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...
[II] O problema de se ao pensamento
humano pódeselle atribuíren unha
verdade obxectiva, non é un problema
teórico, senón un problema práctico.
É na práctica onde o home ten que demostrar a verdade, é dicir, a realidade
e o poderío, a terrealidade do seu
pensamento. O litixio sobre a realidade ou irrealidade dun pensamento
que se illa da práctica, é un problema
puramente escolástico.
…
[XI] Os filósofos non fixeron máis
ca interpretar de diversos modos o
mundo, mais do que se trata é de o
transformar.
KARL MARX. Teses sobre Feuerbach

Limiar

Estamos a punto de que abran as portas á negociación dun
novo sistema de financiamento autonómico, que debe substituíren aqueloutro vixente desde o ano 2002, que tiña sido
confirmado como eterno, para sempre, polos dirixentes do
imperio naqueles tempos. E, por ende, os novos dirixentes,
xa confirman así a este próximo sistema nin sequera nado.
Como se ve, dirixentes posuidores de poderes como divinos,
de maneira que un día destes, anunciarannos, que grazas
a eles a Terra vai deixaren de dar voltas para que non nos
mareemos. Porén, un contexto deste tipo resulta o idóneo
para a “reaparición”, cal Superhomes de serie lixo, de toda
caste de confesos e inconfesos españolistas, xa políticos ou
académicos, movidos todos eles cal marionetas moi enfeitadas nos intereses dos partidos estatais presentes na Galiza,
para abrírmonos os ollos aos autóctonos, vendéndonos a
prezo tirado, de balde, canto moito solidario resulta o estado
para con Galiza, mais sobre todo para sinalarnos con énfase
como o noso país precisa perentoriamente, necesaria e intrinsecamente dese estado para poderen subsistir. Semellante
derrama infatigábel sobre a sociedade galega desta auténtica
porcallada intelectual, non pretende ningunha outra cousa
máis que a simples inmobilidade, pois que a nosa felicidade
depende diso precisamente; que nada hai que mudar; que
Galiza non pode aspirar a desenvolverse por si, cal se trataren
dun raparigo permanentemente incapaz, por natureza, de
aprenderen andar. E se recentemente tense redixido un capitulo máis da serie interminábel das balanzas fiscais, formulación summum de todo esta caterva de estupideces, ilo
venlles como anel ao dedo aos nosos españolistas para o remexer todo, a maneira como actuaban as vellas bruxas para
obteren as apócemas máxicas e hipnotizadoras que converten
soños fantásticos en realidades auténticas, nos que só poden
crer quen non teñen salvación ou os inimigos do país. E
fronte a esta festa dos vendedores de solidariedade, desta maquinaria infernal e antigalega, dos corifeos e os lacaios dos
vicerreis pretensiosos que seica xogan o papel de castas dirixentes e dominantes do país, a Cámara autonómica –o centro da vida política galega-- móstrase incapaz de realizaren
o debate necesario sobre o significado do vixente sistema de

financiamento, sobre as súas fortalezas e as súas debilidades,
sobre cales deberían ser as características acaídas dunha alternativa ao mesmo, nunha perspectiva de defensa dos intereses
do país. E tanto máis á vista da importancia político-práctica
que supón a negociación do sistema de financiamento, unha
peza esencial, espello da (ausente)soberanía efectiva que ostenta o noso pobo dentro do estado benfeitor, e da súa adecuación ou non para atenderen as necesidades presentes e de
futuro para afrontar un desenvolvemento autocentrado e a
mellora do benestar dos galegos. E pouco ou nada axuda a
enfrontarse a este complicado escenario o refuxio nun rexionalismo, que nada ten a ver cos postulados que defendía
aqueloutro histórico, baseado en non se sabe que caste de
espírito galeguista, entendido á maneira españolista, que seica abunda tanto polo país. Perante de semellante estrondo
falsario e prepotente, quizais non resulten innecesarias unhas
poucas e cativas reflexións, que outra cousa non poden ser, a
respecto desa fabulosa construción das balanzas fiscais españolistas, ara de sacrificio dos pagáns, que os seus elaboradores
elevan como tributo aos seus deuses, para que sexan benevolentes con eles e os acollan nas súas glorias terreais.
Miseria da solidariedade
As balanzas fiscais (BBFFs) son un instrumento utilizado para pór de
manifesto os fluxos financeiros (ingresos e gastos) que se producen entre
espazos económicos con diferentes níveis de goberno, de maneira que nos
estados realmente –politicamente- descentralizados permiten visualizar
dun xeito acaído como se exercen as soberanías fiscais respectivas,
partilladas horizontalmente entre os diferentes níveis de goberno
como representación dunha unión xurídico-institucional operada en
pé de igualdade entre as partes constitutivas orixinais, mentres que nos
estados unitarios limitadamente descentralizados desde unha perspectiva
política, como acontece no estado español, representan estas relacións
xerarquizadas verticalmente, patentizando un nível superior, en termos
de soberanía, dun goberno sobre os outros, suxeitos a unha relación de
dependencia política e aos que non se lles recoñece ningunha soberanía
orixinal nin de facto nin de iure. Este nível superior, este estado, aparece
entón repartindo ingresos e facendo gastos, aparece como a única realidade,
como o Todo Absoluto, cal se trataren dun deus.
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É obvio que estes fluxos financeiros non son mais cunha derivada
dos fluxos económicos reais, da mesma maneira que os impostos que
pagamos ou soportamos son a consecuencia derivada da nosa capacidade
económica xeral. Incluso, todo o mundo entende que a realización dunha
infraestrutura ou equipamento calquera, ou mesmo a construción da
vivenda propia, vai alén dos fluxos financeiros que reflicten a actividade
real que se produce coa súa construción. Están os efectos directos sobre
o emprego, están os efectos sobre a produtividade por mor da mellora
experimentada na mobilidade das persoas e as mercadorías, están a mellora
do benestar e outros intanxíbeis, ….
Da mesma maneira, na economía real defínense balanzas comerciais
que representan o fluxo de mercadorías e servizos, balanzas enerxéticas
e así deseguido. Centrar a atención unicamente nos fluxos financeiros
derivados, ignorando os fluxos reais, resulta evidentemente absurdo desde
unha óptica estritamente científica, mais moi proveitosa ideoloxicamente
para fundamentar a existencia dunha estrutura xurídico-institucional
estatal que debe permanecer tal cal é, antes, agora e sempre, baseada
como sabemos na existencia dunha única soberanía que repousa nunha
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pretensiosa nación española, única e indivisíbel.
Aínda canto isto pareza banal, no caso da elaboración das balanzas fiscais
no estado español, coa súa descentralización sui generis, enfrontámonos
principalmente con dous tipos de problemas: a) os ideolóxicos implícitos
ou explícitos, resumidos no intento de subministrar a través delas
“argumentos” adicionais, non só da benevolencia de semellante estado
benfeitor, senón que da súa existencia deriva necesariamente a nosa
propia existencia, presentándosenos como incapaces de nos valer por
nós propios, afianzando así as mesmas “teses” recorrentes deducidas do
seu tratamento específico e absurdo sobre o sistema de financiamento;
b) os relacionados coa metodoloxía utilizada para a súa elaboración,
íntima e fatalmente relacionado co anterior, malia a forzada aparencia
de obxectividade técnica coa que se pretenden adornar. Calquera for
a resposta que lle demos a pregunta kantiana sobre o a priori, resulta
evidente que a metodoloxía utilizada polos nosos xenerosos españolistas
está fundamentada, leva implícito nos seus propios supostos a priori,
os resultados que logo pontifica, por elo certamente predeterminados.
Como veremos, todo consiste no feito aparentemente sinxelo partiren
dos ingresos e gastos agregados a nível da Administración Pública Central
ou Estatal e, por exemplo, no caso galego, aplicarlle –imputarselle—o
5.5% deses ingresos (como regalo do papá estado aos galegos) mais o
7.2% deses gastos (mostra da súa teimuda preocupación polo noso país),
todo elo encuberto nuns criterios de reparto dos diferentes compoñentes
deses agregados, completamente subxectivos, arbitrarios, cando non
disparatados, para conseguir os resultados pretendidos. Así os resultados
desta técnica teñen como característica esencial o de ser invariantes no
tempo (marabilloso!; quen dixo que non se alcanzara a pedra filosofal?; os
nosos españolistas, van moito alén desa simpleza!): tanto ten que elaboren
balanzas fiscais do tempo da doma e castración ou para dentro de mil anos
máis. Os resultados serán sempre iguais, pois que están predeterminados
pola súa propia metodoloxía, necesaria para apuntalar unha concepción
específica do estado español, como obxectivo fundamental, ademais do
simples lucro monetario persoal, xa que de algo hai que vivir.
Expresión disto son os saldos específicos, permanentes, intrínsecos, que
presentan estas balanzas fiscais no período 1991-2005, como si formaran
parte principal entre as características esenciais do noso país, e que se
moven, en millóns de euros constantes de 2005, arredor dos 3500 M€.
Saldos predeterminados, consecuencia inmediata da metodoloxía ad hoc
utilizada para o seu cálculo, mais que desde o lado práctico e filosóficopolítico expresan, por unha parte, os soños fantásticos do españolismo a
respecto do seu estado benfeitor; pola outra, o estado ilusorio da súa crenza
real na incapacidade natural dos galegos e da Galiza para se valer por si
propios; e finalmente, contén implicitamente a propia contradición desa
filosofía, tendo en conta o contido preciso da súa Constitución sobre a
igualdade territorial e, polo menos desde a vixencia desta norma perfecta
-- e por tanto, con vocación de permanencia eterna--, expresan a inutilidade
dos continuos e denodados esforzos empregados polos diferentes gobernos
dese estado benfeitor e igualitario, calquera for a súa cor política, para
alcanzar tal igualdade, mais incapaces eternamente de a lograr, mesmo por
medios coactivos de seren necesario, no caso, mais ca posíbel, dos irracionais
autóctonos negárense a aceptar a “modernidade”. A modo e maneira de novos
Napoleóns portadores –a cabalo-- da razón universal, como nos aprendeu o
Hegel.
Mais o crucial é impoñer como sexa esta ideoloxía, a través da reiteración
esmagadora, vomitiva, da imposición dun auténtico terror seudocientífico,
contando con todo o apoio desinteresado dos seus secuaces autóctonos
colonizados, para que as poboacións respectivas, polo menos nalgunhas
partes, cheguen a tomar a serio semellante varredura intelectual.
E se agora corrixen os seus propios criterios, en casos de maneira esencial,
como por exemplo, no tratamento dos impostos soportados realmente
polos diferentes territorios do estado español para os aproximar algo máis
a realidade, sintomaticamente agás no caso de Madrid, isto non importa
ren. Non se lles cae a cara de vergoña por teren sido tan anticientíficos
anteriormente; corríxense tranquilamente os resultados anteriores como se
nada, e aínda que supoñan unha modificación dos saldos fiscais en máis
do 40%, que lembremos entregábansenos para a súa adoración como un
totem científico, divino, incontestábel, todo segue o seu curso normal. No
esencial dos resultados non se produce alteración cualitativa ningunha.
Pobres de nós se os médicos e os científicos nucleares utilizaran as súas
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ciencias respectivas como o fan os nosos fabricantes españolistas de balanzas
fiscais: a humanidade xa non sería realidade na terra, e o mesmo planeta,
está claro, tería máis que desaparecido, se ilo fora posíbel.
S.N. coa UE (1)

