTRATAR CUBRA O NÚMERO EN CADA CASO

Número

Estudos NON universitarios

Estudos universitarios
Diplomaturas /enxeñarías técnicas

Licenciaturas / enxeñarías
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2.3 CON RESPECTO AOS NOVOS EMPREGADOS CON TÍTULO 
UNIVERSITARIO QUE TEN PREVISTO CONTRATAR: INDIQUE A 
TITULACIÓN E O NÚMERO DE EMPREGADOS DEMANDADOS DE CADA 
TITULACIÓN NOS PRÓXIMOS 12 MESES?

TITULACIÓN NÚMERO 
EMPREGADOS

(Se for necesario cubra outra folla coas titulacións)

2.4. CON RESPECTO AOS NOVOS EMPREGADOS CON TÍTULO 
UNIVERSITARIO QUE TEN PREVISTO CONTRATAR: CALES SON AS 
FUNCIÓNS OFERTADAS CON MÁIS FRECUENCIA? (onde 1 “nunca”; 2 
“poucas veces”; 3 “bastantes veces”; 4 “moitas veces” e 5 “sempre”)

1 2 3 4 �

Administración

Calidade / medio ambiente / seguridade

Comercial / vendas / mercadotecnia

Comunicación / relacións públicas

Asesoría xurídica e fiscal

Contabilidade / finanzas

Informática

Enxeñaría e produción

Investigación e desenvolvemento

Recursos humanos

Outros (especifique cales)
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2.5. SE TEN PREVISTO CONTRATAR TITULADOS UNIVERSITARIOS OU SE 
O TIVESE QUE FACER, QUE ASPECTOS VALORARÍA NO PROCESO 
DE SELECCIÓN? (onde 1 “nada valorado”; 2 “pouco valorado”; 3 
“bastante valorado”; 4 “moi valorado” e 5 “imprescindible”)

1 2 3 4 �

Comportamento durante a entrevista

Coñecemento de idiomas: inglés

Coñecemento de idiomas: outros (especifique idioma)

Coñecementos de informática hardware

Coñecementos de informática: redes

Coñecementos de informática: manexo de internet e correo 
electrónico

Coñecementos de informática: follas de cálculo, tratamento 
de textos e base de datos

Coñecementos de informática: programas específicos do 
sector

Disposto a viaxes frecuentes

Disposto a residir fóra da súa localidade de orixe

Titulación estudada

Expediente académico

Experiencia laboral

Mestrados e posgraos

Prácticas durante a carreira

Referencias doutras persoas

Reputación do centro universitario de procedencia

Outros (especifique cales)

6.6. INDIQUE O GRAO DE ACORDO O DE DESACORDO CON RESPECTO A 
CADA UNHA DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS (onde 1 “completamente 
en desacordo”; 2 “moderadamente en desacordo”; 3 “indiferente”; 4 
“moderadamente de acordo” e 5 “completamente de acordo”)

1 2 3 4 �

A universidade debería fomentar a realización de prácticas 
en empresa

A maior parte dos novos titulados universitarios ten unha 
concepción pouco clara do que significa o mundo do traballo

A educación universitaria está orientada ao mercado laboral

No seu sector faltan titulados universitarios (se din si 
preguntar de que tipo)

Sempre é mellor contratar un titulado universitario, aínda 
que o posto que se vai cubrir non o requira.
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2.7. VALORE OS SEGUINTES ASPECTOS (COMPETENCIAS, COÑECEMENTOS 
E HABILIDADES) QUE DEBEN REUNIR OS TITULADOS UNIVESITARIOS 
PARA CONTRATAR POLA SÚA EMPRESA (onde 1 “nada valorado”; 
2 “pouco valorado”; 3 “bastante valorado”; 4 “moi valorado” e 5 
“imprescindible”)

1 2 3 4 �

Orientación ao cliente

Capacidade de aprendizaxe e adaptación aos cambios

Actitude positiva

Capacidade de asumir responsabilidades

Capacidade de comunicación oral

Capacidade de liderado

Capacidade de planificación, coordinación e organización

Capacidade de resolución de problemas

Capacidade de resolución de conflitos

Capacidade de traballo en equipo

Outros__________________________________________

2.8. NIVEL DE ESTUDOS DA PERSOA QUE CUBRIU A ENQUISA (marque 
cun X)

Estudos NON universitarios

Estudos universitarios
Diplomaturas /enxeñarías técnicas

Licenciaturas / enxeñarías




