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INTRODUCCION: 

 

Xustificase a realización deste proxecto sobre a base dos contidos da programación de Economía 1º, 

explicitados no libro de texto de Mc-Graw, nos temas 6, 7, 8, 9. 

O obxetivo do proxecto é cos alumnos manexen exemplos reais e cercanos onde poidan comprobar 

e contrastar os coñecementos e magnitudes macroeconómicas contidas na programación escolar, 

coa situación da economía real no entorno mais próximo. 

Os seguintes conceptos son manexados nas clases teóricas da materia de economía: A evolucion e 

composición da Renda Nacional, Evolución dos salarios, Evolución dos beneficios, Fiscalidade do 

Traballo e Fiscalidade do Capital, Incremento da riqueza nas distintas capas sociais. 

 

O traballo pretende cos alumnos comparen a explicacións teóricas ca realidade económica que 

viven as familias e analicen as políticas fiscais de redistribución da renda para a corrección das 

desigualdades que xenera o mercado, debido a súa falta de equidade.  

Os alumnos comproban as respostas do Estado a través dos orzamentos públicos, para correxir as 

desigualdades socias. 

 

Centrémonos nunha primeira teoría económica sobre a Fluxo da Renda, no que se representa a 

participación dos tres axentes principais da economía: As Familias, As Empresas e mais o Sector 

Publico. 

 



 

 

 
 

O primeiro que destaca da gráfica é a contribución das familias ao proceso productivo da actividade 

económica, aportando os factores productivos da súa propiedade, a saber, Terra, Traballo e Capital 

A retribución destes factores por parte das empresas son as Rendas económicos das que dispoñen as 

familias para vivir, permitíndolles o seu acceso ao mercado de productos, a través da función do  

Consumo. Tamén pódese comprobar na gráfica a contribución das Familias aos gastos do Sector 

Publico a través dos impostos, polas rendas obtidas, así como a redistribución que realiza o Estado 

para correxir as desigualdades do mercado. 

 

¿Como se determina esa retribución dos factores productivos? A teoría económica 

establece que a retribución dos factores depende da cantidade producto que cada factor aporta a 

producción (Teoría marxinal do traballo). Esta teoría se presenta como una ley natural, é polo tanto, 

“hai que aceptala como algo que non se pon en cuestión”, pero que en realidade é o 

resultado de decisións humanas que afectan desigualmente as persoas.  

A vida diaria das empresas e os traballadores mostra que o reparto dos ingresos entre salarios e 

beneficios é mais ben o resultado da diferente capacidade de negociación que en cada momento 

teñan os traballadores e os propietarios do capital.  

A existencia de sindicatos poderosos conleva salarios mais elevados. 

 



 

 

 
 

Grafica. Participación dos asalariados no PIB 

 

Os asalariados supoñían máis del 50% da riqueza nacional fronte ao 42% que se levaban as 

empresas. A tendencia española enmarcase dentro dun escenario global. 

Os asalariados estadounidenses apenas sumaron en 2013 el 42,5% de la riqueza de Estados Unidos. 

 

Nos derradeiros anos instalouse na nosa sociedade unha nova categoría laboral, análoga aos 

“working poor” estadounidenses, xurdidos ao remate da década dos oitenta do seculo XX, que 

reciben o nome de “traballadores probes”, término paradoxico xa que de sempre foi considerado o 

emprego como o principal escudo fronte a probeza e a exclusión social. 

 

 

 

Nun sentido mais amplo, considéranse traballadores probes ás persoas que pese a desenrolar un 

traballo remunerado dentro do mercado de traballo actual non logran distanciarse do umbral da 

probeza monetaria relativa, nin sortear o risco de atoparse ante unha privazón material grave ou 

severa que lles conduce irremediablemente cara á exclusión social. 

Ter emprego debería chegar para pagar unha vivenda, comer y cubrir as necesidades básicas, pero a 

realidad é outra: traballar no abonda para fuxir da probeza. 

 

PREGUNTA.- Cales poden ser as condicións laboráis dunha persoa para que a 

remuneración que percibe polo seu traballo non lle chegue para vivir?  
Son varias as causas que motivan esta insuficiente retribución.  

Se o analizamos dende o punto de vista das familias, podemos citar a falta de cualificación laboral, 

tamén a orixe familiar da persoa condiciona o acceso a un traballo digno. 

Se o analizamos dende o punto de vista do mercado, podemos falar de causas estructurais do 

mercado de traballo, da lexislación laboral. 

Dende o punto de vista empresarial, podemos falar dunha falta de estratexias empresarias basadas 

na innovación e mais apoiadas nos baixos coste laboráis como son os salarios. 



 

 

Según los datos de Eurostat, España es uno de los países de la Unión Europea que más trabajadores 

pobres genera, tan solo por detrás de Rumanía. 

 

 

COMPOSICION E REPARTO DA RENDA NACIONAL.- 

Gráfica na que pode entenderse o reparto da Renda Nacional entre a poboación, para retribuir os 

factores productivos e para correxir os desequilibrios do mercado. 
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Como podese comprobar na gráfica rectángulo B, aparece o Salario dos traballadores (familias) 

como un elemento da distribución da Renda Nacional, e tamén están os Beneficios.  

Sin embargo, no actual estado de recesión económica, as políticas neoliberales e a desigualdade 

socio-laboral xurdida da segmentación do mercado de traballo fan aflorar a situación destes  

traballadores, cuia tasa sitúase no 13% en España. 

O 25,5% da poboación española está nesta situación de probeza e exclusión social. 
 

O crecimiento económico por sí mismo no abonda para pechar esta fractura, polo que 

compre revisar e actualizar os mecanismos existentes e incorporar outros novos. 

Expertos na materia propoñen unha disminución dos gastos fiscais, a descarga da tributación sobre 

as rent 

das do traballo cara as rendas do capital, un ingreso mínimo vital, o incremento dás prestacións 

dirixidas aos deciles máis baixos da distribución e a millora das prestacions por fillo a cargo, unha 

política industrial moderna e innovadora con aumento da inversión en I+D+i hasta o 3% del PIB, 

unha nova lei de aluguler de vivenda e un maior parque de vivenda social, a educación universal 

infantil ou  o incremento do gasto en dependencia, entroutas. 