ESTADO
Alemaña

B.C. con Spain (2)

M€

%PIB

M€

%PIB

-8.565,3

- 0.40

15.846,2

0.74

Francia

-1.725,2

- 0.11

8.100,0

0.51

Países Baixos

-2.923,3

- 0.64

4.318,7

0.95

Suecia

-1.046,9

- 0.40

1.563,0

0.59

(1) Saldo Neto coa Unión Europea (BB.FFs)
(2) Saldo Comercial co Estado español (BB.CCs)

Pouco lles importa que, por exemplo, no caso das balanzas fiscais entre a
Unión Europea e os diferentes estados soberanos que a integran, presencien
uns fluxos financeiros recíprocos, reais, efectivos, e non simples ficcións
imputadas dun estado identificado cunha repartidora diabólica ou divina,
que tanto ten, e que falsifican de maneira radical os resultados das mesmas.
Ademais de que, como nos mostra esta Táboa, con dados correspondentes
ao ano 2003, a fixación exclusiva nas balanzas fiscais preséntanos á a
Alemaña, Francia, Países Baixos ou Suecia como os auténticos perdedores
da UE, ou si se quer, como habitualmente se predica por intereses
ideolóxicos comúns, como uns estados intrinsecamente solidarios cos
outros estados “pobres”, aspecto que se compadece pouco coa realidade tan
pronto como introducimos outras balanzas como as comerciais. E neste
sentido, europeísmo e glorificación do estado español forman parte dun todo
ideolóxico perverso.
Por outra parte, e aínda que non o habería de dicir, mais dirémolo, os
galegos vivimos grazas ao noso traballo e, como en todas as partes, uns
mellor ca outros. É a través deste traballo colectivo, da específica estrutura
da nosa economía, que producimos o nivel de riqueza presente (PIB, ou
como se queira resumiren), que está moi condicionada polas limitacións
políticas derivadas da pertenza –forzada e forxada pola historia-- a este
estado-Leviatán, que impiden a aplicación das medidas políticas axeitadas á
nosa realidade produtiva sectorial (pensemos nas posibilidades frustradas de
sectores como o lácteo, enerxético ou naval, por nos referir a algúns dos que
hoxe están na primeira liña mediática), que limitan cando non imposibilitan
o desenvolvemento autocentrado necesario nun país normal, así como
tamén determinan de maneira substancial os parámetros definidores da
nosa estrutura económica. A esta corresponden os níveis salariais realmente
existentes; a esta corresponden as nosas pensións, dependentes, á súa vez,
deses níveis salariais. Así é como se traduce directamente a “solidariedade”
dese estado benfeitor coa Galiza, que ten un impacto tan negativo sobre a súa
economía e o benestar do seus cidadáns que nunca poderao disfrazar ningunha
caste de “saldo fiscal”, que amais da súa irrealidade, non vería a representar,
segundo a concepción dos españolistas, mais ca esmola equivalente que un lle
ceiba aos esmoleiros carentes de todo recurso e abandonados pola súa sociedade.
Tal é a penosa realidade e a consecuencia directa da pertenza, tal cal é
-- e que preténdese manter como inmodificábel--, a ese estado benfeitor.
E mais logo, falar de solidariedade no caso das pensións contributivas
resulta, por definición, completamente paranoico, calquera for a idea que
se sustente do estado español.
De lle facer caso a estes farsantes, teriamos que nos tragar a trola de
que a evolución da poboación madrileña, que era en 1900 dúas veces e
media inferior á galega, que se igualaban en 1960, e que actualmente
é máis de dúas veces superior á galega, obedece a evolución de factores
demográficos como as taxas de natalidade e mortalidade (!!), e non das
políticas concretas orientadas a potenciaren o centro do imperio español.
E todo ilo sen posuíren un so KW eléctrico (ou de gas) dos incluídos no
réxime ordinario, nin falta que lles fai. Chegaremos a tanto na inversión
dos fluxos reais da solidariedade?. Non será máis doado crer nas meigas e
meigallos, unha característica esencial do noso ser se lle temos de faceren
caso á morea de tópicos alleos sobre nós?.
Por tanto, ben que de novo banal, a xeneralidade dos galegos viven
do seu traballo que non da caridade filantrópica de ninguén, agás o
reducido núcleo colonizado cuxa única e estrita actividade é a de simples

“vendedores de solidariedade”, aínda non incluída entre as ramas
produtivas do PIB. E que por certo, padecen unha esquizofrenia digna de
certo consolo: casualmente, todos eles viven moi por riba das condicións
medias das que gozan os galegos produtivos, grazas aos impostos que
soportan, en maioría abafante, o conxunto da poboación traballadora
galega. Auténticos subsidiados por quen eles afirman ser os receptores
dunha ilusoria solidariedade estatal, teñen como actividade real a tal venda
da solidariedade estatal, urbi et orbe. Se pola rendibilidade social da súa
actividade fora, habería que expresar que todo o que gañan por riba do
salario mínimo ou da renda básica preceptiva polo mero feito de ostentar
a condición de cidadán, constitúe un enxebre atraco á sociedade galega,
sempre tan solidaria con quen non debe. Afortunadamente, estes casos
constitúen excepción, e non merecerían comentario maior de non ser polo
apoio que reciben das castes dominantes no noso país, para lles facilitar o
seu labor contra do mesmo.
Por outra parte, é a posesión de soberanía a que outorga o poder bastante
para, entre outras cousas, esixiren ingresos coactivos, sen contrapartida
ningunha, aos habitantes dun territorio. O goberno correspondente
utiliza estes ingresos coactivos (impostos) para realizaren a súa actividade:
afrontar o gasto de funcionamento dos diferentes servizos que subministre
á sociedade, realizar investimentos de todo tipo, e facer transferencias
diversas aos seus organismos e empresas, ás familias e as institucións sen
fins de lucro, aos empresarios privados, ou cara os gobernos de nível
inferior. Actividade que segundo nos teñen aprendido desde ben lonxe,
ten como finalidades teóricas o logro dunha asignación óptima dos
recursos dispoñíbeis para a satisfacción das necesidades, a eficacia na
utilización deses recursos, a utilización dos ingresos e gastos públicos
compensando as oscilacións na actividade privada para evitaren o paro e a
inflación, a procura dun desenvolvemento económico, e levar a cabo unha
distribución equitativa da renda nacional, que o funcionamento real do
sistema capitalista é incapaz de proporcionar.
Ademais, é ben coñecido como a existencia dos chamados bens públicos,
comúns e indivisíbeis (como a defensa, a xustiza, ou a seguranza pública)
que han ser consumidos formalmente, por definición, en cantidades iguais
por todos, sen se poder excluíren disto a ninguén, fundamentou a orixe
da mesma actividade financeira pública. Aínda que non o pareza, isto ten
moito a ver coa pola españolista elaboradora das balanzas fiscais, xa que
lles serve como argumento nuclear para fundamentar as súas imputacións
aloucadas para así chegaren aos resultados específicos das súas predicacións.
É claro que non concordan demasiado co Nietzsche, para quen <<ben
común>> constituía unha expresión que se contradicía a si mesma: o que
pode ser común, pensaba el, ten sempre pouco valor.
Lerias aparte, outro efecto moi grave da consideración acrítica das balanzas
fiscais españolistas é o afastamento do foco dos problemas verdadeiramente
reais. En primeiro lugar, os orzamentos tamén teñen ideoloxía, de maneira
que a parte da actividade financeira pública orientada cara a redistribución
–a solidariedade—é moi escasa, e nestes tempos ultraliberais caracterizados
por unha redistribución inversa da riqueza, por unha redistribución
da riqueza cara arriba, como o demostra a continua caída do peso da
retribución dos traballadores na renda nacional, ao que tanto colaboran os
orzamentos “modernos”, non salientan precisamente pola súa atención a
esta importante e necesaria cuestión. É a isto ao que debe dedicarse unha
maior atención se temos de aceptar a economía como ciencia social, como
unha ciencia ao servizo dos homes e non á inversa. O que se critica é a
falta de solidariedade real e o seu retroceso, e por iso, a propaganda inútil,
prexudicial, tóxica, penosa, derivada das balanzas fiscais españolistas.
Da mesma maneira, atéigannos coa cantilena consabida de que uns
territorios pagan máis impostos, en termos absolutos, ca outros, cuestión
da que derivan, inmediata e absurdamente que uns viven a conta dos
outros, o mesmo de absurdo que pontificar que un operario nunha
fábrica galega viva a conta do seu encargado ou xefe. Como é evidente para
calquera, o certamente milagreiro sería que non acontecera así, tendo en
conta as diferenzas de poboación e actividade económica existente entre as
diferentes nacións e rexións integrantes do estado español. Mais significa
ilo que a carga fiscal que soportan eses diferentes territorios, en función
da súa capacidade económica, non en termos absolutos ou por habitante,
que nada pintan aquí, é equitativa?. Reflicte a existencia dun sistema fiscal
único español regresivo, proporcional ou progresivo?. Tal é a cuestión real
que debería preocuparen aos economistas que sexan capaces de exerceren

a súa profesión cunha dignidade mínima, e non simplemente ideolóxica e
alienada respecto do propio país, que lles dá de comer sen o merecer.
Situémonos nunha Galiza poboada por dous galegos. O un, cuns ingresos
de 1000 euros ao mes, e o outro, con 6000. O primeiro paga de impostos
a un goberno pantasma galego por 200 euros mentres que o segundo faino
por 600 euros. Con eles, semellante hipotético goberno galego realizaría
todas as funcións que denantes resumimos. Deixando de lado que cada
quen vive do seu traballo, ¿pódese acreditar o estarmos diante dun sistema
fiscal equitativo, xusto?. Os nosos españolistas dirían que si, e ademais,
demostrando teren os miolos no Averno, afirmarían que o galego primeiro
vive a conta do segundo!. É xusto que quen gaña 1000 euros/mes tribute
co 20% dos seus ingresos mentres que quen gaña 6000 tribute co 10%
dos seus ingresos?. É xusto e equitativo que, independentemente da súa
capacidade económica, ambos os dous tributen á mesma porcentaxe,
digamos o 20%?. Ou precisamente, para que sexa factíbel a realización de
políticas solidarias, redistributivas, a prol daqueles segmentos da sociedade
que realmente o necesiten, calquera for a causa desa situación, por parte do
goberno de quenda, se tal é a súa orientación, ¿un sistema fiscal non debería
caracterizarse pola súa progresividade, é dicir, polo feito de que quen teñen
máis, paguen máis que proporcionalmente?. Consiste nisto a equidade, a
xustiza?. Tal é a cuestión real. Así os nosos españolistas, como, incluso agora
reflicten nas súas balanzas fiscais, contemplan impávidos, sen se inmutar,
a existencia dun sistema fiscal case que proporcional -- e tanto máis se
consideramos o agregado de impostos e cotizacións sociais (un imposto
real no lombo dos traballadores), que por metades constitúe a parte de
león do conxunto dos ingresos estatais--, tan teimudos e teimados eles en
se empeñaren sen desmaio na prédica de falacias que nada teñen a ver coa
realidade. Porén, e xa na realidade, é doado comprobar como Galiza padece
unha presión fiscal (medida como a porcentaxe que significan os tributos
que soporta por mor do sistema fiscal español, respecto do seu PIB, da
súa capacidade económica) superior á catalá, ou superior á media estatal,
mostrándonos a dirección ou sentido real da solidariedade tan cacarexada.
E o mesmo acontece co agregado de impostos e cotizacións que se sitúa no
33% do seu PIB. Tal é a realidade, e non as charlatanerías desnortadas para
fundamentar as posicións ideolóxicas españolistas.
Neste ámbito introdutorio xeral, final e sucintamente, expresemos dúas
cuestións adicionais. A primeira –o Bautista Álvarez dixit-- é que non
son propiamente os estados ou as nacións os que son “ricos” ou “pobres”,
senón que cumpre a aplicación estrita distes cualificativos ás persoas que
os habitan. O desenvolvemento disto alongaríanos en demasía para as
pretensións destas notas, mais é unha realidade incontestábel que todos
os países “ricos” están inzados de cidadáns pobres. Acaso Kuwait, de
acordo cos indicadores ao uso, non sería un dos estados máis “ricos” do
mundo?. E así, moitos exemplos máis. Cando dicimos que os EEUU son
“ricos”, deixando á parte os 60 millóns de pobres que cuantifican as súas
estatísticas que daremos por boas, estamos aceptando, sen cuestionar, as
relacións hierarquizadas, desiguais, entre os diferentes pobos e que nesta
etapa imperialista, permite aos poderes dominantes controlar o comercio,
os investimentos, o traballo e os recursos naturais doutros moitos pobos.
Ou acaso podemos ignorar o que está a acontecer hoxe no mundo?. Que
acontecería a respecto desa “riqueza” dos EEUU nunha situación de
relación igualitaria, en pé de igualdade, entre todos os pobos do mundo?.
Non eran os ingleses os máis “ricos” do mundo desde a primeira revolución
industrial até o período entre as as dúas guerras mundiais?. Falamos da
África “pobre” mentres observamos como “ricas” transnacionais afánanse
por espoliar as súas riquezas materiais, físicas, enerxéticas e alimentarias.
Tamén sabemos que os EEUU son o estado máis endebedado do mundo
con moita diferenza. O seu xigantesco déficit por conta corrente (gasto moi
superior ao seu aforro propio) ten que ser financiado polo resto do mundo,
dado o papel privilexiado, polo momento, do dólar coma moeda de reserva
mundial. Non é posíbel dar conta da existencia de tantos estados e países
“pobres” no mundo, ignorando a súa historia específica, historia científica
na que as “débedas históricas” son simples estupideces conceptuais, de aí
que sexan de tanto agrado para o sector rexionalista do BNG. E isto non
ten nada a ver, coma é evidente, co seren “grande” ou “pequeno” (o “the
small is beatiful” dos setenta). Acaso pasou algo na separación acordada da
Checoslovaquia. Están agora menos satisfeitos os eslovacos co seu estado
propio, os “pobres” dentro do estado anterior?. E se nos detiveramos en
quen crean a riqueza real nos diferentes pobos e nacións?
A segunda, ben máis importante, é que realizaremos esta análise situados
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no contexto político-institucional estatal actual, dentro da propia lóxica
do sistema, coa finalidade, non sabemos se conseguida, de combater todas
as tropelías que os españolistas quérennos facer pasar por auténticas verdades
científicas, tal é súa ousadía desmedida para xustificar o inxustificábel.
Obviamente, isto é, estruturalmente, unha situación radicalmente
diferente da que poderiamos contemplar na realidade nunha situación
de independencia ou mesmo de recoñecemento xurídico-real dun estado
plurinacional. Situacións estas últimas, que non o hai que dicir, son
inconmensurábeis a respecto da situación actual, da mesma maneira
que o é, por exemplo, a produtividade resultante dunha técnica agraria
asentada no arado romano e outra resultante do uso do tractor. Será por
isto, e malia, segundo eles, resultárenlle tan cara a nosa Galiza a un estado
tan benfeitor por natureza, divina ou humana, que se opoñen, irrítanse,
ofúscanse e entran nunha especie de cólera demoníaca diante da pretensión
de calquera modificación, por moi moderada que for, que avance na
soberanía real do noso país?. Por qué nonos deixarán en paz dunha vez?.

A metodoloxía utilizada polas balanzas fiscais españolistas:
Efectos prácticos
Pois ben, no estado español existe xa unha dilatada tradición na elaboración
de balanzas fiscais rexionais. Deterémonos, xa que logo, no contido das
balanzas fiscais elaboradas pola Fundación do BBVA para o período
1991-2005 (definitivas para o período até 20031, provisionais para 2004
e 2005), publicadas no ano 2007 e continuadoras das que, para o período
1991-1996, tíñanse redixido no ano 2003, como exemplo prototípico
da visión españolista de elaboración de balanzas fiscais. Á parte doutras,
historicamente, tamén contaban con moito predicamento, dentro desta
mesma perspectiva, as elaboradas pola Fundación da Confederación de
Caixas de Aforro (FUNCAS), mais que, a partires do ano 2004 deixa de
se publicar xa que os seus autores decátanse, logo de todas as aseveracións
incontestábeis realizadas como consecuencia dos seus resultados, que
“outro feito importante aconsellou a supresión [no Balance Económico
Rexional] do capítulo referido ás balanzas fiscais” por canto “o cálculo das
balanzas fiscais é sempre un traballo de aproximación. Un cálculo rigoroso,
dígase o que se diga, é inviábel. Porque, nin todos os gastos públicos poden
identificarse territorialmente, nin algúns ingresos, como ocorre cos indirectos,
contabilízanse no lugar onde se pagan realmente. (…). Poden coñecerse os
recadados mais non os pagados polos seus residentes (familias ou empresas)”.
E desta maneira “na medida que as nosas estimacións puideran ser
motivo de interpretacións incorrectas, dada a situación política dalgunhas
autonomías, o Gabinete de Estatística Rexional optou por non cuantificar
o saldo das operacións relacionadas cos ingresos e gastos públicos até que
oficialmente se publique como dado oficial”.
Mais denantes de pasar a resumir os aspectos metodolóxicos das balanzas
fiscais publicadas pola Fundación do BBVA, contidas nun texto de
máis de 600 páxinas2, o mais sorprendente, e obviamente significativo,
é a imposibilidade de coñecer a desagregación de ingresos e gastos
correspondentes a cada unha das Comunidades Autónomas, tal como se
subministra para o conxunto da Administración Pública Central (APC).
Os únicos dados autonómicos que figuran son os gastos e ingresos totais
para cada un dos bloques nos que se divide a APC (Estado e Organismos
Públicos, Seguranza Social contributiva e, por agregación, o conxunto da
APC) que teñen que seren aceptados tal cal. Semellante vulneración do
principio de transparencia que podería amañarse sinxelamente aportando
estes dados como un anexo máis no propio texto, é unha necesidade para
non pór de manifesto e en evidencia as consecuencias, que en casos mesmo
poderían resultar risíbeis, que se derivan dos criterios metodolóxicos
adoptados, para concluíren así, sen estorbo ningún, nas conclusións
ideolóxicas perversas que pretenden espallar.

institucional de referencia, ao tipo de operacións contempladas e, máis
importante, os criterios de imputación dos ingresos e gastos da repartidora
universal que supón ese ámbito institucional elixido.
Por canto os dados base destas balanzas fiscais proceden das Contas
das Administracións Públicas elaboradas pola Intervención Xeral da
Administración do Estado (IGAE, nas siglas españolas), en termos de
Contabilidade Nacional, o ámbito institucional corresponde ao definido
por estas, é dicir, o que se coñece como Administración Pública Central,
integrada polo Estado, os seus Organismos Públicos, e a Seguranza Social.
Isto supón unha óptica algo diferente da contemplada no ámbito
orzamentario estatal, mais isto non é importante aquí para as nosas
finalidades. Porén, neste ámbito, intégranse o chamado Sector Público
Administrativo (Estado, Organismos Autónomos, outros Organismos
Públicos e a Seguranza Social) e o chamado Sector Público Empresarial que
realiza unha actividade moi importante, acrecentada ao longo do tempo.
Así, unha primeira e importante conclusión de todo isto é a desconsideración
desta actividade do Sector Público Empresarial que constitúe unha pexa de
consideración que as BBFFs obvian olimpicamente, xa que non lles cadran
nada ben para as súas finalidades reais.
Tamén, as operacións contempladas son as integradas exclu-sivamente
nos ingresos e gastos non financeiros (persoal, compras, financeiros,
transferencias e investimentos) mais non así o importante volume que
supoñen as operacións financeiras das que hai que salientar do lado dos
ingresos, o endebedamento público e, do lado do gasto, o referente aos
activos financeiros, en grande parte coa finalidade de financiar o sector
público empresarial, sexa a través de préstamos ou de achegas patrimoniais,
e o referente aos pasivos financeiros, para a amortización da débeda.
A título simplemente indicativo podemos ilustrar o anterior co
enfrontamento dos dados de liquidación dos orzamentos consolidados
estatais en 2003 (Tribunal de Contas. Declaración sobre a Conta Xeral das
Administracións Públicas estatais (IGAE)), tal como se contempla na Táboa
superior. Aclaremos que a diferenza observada nos investimentos obedece
esencialmente ao diferente tratamento dos investimentos de Defensa nas
Contas das AAPP do IGAE (e, por tanto, nas BBFFs) nas que o Armamento
Militar intégrase no ámbito dos consumos intermedios. Mais o importante
aquí é reter a non consideración dos importantes investimentos que
executan as diferentes empresas públicas que compoñen o Sector Público
INGRESOS CONSOLIDADOS
Impostos e Cotizacións

4.761
217.513

Activos Financeiros

1.124

205.952

- 11.561

Ingresos patrimoniais

Pasivos Financeiros

38.904

Endebedamento

OPER. FINANCEIRAS

40.028

EXCLUÍDO DAS BBFFs

TOTAL ORZAMENTO
GASTOS CONSOLIDADOS
Persoal
Compras
Xuros
Transferencias
Investimentos (*)

Os aspectos metodolóxicos esenciais son aqueles que se refiren ao ámbito

A Miseria da Solidariedade

11.640

Ingresos Patrimoniais

OPER. NON FINANCEIRAS
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DIFER.

7.310

Transferencias

OPER. NON FINANCEIRAS

BBFFs

193.802

Taxas, prezos e outros

Afortunada e sorprendentemente, na páxina web da Fundación do BBVA
podemos atopar unha distribución dos ingresos e gastos imputados
ás diferentes CCAAs, que aínda que non sexa tan completa como sería
desexábel, permítenos, polo menos, unha certa análise dos mesmos.

1 Por ilo centrarémonos especialmente nos dados correspondentes ao exercicio
de 2003 (primeiro pos-Prestige) e para non ter que presentar táboas practicamente ilexíbeis.
2 Que, en grande parte, non é mais cunha reiteración do contido da publicación anterior para o período 1991-1996.

ORZAMTO.

Activos Financeiros

257.541
ORZAMTO.

DIF= 51589 (20% OOCC)
BBFFs

DIFER.

22.644
6.739
19.895
151.054
9.564

7.392

209.896

200.595

10.958

En parte, financ. do SPE

Pasivos Financeiros

38.245

Amortización débeda

OPER. FINANCEIRAS

49.203

EXCLUÍDO DAS BBFFs

TOTAL ORZAMENTO

259.100

DIF= 58504 (23% OOCC)

Empresarial, que analizaremos brevemente a continuación.

- 9.301

Como sabemos, e coa finalidade primaria de falsificaren o concepto de
déficit non financeiro orzamental, nos últimos tempos, produciuse unha
enorme expansión do Sector Público Empresarial (tanto no Estado, como
nas CCAAs, e incluso nas Corporacións Locais) coa misión de levar a cabo
grandes investimentos en infraestruturas ferroviarias, de estradas, aéreas,
portuarias ou medioambientais, caracterizadas por unha distribución
territorial moi prexudicial para Galiza.
2005

CC.AA.

M€

GALIZA

2004
%

2003

M€

%

M€

%

470.4

3.9

338.6

2.8

241.6

2.3

Andalucía

1865.5

15.3

1338.5

11.0

1203.3

11.5

Cataluña

2392.6

19.7

2372.4

19.4

2202.4

21.1

Madrid

1292.6

10.6

2289.4

18.7

2199.2

21.0

C. Valenciá

1058.7

8.7

872.6

7.1

806.2

7.7

Total SPE

12166.2

100.0

12213.2

100.0

10448.4

100.0

Total SPA(*)

11737.0

10545.6

10004.2

TOTAL

23903.3

22758.8

20452.6

(*) Sector Público Administrativo (Estado, Organismos e SS)

Tamén a efectos indicativos, podémonos fixar, en primeiro lugar,
nos créditos iniciais orzamentarios, que malia non reflectir en toda
a súa plenitude a distribución exacta destes investimentos, por mor da
existencia dunha importante contía sen territorializar, que beneficia de
forma moi importante a comunidades como Madrid e Cataluña, resultará
suficientemente expresiva, cando menos, para ponderar a importancia
práctica da exclusión do Sector Público Empresarial e da irrealidade dos
saldos das balanzas fiscais na súa distribución territorial.
E en termos reais, é dicir, no ámbito dos orzamentos liquidados, podemos
botar man dos Informes Anuais do Ministerio de Fomento que, inclúe
2005

CC.AA.

M€

2004
%

dependentes do Ministerio de Medio Ambiente (Conca do Norte, do
Douro, do Teixo, Hidroguadiana, Aquavir, Acusur, Acsegura, Ajsa, Acesa,
C. Navarra, C. Segarra, Depurbaix, Trasagua e Acuamed) así como polas
sociedades de infraestruturas dependentes do Ministerio de Agricultura
(SEIASAS), os resultados son o indicados nesta outra Táboa, que non
parece que precisen de moita explicación.
E non é que os autores das BBFFs non sexan conscientes do significado
disto, mais alegan non contar coa información suficiente(!). Ben coñecido
é que ás empresas públicas pódeselles acusaren de todo o que se queira
menos de falla de transparencia dunhas contas que renden coa máxima
escrupulosidade, de maneira que estas omisións hainas que entender como
unha simple manipulación para alcanzar os resultados predeterminados
que lles interesan, segundo as súas orientacións ideolóxicas. O propio
IGAE elabora extensos informes anuais da totalidade do Sector Público
Empresarial, financeiro e non financeiro.
Outro importante aspecto, no mesmo sentido co anterior, é a consideración
que se faga do tratamento dos fluxos financeiros coa Unión Europea, no
que existen opinións para todos os gustos, e sobre todo respecto da cuestión
de se deben ser incluídos ou non nos cálculos das balanzas fiscais. É claro
que os fondos comunitarios proceden dunha Administración que non
é a española, polo que a súa exclusión parece bastante razoábel. Mesmo
coñecemos que se Galiza estiver integrada en Portugal tivese recibido,
desde o momento da súa integración, un volume de fondos comunitarios
que case duplicarían os efectivamente recibidos por mor da súa pertenza
ao Estado español. Desta maneira, hai que considerar esta circunstancia
paradoxal como unha mostra adicional da solidariedade real de Galiza
para co resto do Estado.
Mais, en primeiro lugar, sinalemos cales foron as relacións financeiras reais
entre o Estado español e a UE no ano 2003, que, como se pode comprobar
na táboa seguinte supuxo un saldo neto favorábel para o estado que se
aproximou aos 8.700 M€.

2003

M€

%

M€

RR.FF. COA UE

GALIZA

281.4

4.0

196.5

2.9

169.0

2.6

Andalucía

813.4

11.6

701.9

10.5

737.1

11.5

Cataluña

1469.0

21.0

1310.9

19.7

1169.9

18.3

Madrid

1163.4

16.6

1737.4

26.1

1993.5

31.2

C. Valenciá

506.3

7.2

457.4

8.2

265.9

4.2

Total SPE(*)

6989.5

100.0

6660.8

100.0

6369.2

100.0

ACHEGAS Á UE (*)

E para os investimentos liquidados polas Sociedades Mercantís de Augas
2004

2005

Sociedades de Augas (M. de M.A.)
GALIZA

1.3

0.3

0.1

461.1

486.9

473.4

0.3

0.1

--

GALIZA

0,027

0,028

0,005

TOTAL

90,095

93,972

141,535

--

--

--

TOTAL
% GZ / TOTAL

SEIASAS (M. de Agricultura)

% GZ / TOTAL

% GZ/
APC

16.862,54

997,39

5.9

FEOGA-Garantía

6.459,07

131,26

2.0

FEOGA-Orientación, IFOP e outros

1.276,70

257,78

20.2

FEDER

5.343,73

529,01

9.9

FSE

1.652,74

56,54

3.4

FONDO DE COHESIÓN

1.800,10

22,8

1.3

Outras transferencias

como sociedades á ADIF, AENA, RENFE, FEVE, PORTOS DO
ESTADO, SASEMAR, SENASA e CORREOS E TELÉGRAFOS, quen
realizaron a actividade investidora indicada na Táboa seguinte para o
período 2003-2005, e na que podemos comprobar como o investimento
executado en Madrid e Cataluña oscila entre o 38 e 50 por cento dos
investimentos totais das empresas públicas dependentes do Ministerio de
Fomento.

2003

GALIZA

8.193,28

FONDOS RECIBIDOS

(*) Sector Público Empresarial dependente do Ministerio de Fomento

M€

APC

%

330,20

SALDO FINANCEIRO COA UE

8.669,25

(*) Ao Orzamento da UE e ao FED

Asemade podemos comprobar como da totalidade de fondos comunitarios
recibidos desde a UE (16.863 M€) só o 5.9% deles corresponderon a Galiza,
pese a reiteración españolista, coa finalidade ideolóxica que os caracteriza,
de mostrar ao noso país como un dos máis beneficiados, centrando a
cuestión nos fondos estruturais unicamente, obviando os fondos agrarios
procedentes do FEOGA-Garantía, os de maior contía individual, nos que
Galiza participa por embaixo do 2% (malia a súa fasquía agrícola e a trola
inservíbel do carácter subvencionado da nosa agricultura).
Neste ano 2003, as empresas públicas, excluídas como vimos nos cálculos
das balanzas fiscais, xestionaron nada menos co 20% dos fondos estruturais
(preto dos 2.000 M€).
Consideremos, en segundo lugar, como tratan en concreto as balanzas
fiscais do BBVA esta cuestión dos fondos comunitarios. Resumiremos a
cuestión indicando que dado o ámbito institucional elixido, a nivel da
APC só se contemplan como fondos comunitarios recibidos da UE, a
contía de 2467 M€ --o 14.6% dos totais reais-- dos que a Galiza se lle
imputan 162 M€ (o 6.6%), mentres que, do lado das achegas á UE, as cifras
correspondentes para a APC son de 51803 M€ (case o 65% do total real),
imputándoselle a Galiza 333 M€ (o 8.9% do total da APC!!). Ao cálculo
3

Correspondentes ao recurso RNB e ao financiamento do cheque británico.
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da cifra galega chegamos da maneira seguinte. Estas achegas –gastos-,
desde unha perspectiva económico-funcional, figuran na subfunción
10.1 “Órganos executivos e lexislativos, asuntos financeiros e fiscais, asuntos
exteriores” que, para a APC, elévanse a unha contía total de 7.177 M€.
Como vemos os empregos derivados das achegas á UE significan o 72.2%
do total da subfunción sinalada. Porcentaxe que aplicamos ao total, que
nesa subfunción, se lle imputa a Galiza.
Xa debe estar claro que este tratamento das relacións financeiras entre a UE
e o estado español conduce a unha situación esperpéntica: fronte ao saldo
real favorábel para o estado de 8669 M€, que antes vimos, nos cálculos
destas balanzas fiscais atopámonos cun saldo neto desfavorábel en nada
menos que 2713 M€. E no caso galego, tamén cun saldo neto desfavorábel
por 171 M€. Certamente, desde esta perspectiva deberían existir poucos
incentivos, se algún, para tanto fervor europeísta irracional co que temos
de aturar a cotío. Onde queda a Galiza “pobre” que, pola contra, sóbranlle
tanto os recursos que regálallelos xenerosamente á “rica” Unión Europea!.
Quen crea con fe infinita nestes cálculos das balanzas fiscais, obviamente,
ten de tratarse de individuos, que situados permanentemente nas famosas
cavernas platónicas, gozan de maneira enfermiza coa negación da realidade.
En definitiva, vemos que o feito obvio, real, de que o estado español sexa
un dos receptores netos máis importantes, como non cansan de repetir
os españolistas para maior gloria do seu europeísmo innato, ten unha
representación invertida nestas balanzas fiscais, expresando un desprezo tal
pola realidade que os seus saldos poden representar o que eles queiran,
mesmo o misterio trinitario se lles prace, mais non ningún tipo de relación
obxectiva entre a Administración Pública Central e as Comunidades
Autónomas, amén de coa Unión Europea.
Resumamos entón os aspectos principais relacionados co ámbito
institucional e as operacións que se contemplan nos cálculos das balanzas
fiscais que analizamos:
•

Exclúense as actividades do sector público empresarial.

•

Unicamente se contemplan as operacións non financeiras, excluíndose
a totalidade das operacións financeiras.

•

Ilo condiciona de maneira esencial o tratamento da actividade
investidora realizada polo sector público estatal (administrativo e
empresarial), dunha maneira tal que afecta a máis da metade deses
investimentos, moi concentrado en territorios como Madrid ou
Cataluña.

•

E, polo mesmo, o tratamento dos fondos comunitarios só pode
cualificarse, dunha maneira suavizada, como certamente disparatada,
e que incide, adicionalmente, no que vimos no punto anterior, ao
cofinanciar os fondos estruturais, en medida notábel, a actividade
investidora do sector público empresarial.

Alguén podería lexitimamente considerar que, á vista destas eivas, para que
continuar dando a vara con estas balanzas fiscais, agás que un estea disposto
a regalar o seu escaso tempo as cousas máis absurdas, que case raian na
irracionalidade, e a peor, existindo tantas cousas interesantes ás que
atender. Non podemos estar máis de acordo con semellante conclusión,
pero moito nos tememos que teñamos caído xa, de maneira irreversíbel,
no escuro mundo da irracionalidade, así que, en adiante procuraremos
alixeirar este camiño endiañado todo canto nos sexa posíbel. E ademais,
todo o que vimos non é o peor do que réstanos por presenciar.
Porén, a cuestión máis relevante da metodoloxía empregada na elaboración
das BBFFs é a que ten a ver cos criterios de imputación dos ingresos e dos
gastos da APC nas diferentes comunidades autónomas. Moi atinadamente
López Casasnovas i Martínez4 distingue entre os enfoques:
Soberanista (“as if ”), baseado en realizar unha avaliación comparativa
dos ingresos realmente soportados e dos gastos públicos territoriais,
que se realizan efectivamente nun territorio dado, como si existira plena
autonomía financeira, mais de acordo sempre coa normativa fiscal e
orzamentaria vixente. Tamén coñecido coa terminoloxía de enfoque de
“fluxo monetario”.

4 En “O déficit fiscal dunha Comunidade Autónoma coa Administración Central: ¿de qué estamos a falar?”.
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Non soberanista, españolista engadiremos nós, quen, en troques, non centra
o interese na localización concreta do gasto ou do ingreso (o territorio
non é mais cun elemento circunstancial; iso das nacións non é mais cun
invento perverso nacionalista) senón en quen é o beneficiario último,
para logo intentar de situar estes beneficiarios sobre o territorio. Tamén
coñecido coa terminoloxía de enfoque “carga-beneficio”.
Por tanto,
este enfoque vese na obriga de utilizar uns criterios baseados en hipóteses
moi controvertíbeis, a priori, arbitrarias, por moito que se lles encubra
co eufemismo de normativas e que, como indica Espasa5, o seu principal
perigo pode ser confundir quen deberían ser os beneficiarios, con quen
son os beneficiarios reais ou efectivos. Ou mais directamente, a inversión
españolista tradicional, para alcanzar os resultados predeterminados que
xustifican a súa posición ideolóxica, enredada nun sen fin de trécolas
numéricas, arrodeadas dun misticismo e seudosabedoría arcana, cal
modernos alquimistas, difundindo ad nauseam a nova boa da pedra
filosofal inalcanzábel, que por certo, sempre é a mesma. Neste sentido,
os nosos esquizofrénicos académicos galaicos non teñen porque perder o
tempo en ler as balanzas fiscais do BBVA, ou calquera outras, dentro deste
enfoque. Chégalles con exercer o seu papel de colonizados, predicadores e
vendedores da indubidábel “solidariedade estatal”, alcanzada a través de
tan peregrino procedemento “científico”.
Resumamos o anterior en que o fundamental das diferenzas, nun sentido
cuantitativo que non cualitativo, entre ambos os dous enfoques, procede
do lado do gasto, sobre todo logo do “esforzo” realizado polos autores das
BBFFs da Fundación do BBVA no afinamento dos seus criterios do lado
do ingreso, para se aproximar ao enfoque soberanista e non quedar en
manifesta evidencia, como científicos, como tan ben reflicte a cita realizada
anteriormente en relación coa “nova” posición dos teóricos estatísticos de
FUNCAS.
Noutros traballos temos aproximada a carga fiscal soportada polos galegos
como consecuencia do sistema fiscal español, operación moi facilitada
polos Informes de Liquidación do Sistema de Financiamento, publicados
polo Ministerio de Economía e Facenda, que obvian unicamente aqueles
impostos que non forman parte da “cesta impositiva” integrada no sistema
de financiamento, dos que o máis relevante é o imposto de sociedades.
Obtíñamos así unhas cifras impositivas soportadas polos galegos que
case duplicaban as utilizadas polos nosos académicos galaicos colonizados
quen, sen encomendarse nin a Deus nin ao Demo despachaban a cuestión
sen maior esmero, para así xustificar a súa profesión de “vendedores de
solidariedade estatal”, confundindo as cifras recadadas nas delegacións
galegas da Axencia Tributaria Estatal (AEAT) cos impostos realmente
pagados polos galegos. Parecería, xa que logo, que deberían revisarse a
serio os criterios utilizados en algunhas Facultades para concederen os
títulos académicos, que logo son utilizados para vender teorías científicas
tan estrafalarias como a anterior, e pontificar nos diferentes medios de
comunicación galegos sobre o divino e o humano, mais utilizando sempre
as súas falsidades en contra do país, expresando un auto-odio merecente da
análise psiquiátrica acaída polos grandes e cualificados científicos que nesta
rama da ciencia existen no país. Mais fora bromas, todo o que isto reflicte
non é mais ca ideoloxía concreta destes individuos, que, en casos, exercen
unha función –moi lexítima por certo--, de asesoramento de determinados
partidos políticos españolistas, por moito que pretendan ocultala de
maneira vergoñenta, agochados nunha suposta posición científica.
Mais paremos un pouco en como se manifesta en concreto este proceso de
aproximación que contemplamos nas “novas” BBFFs do BBVA, para o que
a Táboa a continuación pode resultar útil.
É notorio que os resultados son moi coincidentes (poor académicos galaicos
solidarios!) nos casos galego e catalán, e incluso no caso galego, os nosos
cálculos pecaron por defecto na súa comparanza cos procedentes destas
BBFFs, mais todo dentro do contexto normal dunhas aproximacións
posíbeis, dada a existencia dun sistema fiscal único estatal. Porén, este
non é o caso con Madrid, reflectindo como a aproximación ao enfoque
soberanista é (mais ben ten que ser) aínda moi limitada, e a consecuencia
científica non pode ser aplicada, debe ser deixada de lado aquí, cando do
que se trata é de presentar a esta comunidade autónoma, capital do estado,
como a “expresión máxima da solidariedade española”. Porén, os dados
das BBFFs móstrannos con toda transparencia e clarividencia o absurdo
5 “Metodoloxía cara a elaboración das balanzas fiscais das CC.AA.”(CES
español, 2002)

ANO 2003 (M€)

GALIZA

MADRID

CATAL.

APC

% G/E

I Tributarios nas BBFFs (1)

5402.3

22784.2

19362.0

95432.0

5.7

I Integrados no S de F. (2)

2900.9

11050.8

11249.0

65552.7

4.4

TOTAL SOPORTADO

8303.2

33835.0

30611.0

160984.7

5.2

PIB (INE)

39883

138528

147282

782929

5.1

% I.Soportados/PIB

20.82

24.42

20.78

20.56

101.3

Segundo os nosos cálculos:
TOTAL SOPORTADO

8192.8

29384.3

30427.7

DIFERENZA

- 110.3

- 4450.7

- 183.3

(1)Total impostos soportados menos os Cedidos ou Territorializados
(2)Cedidos ou Territorializados integrados no Sistema de Financiamento

dos dados madrileños e até onde chega a terxiversación para alcanzar
os resultados predeterminados. Pode alguén dar conta axeitada deste
extraordinario fenómeno de que Madrid soporte unha carga impositiva,
en termos absolutos, superior á catalá, cando o PIB e poboación desta
última son superiores aos da primeira?. Evidentemente ninguén pode
chegar a tanto por moitos títulos que presente!!. A Terra non é plana, como
sabemos os máis leigos en cosmoloxía científica.
Ademais, se ben é certo que estas BBFFs que consideramos decláranse
provisionais para os exercicios 2004 e 2005 debemos precisar que os
dados agregados da APC corresponden exactamente en 2004 cos dados
definitivos nos que se basean, os elaborados polo IGAE, mentres difiren
lixeiramente (en torno ao 2%) no caso do ano 2005. E que comprobamos
aquí respecto dos impostos soportados polos galegos?. Pois que se, respecto
aos nosos cálculos, eran lixeiramente superiores no ano 2003, acontece
que neses anos 2004 e 2005 xa son inferiores en 218 M€ no primeiro
ano e en 460 M€ no segundo, indicador de que a aproximación arriba
louvada deixa moito que desexar, dada a característica intrínseca arbitraria
dos criterios de imputación utilizados, sempre postos ao servizo dos fins
últimos ideolóxicos pretendidos.
Pasemos de contado a considerar o lado dos gastos e en que se traduce
a aplicación do criterio de beneficio que, como expresan os autores das
balanzas fiscais do BBVA “se imputan aos territorios en que residen ás persoas
ás que van destinados os servizos públicos ou as transferencias públicas,
á marxe do territorio onde se producen tales servizos ou se pagan tales
transferencias”. A primeira cuestión obvia mais que pensamos que hai que
salientar é que falamos de gastos imputados, non de gastos efectivamente
realizados nun territorio dado que, que como vimos na definición dos
dous enfoques alternativos, é o que aplica o enfoque soberanista ou do
fluxo monetario.
Quizais para quen non queren perder o tempo nestas cuestións,
afortunadamente para eles, séxaselles bo partir do suposto de que non
exista Administración periférica do Estado en ningunha comunidade
autónoma; que toda ela se concentra en Madrid. Na realidade é na capital
do estado, onde tal administración, desde os órganos constitucionais, até
ministerios, organismos, Seguranza Social con todas as súas Entidades
Xestoras, Servizo Público de Emprego Estatal e tantos outros residen
dunha maneira, cualitativa e cuantitativamente, fundamental. Á parte
doutros efectos indirectos por esa calidade de capital do Estado, como a
localización das sedes das grandes empresas e moito máis.
Neste suposto, resultará quizais máis doado decatarse de dúas cuestións
esenciais: primeiro, desde a perspectiva do enfoque soberanista, como
xa sabemos, o inxente gasto que isto significa se cargaría en Madrid,
lugar onde todo ese gasto se realiza efectivamente (aquí os conceptos
de gasto imputado e gasto efectivo son idénticos); segundo, aínda que
esa presenza humana e non humana tan formidábel ten uns efectos
económicos directamente medíbeis sobre Madrid, a pretensión chave
da versión españolista a través do seu específico principio de beneficio
consiste precisamente en repartir estas gastos localizados en Madrid,
imputándollos a todas as Comunidades Autónomas.
Así distinguen catro categorías xerais de gasto, para logo lles aplicar a cada
unha delas a correspondente hipótese ou criterio de incidencia territorial
(imputación), ou sexa todos os criterios subxectivos, arbitrarios que

permitan facer funcionar a repartidora de gastos da maneira
conveniente para os seus obxectivos. Tamén se fai explícito
por que ao principio utilizado se lle denomina “de beneficio”.
• En primeiro lugar están os gastos que dan lugar a
beneficios indivisíbeis (bens públicos), que se reparten a
escote no conxunto da pel de touro, xa que benefíciannos
a todos por igual. Como exemplo, os gastos xerais das
Administracións Públicas, Defensa, Orde e Seguranza
Pública, independentemente de onde estean localizadas as
“unidades produtoras” de bens como a “xustiza”, a “defensa”,
a “orde pública” ou a “seguranza”.

• En segundo lugar están os gastos que dan lugar a beneficios
indivisíbeis unicamente no interior dunha comunidade
autónoma dada (bens públicos de ámbito “local ou
rexional”), que non presentan problema a respecto dos
cálculos das balanzas fiscais.
• En terceiro lugar están os gastos que dan lugar a beneficios divisíbeis
persoalmente (bens privados), dándolles un tratamento común xunto a
anterior categoría de gasto “a efectos da súa imputación territorial”. Así os
gastos en certas infraestruturas de transporte, agrarias, certas actividades
culturais e recreativas, de protección social, educación, sanidade e
obviamente, as transferencias as Administracións Territoriais, xa que resulta
moi difícil movelas de onde están, séxanos permitida a graza.
• Finalmente, están os gastos que dan lugar a beneficios mixtos, é dicir,
unha parte divisíbel e a outra indivisíbel e, que como afirman os autores
destas balanzas fiscais son os que “a teoría da facenda pública identifica como
xeradores de beneficios externos”. Deixando de lado a arbitrariedade a que
pode levar, na práctica, esta separación entre o divisíbel e o indivisíbel,
vexamos a onde lles leva a utilización destes gastos que producen
beneficios externos. Supoñamos que o goberno galego executa unha
nova infraestrutura de transporte, digamos na Guarda. É obvio que esta
infraestrutura xera “efectos externos” que se estenden alén da Guarda.
Mais a outro galego residente en Ribadeo, poñamos por exemplo, teño
dúbidas que lle pareza ben que un Conselleiro calquera lles predicara
que a Xunta xa executou alí, digamos o 10% do custo da infraestrutura
de transporte da Guarda, imputándolles este gasto porque entende que
é precisamente niso no que resultou, segundo el, o beneficio para os
residentes en Ribadeo. Pois da mesma maneira, a construción do túnel
do Guaderrama, por exemplo, considérase que produce efectos externos que
benefician en moito a Galiza (da mesma maneira que o túnel dos Urais e
así deseguido). Por tanto, debe serlle imputado a parte correspondente
do gasto total, seguramente calculado con tanto criterio científico como
podería facer unha adiviña utilizando a súa bola de cristal, que coido que
é o seu computador persoal, mais non estou certo. Non podo me resistir a
citar aos autores na súa propia lingua, a fin de non traizoalos, para quen “la
generación de efectos externos interterritoriales puede tener su origen tanto en
la mobilidad de los ciudadanos para acceder al disfrute de las infraestructuras y
equipamientos localizados en otro territorio, como en la existencia de beneficios
intangibles que desbordan los límites del entorno local en que se produce el
gasto”. Certamente, non se lles pode negar imaxinación. Xa que logo, a
estas alturas xa debemos estar convencidos de que, como fan as BBFFs, a
Galiza se lle deben imputar parte dos gastos correspondentes a Organismos
como Barcelona, Holding Olímpico, Centro de Arte Raíña Sofía, Museo
Nacional do Prado, Fundación Thynssen Bornemisza, Fundación Museo
Sorolla, Fundación Teatro Lírico, …. Penoso … ou risíbel?.
En resume, non sei se quedou claro que gastos imputados non son
gastos efectivamente realizados polo Estado na Galiza, e como en base a
criterios, como pouco arbitrarios --que os leva a non os facer plenamente
transparentes mais que na teoría, ocultando os dados concretos que se
derivan deses supostos no ámbito autonómico-- impútanselle a Galiza
gastos inexistentes, engórdaselle con gastos ficticios do Estado, polo que
pouco pode estrañar que estes superen aos ingresos para, con elo, deixaren
claro, como reiteran até a saciedade os nosos “vendedores de solidariedade”,
que Galiza subsiste grazas a “solidariedade do Estado”.
Neste sentido é mágoa que non dispoñamos, como parecería normal, a
distribución destes gastos imputados desde unha perspectiva económica, é
dicir, en gastos de persoal, compras públicas, investimentos e transferencias,
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como si o coñecemos para o conxunto da Administración Pública. É
froito isto da casualidade?. A resposta non pode ser mais que negativa. No
ano 2003, o total dos gastos imputados a Galiza nestas BBFFs elévase a
considerábel cifra de 14.514 M€, que fronte a uns gastos totais da APC
de 200.595 M€ significan o 7.2% dos mesmos. Se, por exemplo, os gastos
de persoal imputados a Galiza significasen o 7% dos da APC, alcanzaría
unha contía que dividida polo número de funcionarios da APC periférica
na Galiza, 20.000 en números redondos, triplicaría a retribución media
que realmente percibiron eses funcionarios. Se os nosos académicos galaicos
“vendedores de solidariedade” formaran parte deste persoal funcionario (que
non é o caso) berrarían alporizados. Alto aí!. Para quieto!. Que broma é
iso da imputación!. Eu gaño 100 non gaño 300. Váiase vostede coa súa
imputación ao inferno!. E, haino que dicir, terían neste caso, toda a razón.
Vexamos outro efecto derivado desta consideración de gastos imputados,
referíndonos agora ao bloque “APC agás a Seguranza Social Contributiva”.

Non sei se parece evidente que se os gastos imputados equivalesen a
gastos reais, efectivos, ninguén debería dubidar de que a nosa Galiza
estaría gozando xa fai moito tempo tanto do famoso AVE (no que seriamos
pioneiros!), que case chegaría á porta de cada casa, e incluso os equipamentos
educativos e sanitarios serían tan abondosos que mesmo as aldeas –hoxe
abandonadas-- contarían con magníficos centros educativos e sanitarios,
a pouco que se fixera un simples uso normal, non digamos óptimo, de
semellante volume de recursos, provocando ademais, a envexa dos mesmos
alemáns, que, como home xeral, pasan por moi ricos!.
Aínda sexa aburrido, e logo das explicacións anteriores, podemos rematar
isto con esta Táboa resume dos gastos non financeiros imputados a Galiza
no ano 2003 polo Estado e os seus Organismos Públicos, desde unha
perspectiva funcional, deixando agora de lado todos os gastos imputados
pola Seguranza Social Total, non só a Contributiva, dada a limitación de
dados á que xa nos referimos anteriormente.

A Táboa seguinte móstranos os gastos imputados en M€ de 2005, GASTOS IMPUTADOS A GALIZA
ESTADO
Org-APC
tal como podemos obter no texto destas BBFFs. Neste longo período
6343.2
82.6
179.2
32.2
de 15 anos (1991-2005) os gastos non financeiros imputados por En Activs. de carácter xeral (*)
este bloque institucional citado alcanzou a fabulosa cifra de 163.351 En Actividades económicas
615.3
8.0
99.8
17.9
M€-2005. É dicir, En Actividades Sociais e p/a comunid.
721.1
7.4
277.9
49.9
APC
Orz. Galeg.
unha contía que
TOTAL
7679.6
100.0
556.9
100.0
equivale a tres
ANO
Sen SSC
Liquidados
veces e medio (*) Servizos xerais das Administracións Públicas estatais, Defensa e Orde Pública e Seguo valor do PIB ranza.
GALIZA
G. Non Fin.
galego do ano
1991
9.747
5.696
2005, medido polo
INE. Visto doutra
1992
10.650
6.297
maneira, neste longo Pasemos agora a analizar o tratamento que as BBFFs do BBVA nos
1993
11.299
6.399
período temporal o gasto presentan sobre o bloque da Seguranza Social Contributiva. No ano
1994
11.149
6.311
non financeiro imputado 2003 impútaselle a Galiza do lado dos ingresos 4909 M€ (dos que 55
medio anual foi de corresponden a rendas da propiedade –xuros- e o resto as cotizacións
1995
11.410
6.385
10.980 M€, equivalente efectivas), e do lado do gasto, 5633 M€ (dos que 5606 corresponden á
1996
11.325
6.498
ao 23.5% do PIB galego función de Protección Social). Desta maneira Galiza “recibe” máis do que
7
1997
11.376
6.724
de 2005!, e moi superior ingresa , sendo tal saldo favorábel de 724 M€.
aos
gastos
non
financeiros
1998
11.570
7.007
liquidados dos orzamentos Na Galiza existe un déficit no réxime especial agrario, por circunstancias
1999
11.480
7.461
galegos. Certamente o históricas específicas que non son o caso aquí, mais que os cambios en curso
gasto en investimento van a modificar senón resolver definitivamente a non moi longo prazo.
2000
11.853
7.557
imputado é unha parte Mais non acontece o mesmo cos outros réximes, especialmente o Xeral, de
2001
11.858
7.797
unicamente da totalidade aplicación nomeadamente aos traballadores industriais e dos servizos, que
2002
9.708
7.956
dos gastos non financeiros colaboran solidariamente a cubrir ese déficit, expresión dunha solidariedade
imputados. Mais para entre traballadores, da que se evade o resto da sociedade galega.
2003
9.614
8.095
facérmonos unha idea
2004
10.333
8.475
aproximada do significado Por outra parte falamos sempre de gastos imputados que inclúen tanto
2005
9.980
8.998
de semellante volume de as prestacións contributivas, propiamente tales, como a parte alícuota dos
recursos poderiamos ter gastos xerais das Administracións que as xestionan no ámbito da APC.
TOTAL
163.351
107.657
presente que aínda agora,
2008, moi seguramente, todas as forzas parlamentarias galegas non verían Mais o importante nisto é que os propios autores das BBFFs advírtennos
con malos ollos unha política de investimento na Galiza por parte do que hai tomar con moito coidado os saldos deste bloque da Seguranza
estado que supuxera 2.700 M€ de 2008 (uns 2500 M€ de 2005) ao longo Social Contributiva, algo que nunca escoitaremos dos nosos vendedores de
dun período de 10 anos, por exemplo. Mais mirando as cifras de gasto solidariedade, e ilo por tres razóns fundamentais:
non financeiro imputado, quen non distinga entre imputado e efectivo,
ben podería afirmar que esa reivindicación (= pe-dir con dereito) é unha • Polo carácter de seguro destas prestacións. Non as regala ninguén, son o
estupidez, pois iso mesmo ben facendo o Estado na Galiza desde o ano froito das cotizacións previas realizadas. Constitúen un dereito!.
1991, e quizais desde máis atrás, se os autores das balanzas fiscais do BBVA
se animaran e colleran a máquina da ciencia ficción que permítenos regresar • O desfase temporal existente entre cotizacións e prestacións.
no tempo, que os ricos agardan como auga de maio se invente canto antes,
para permanecer nos trinta, ou nos seis anos, para sempre!!. Ou, deus, que • O feito da mobilidade dos individuos (sic) [emigración real segundo
nós, que no caso da interior entre as diferentes CCAAs está mal visto se
queren facer contigo?.
cualifique así, xa que todos somos españois] que finalmente “lévalles a elixir
Debemos ter en conta que ademais destes 163.351 M€-2005 de gastos non unha residencia para a súa xubilación distinta daquela da súa vida activa”.
eufemística
financeiros imputados, a Xunta de Galiza, a través dos seus orzamentos, Ou, que marabilla expresiva españolista. Insuperábel versión
8
da
tradicional
e
permanente
realidade
emigratoria
interna
consecuencia
neste mesmo período de 15 anos, executou uns gastos non financeiros
efectivos (aquí si) de 107.657 M€-20056, é dicir, o equivalente a 2,3 veces directa das políticas concretas e conscientes do goberno central e do papel
o PIB galego de 2005. A maiores, tamén habería que tomar en conta o que lle fai xogar ao noso país como consecuencia directa das mesmas,
importante volume de gastos non financeiros efectivos realizados polo nunca neutrais e con efectos asimétricos nos diferentes territorios.
conxunto das Corporacións Locais galegas (concellos e deputacións) neste
mesmo período de tempo, e debidamente consolidados.
6 Aínda que, ben feito, terían de se consolidar coas da APC, mais dado o carácter simplemente ilustrativo disto, obviaremos esta cuestión.
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Nunha palabra, se un galego hipotético realiza ao longo da súa vida laboral
7 Lembrar o papel da “caixa única” como complementario dos ingresos xurdidos maxicamente no quilómetro cero madrileño.
8 Aínda no ano 2007 case 74.000 galegos emigraron para traballaren noutra
autonomía, que representan arredor do 7% da poboación ocupada galega.

un terzo das súas cotizacións na Galiza, outro terzo en Madrid e o outro
terzo en Cataluña ao elixir vir remataren os seus días na terriña, non fai
mais ca lle ocasionar graves prexuízos ao seu inesquecíbel país, en termos
das consideracións filosófico-políticas implícitas nas balanzas fiscais
españolistas. Xa non é que aquí paguemos os gastos da súa formación,
moita ou pouca; xa non é que creen riqueza fóra privando ao seu país da
mesma; é que, finalmente, a pensión á que é acredor, pouco ou moita,
cárgaselle totalmente a Galiza, e non en terceiras partes entre Galiza,
Madrid e Cataluña. Que diferente do que acontece no caso da emigración
cara a Suíza!. Que pouco europeísmo!. Que cousas máis raras provoca isto
de sermos todos españois ¿non si?.
Mais aquí vemos enfrontados a un grave problema aos científicos
elaboradores das balanzas fiscais españolistas. A pregunta xurde de
inmediato. ¿ Por qué demos estes teóricos entenden, ven con precisión,
as eivas reais dos saldos que calculan para este bloque da Seguranza Social
Contributiva e non adoptan os criterios pertinentes para a súa corrección,
cando a propia elaboración das súas balanzas fiscais está inzada de máxicos
e super-científicos criterios de imputación, que non criterios subxectivos e
arbitrarios?. ¿Será que non se conte con indicadores suficientes para
estabeleceren estes criterios?. Por suposto que non, mais facer isto
convertería automaticamente en fume de palla toda a súa teorización
solidaria, simples ideoloxía orientada a xustificaren, por si fixera falla, a
necesidade do sacrosanto estado español, tal cal é.
Antes indicamos que os gastos totais que “recibe” Galiza da APC (Seguranza
Social Contributiva, neste caso) ascenden a 5633 M€ fronte a uns ingresos
de 4909 M€. Non fai falta ser Einstein para descubrir que no caso de que
o 12.9% dos gastos imputados (que non son unicamente prestacións)
corresponderan a cotizacións (non incluídas nos 4909 M€) realizadas no
resto do estado, o saldo galego correspondente sería nulo, non de 724
M€ positivo. Quen hoxe perciben as pensións, en parte, terán participado
moito ou pouco do continxente emigratorio galego, tanto interno como
externo, producido desde a década dos sesenta dos século pasado ¿ou non?.
Incluso, desde a súa perspectiva, de seren
completamente coherentes cos seus postulados
ideolóxicos, e de acordo co seu principio esencial
de que todos somos españois, cuestión polo que
farían calquera cousa menos a negar, deberían
facer os cálculos deste bloque dunha maneira moi
diferente. As balanzas fiscais infórmannos de que
o conxunto da Seguranza Social Contributiva
ten un superávit de 12.281 M€ en 2003. Da
mesma maneira que fan cos outros gastos da APC,
localizados de maneira considerábel en Madrid,
e repartidos logo por toda a extensión do estado
español en virtude da aplicación, básica, esencial,
do seu principio de beneficio ¿non sería o máis
coherente aplicar este mesmo principio ao superávit
agregado da Seguranza Social Contributiva
repartíndoo tamén sobre todos o territorios que
conforman a pel de touro?. Sería …. mais levaría
a uns resultados completamente explosivos para
os seus intereses reais ao elaborar as súas balanzas
fiscais – todas as comunidades autónomas terían
superávit neste bloque-- facendo saltar cara a
Marte (haberá españois alí?), polo menos, todas
as súas formulacións que non son outra cousa que
pura ideoloxía españolista para consumo interno.

Atrevámonos, para non defraudar aos afeccionados, a levar a cabo unha
aproximación dos saldos efectivos, reais, de Galiza coa Administración
Pública Central nos termos definidos polas balanzas fiscais do BBVA, que
nos permita a súa comparación e, sobre todo, a avaliación das diferenzas
cuantitativas que poidan existir, ou mesmo se estamos na presenza de
situacións que implican diferenzas cualitativas.
Para iso botaremos man de diferentes informes oficiais do Mº. de Economía,
como os Informes anuais “Facendas Autonómicas en Cifras”; do Mº. de
Traballo, en relación coa Seguranza Social contributiva e non contributiva,
entre eles o Anexo ao Informe Económico-Financeiro dos Orzamentos da
SS do ano 2007 e as Memorias estatísticas anuais do INSS e do IMSERSO;
os propios orzamentos liquidados da Xunta de Galiza desde o lado dos
ingresos, mais tamén unha moi completa resposta parlamentar do goberno
central ao deputado nacionalista Francisco Rodríguez en febreiro de 2006,
relacionada cos gastos liquidados da Administración Pública Central na
Galiza nos anos 2003 e 2004. Todo isto permitiramos facer os cruces
necesarios entre as diferentes, e abondosas informacións utilizadas, que
nos permitirá comprobar a súa concordancia, e asegurármonos de que
somos rigorosos e exhaustivos na contemplación deses gastos. No caso de
diferenzas sobre un concepto entre as diferentes informacións referidas á
mesma, sempre adoptaremos o criterio de adoptaren o valor superior, é
dicir, o que resulta menos favorábel desde unha perspectiva galega.
Basicamente o procedemento consistirá en determinar os gastos da APC
localizados en Galiza, que van desde os gastos de funcionamento da
Administración Central periférica, os investimentos do estado realizados
en Galiza segundo o ámbito institucional definido polas balanzas
fiscais, e todas as transferencias correntes ou de capital, calquera sexa a
súa finalidade, económica ou social, nomeadamente as prestacións non
contributivas. Para ilo, comecemos resumindo, para o ano 2003, os dados
máis importantes contemplados na resposta parlamentar mencionada,
como punto de partida que mostramos na Táboa a continuación.

CONCEPTO DE GASTO

AXE

SS

SPEE

FOGASA

TOTAL

Gastos de Persoal

279.7

72.7

8.2

0.612

361.2

Compras públicas

52.0

15.4

1.0

0.074

68.4

Gastos Financeiros

0.9

0.1

0.001

1.0

DE FUNCTO. SERVIZOS

332.7

88.2

9.2

0.688

430.7

2819.2

4684.3

819.3

14.507

8337.2

Investimentos

521.1

3.3

0.6

0.025

525.1

Transferencias de Capital

367.0

Transferencias Correntes

GASTOS NON FINANCEIROS
Clases Pasivas – Persoal

4040.0

367.0
4775.7

829.1

15.220

9660.0
499.0

499.0

Clases pasivas – T. Correntes
CLASES PASIVAS

8.6

8.6

507.6

507.6
10167.7
GASTOS IMPUTADOS NAS BBFFs =
DIFERENZA

=

14513.6
4345.9

AXE = ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO; SS = SEGURANZA SOCIAL
SPEE = SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
FOGASA = FONDO GARANTÍA SALARIAL

É hora xa de acabar con isto. Se alguén mantén aínda dúbidas acerca da
validez real dos saldos fiscais que as balanzas fiscais españolistas atribúen a
Galiza, ou a calquera outra comunidade, só lle quedan dúas vías posíbeis:
que estude profunda e seriamente o texto das balanzas fiscais elaboradas
pola Fundación do BBVA ás que aquí nos referimos, ou que acuda a un
sanatorio con urxencia, sen, pola nosa parte, atrevérmonos a recomendar
ningunha delas, posto que vémonos completamente incompetentes nesto,
como en tantas outras cousas, para determinar cal alternativa é a mellor ou
a peor, que tanto ten.

O enfoque de fluxo monetario e a súa aplicación a Galiza

Xa que os gastos de funcionamento da Administración Central periférica
localizada en Galiza os temos determinados, así como os investimentos,
teremos que nos preocupar de precisar as transferencias non contidas neste
cadro e pagadas a Galiza. Por outra banda, hai que ter en conta que parte
dos investimentos e transferencias realizadas pola APC teñen como fonte
de financiamento, os fondos comunitarios xestionados pola APC, cuxa
contía non podemos determinar, o que puidese ocasionar unha duplicación
do gasto. Finalmente, considerados separadamente a totalidade dos gastos
de funcionamento da Administración Pública Central, permitiramos
contemplar o bloque da Seguranza Social Contributiva en termos estritos
das prestacións realizadas. Todos os dados utilizados pódense cotexar no
anexo correspondente (Balanzas fiscais Galiza-Estado – Resultados).
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Resulta especialmente importante o apartado das transferencias no
que utilizamos como fonte primaria os Informes sobre as “Facendas
Autonómicas en Cifras” o que eleva substancialmente as cifras contidas no
cadro anterior, principalmente polo feito de este último non contemplar
a transferencia derivada da participación das Corporacións Locais galegas
nos ingresos do estado e a garantía de financiamento do sistema sanitario.
O valor total das transferencias a Galiza sitúase nun nivel arredor
de 100 M€ superiores ás recollidas como ingresos nos orzamentos
liquidados galegos.
Comprobamos a concordancia dos dados contidos no anexo ao Informe
Económico-Financeiro da Seguranza Social en 2007, último publicado,
coas Memorias anuais do INSS e tamén coas transferencias que para o
bloque da Seguranza Social se contempla no cadro anterior de partida.
Todo isto lévanos a determinar a contía precisa das prestacións contributivas
así como doutro tipo de prestacións, como as derivadas por situacións de
incapacidade temporal, maternidade, risco durante o embarazo, recargas
por falla de medidas de seguranza e hixiene, indemnizacións e prestacións
únicas, e prestacións sociais.

místicas fora do alcance do pensamento racional humano.
Finalmente o que os nosos resultados significan é que todas as
Administracións galegas (Xunta, deputacións e concellos) poden realizar
as actividades contempladas nos seus orzamentos respectivos tal como
normalmente as desempeñan, e o país aínda xera recursos suficientes para
regalárllelos ao benfeitor estado español.
[P.D. No ano 2003, por exemplo, a achega ao estado polo cupo vasco foi
de 1034 M€ (457 M€ no caso navarro), que como se coñece, realizan
as deputacións forais, a través da comunidade autónoma respectiva,
para financiar os servizos competencia do estado ou non transferidos á
comunidade.]

MAIO, 2008

O informe do IMSERSO “Evolución das nóminas 2001-2007” permítenos
determinar a contía das pensións non contributivas da Seguranza Social
así como as prestacións sociais e económicas da LISMI , nomeadamente
o subsidio de garantía de ingresos mínimos, o subsidio por axuda de
terceira persoa, e o subsidio de mobilidade e compensación por gastos de
transporte.
Desta maneira estamos en condicións de conformar os dous bloques
que contemplan as balanzas fiscais españolistas, o da “APC agás a SS
Contributiva”, o da “SS Contributiva”, e, por agregación, o total dos fluxos
monetarios.
Mais á vista do explicado anteriormente a respecto
das limitacións que presentan os saldos do bloque
da Seguranza Social contributiva, recoñecidas
só teoricamente, como vimos, polos autores das
balanzas fiscais españolistas, adoptaremos nós dúas
hipóteses a respecto do saldo resultante, nun contexto
coidamos que conservador. A primeira reflicte unha
corrección dos gastos neste bloque de maneira que
se igualen aos ingresos por cotizacións, o que vén a
significar na práctica que o 8% das prestacións galegas
consideradas correspondan a cotizacións realizadas
no resto do estado ao longo da vida laboral dos que
hoxe son receptores, por dereito, desas prestacións. A
segunda, será considerar unicamente unha corrección
do 4% como consecuencia deste feito real.

RESULTADOS GALIZA

ANO 2003
FL. MONET.

ANO 2004

BBFFs.

FL. MONET.

ANO 2005

BBFFs.

FL. MONET.

BBFFs.

APC – SS Contributiva
INGRESOS

6337.9

6337.9

7170.2

6952.3

7791.4

7331.2

GASTOS

5817.8

8880.7

6200.1

9926.2

6775.4

9979.9

SALDO

-520.2

2542.8

-970.2

2973.9

-1016.1

2648.8

INGRESOS

4908.6

4908.6

5279.6

5279.6

5608.1

5608.1

GASTOS

4908.6

5632.9

5279.6

6011.8

5608.1

6320.1

0.0

724.3

0.0

732.2

0.0

712.0

4908.6

4908.6

5279.6

5279.6

5608.1

5608.1

5165.9

5632.9

5529.9

6011.8

5879.7

6320.1

257.2

724.3

250.3

732.2

271.6

712.0

11246.6

12246.6

12449.8

12231.9

13399.6

12939.3

10726.4

14513.6

11479.6

15938.0

12383.5

16300.0

-520.2

3267.1

-970.2

3706.1

-1016.1

3360.7

11246.6

12246.6

12449.8

12231.9

13339.6

12939.3

10983.6

14513.6

11730.0

15938.0

12655.1

16300.0

-262.9

3267.1

-719.9

3706.1

-744.5

3360.7

SS CONTRIBUTIVA
HIPÓTESE 1

SALDO
HIPÓTESE 2

Na Táboa a continuación presentamos os resultados
INGRESOS
que alcanzamos, confrontados cos presentados nas
balanzas fiscais do BBVA, obtendo, como pode se GASTOS
comprobar diferenzas de carácter non só cuantitativas, SALDO
senón tamén cualitativas. Fronte uns saldos favorábeis
a Galiza como nos “venden” os nosos vendedores de
solidariedade, é xusto o caso contrario o que acontece TOTAL APC
como consecuencia da aplicación do método de fluxo HIPÓTESE 1
monetario, é dicir, da consideración de fluxos efectivos
e non de fluxos imputados, entelequia españolista para INGRESOS
reivindicarse a si mesma. Tamén isto servirá para nos GASTOS
facer evidente as diferenzas radicais entre ambos os SALDO
dous métodos, e as liortas que necesariamente téñense
que producir entre os diferentes expertos que defenden HIPÓTESE 2
cada un deles, nun debate tan inútil como do que INGRESOS
podemos gozar entre o bispo Copleston e o filósofo GASTOS
Bertrand Russell a respecto da existencia de Deus
en “Why I am not a Christian”. As posicións están SALDO
tan cristalizadas en cada quen que o choque necesario
dunhas concepcións radicalmente opostas, asentados
en principios inconmensurábeis entre si, convértese nun exercicio pouco
máis ou menos que banal. Non outra cousa acontece en determinados
debates políticos esenciais con ideoloxías case opostas. Claro que a vantaxe
neste caso que tratamos das balanzas fiscais consiste en enfrontármonos
nisto a cousas que se ven, que se tocan, que son reais , non a entidades
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SOBERANÍA, NACIÓN E ESTADO
A estas alturas, resulta un pouco difícil de comprender, a non ser que
medien intereses políticos, a resistencia a aceitar que o Estado español é un
Estado plurinacional. Chama a atención que sexan voceiros de institucións
académicas os que se empeñan en confundir nación con estado. Se
non se fai esta distinción, todo o debate posterior resulta trabucado.
Efectivamente, a definición da nación asenta nun feito empírico, nunha
realidade incuestionábel, da que se derivan dereitos políticos. A realidade
empírica incuestionábel resúmese, como diría Castelao, nas seguintes
características: comunidade estábel, idioma, territorio, vida económica,
hábitos psicolóxicos e comunidade de cultura. Todas elas xuntas configuran
o que é unha nación. Certamente a nación acada un chanzo claramente
político cando existe vontade social de exercer como tal e, portanto,de
expresarse através do coñecido como dereito de autodeterminación. É xa
un tópico andar a falar de se, pode haber obxectivamente unha sociedade
con características de nación, pero sen vontade política manifesta. Entón
poderiamos falar de falla de vontade nacional, o que non quer dicer que
non se manifeste nalgún momento determinado do proceso histórico.
O Estado español é o produto dun proceso de integración, conflitiva
sempre, de varias nacións, apartir dunha cunha función hexemónica.
Entender por que a vontade nacional de Galiza é, en certa maneira, menor
que a de Catalunya e Euskadi, obriga a recorrer á historia. Galiza, como
tamén gostaba de lembrar Castelao,foi dominada e integrada através dun
proceso iniciado no século XIV e, en certo modo, concluído formalmente
no XV, despois de ter sido a entidade política máis importante de toda
a Península Ibérica, cunha forza económica, social e cultural manifesta
na capacidade da oligarquía nobiliaria galega para controlar os reinos
occidentais: Portugal e León. Non é unha brincadeira infundamentada
afirmar que os reis que na historia oficial figuran como de Asturias
e León, entre os séculos IX e XIII, pertencen á oligarquía galega e son
galegofalantes. O mito de Santiago non xorde na Galiza por acaso. Foi
unha criación da oligarquía nobiliaria, incluída a pónla eclesiástica. Non
en van para o mundo musulmán a Gallaecia representaba o mundo
cristián. É máis, nunca existiu o denominado Principado de Asturias na
etapa histórica que vai do século IX ao XIV. Os reis dos tres reinos --Galiza,
León, Castela-- adoitaban considerar Galiza como a terra orixinaria, o
Principado. Mais todo isto non anular que Galiza foi dominada antes que
Catalunya e Euskadi. Catalunya non se integrou na coroa de Castela até
o século XVIII, despois da Guerra de Sucesión. E Euskadi practicamente
até o século XIX, despois das Guerras Carlistas. A consciencia de cada
pobo respeito da súa propia realidade está determinada pola súa historia.
Non erra a dereita españolista cando lle dá tanta importancia á historia de
España. Hai dúas concepcións: a mítica, falsificada e oficial, e a que explica
a conformación do actual Estado español como un proceso conflituoso.
Analisarémolo máis adiante.

O PAPEL DAS ELITES DOMINANTES HOXE
Non pode estrañar que co gallo do debate sobre a necesidade de novos
estatutos, despois da fenda aberta pola iniciativa catalá, a opinión pública
fose bombardeada por un reforzado españolismo disposto a negar que
existise mesmo o reino dos Suevos en grande parte do espazo da Gallaecia
romana. Este feito histórico incuestionábel non somente foi minimizado
na historia oficial de España, senón practicamente anulado na formación
cultural media. Unha verdade cando aboia convértese en pedra de escándalo
como se fose un atentado manipulador contra unha historia sagrada que
retrotrae a existencia de España a 3.000 anos antes de hoxe. Non é baladí
o impacto que provoca o coñecemento da historia nunha opinión pública
desinformada. Por iso convén mantela, a mantenta, na ignorancia. Aínda
que só fose por isto, o debate sobre un Novo Estatuto de Nación para
Galiza xa pagaría a pena. Pero hai máis, moito máis.
É norma das autoconsideradas elites de Galiza expresarse através da
esquizofrenia política. Laméntanse como Xeremías nalgunhas ocasións
sobre o mal trato que recebimos e o noso atraso en moitos aspectos.
Nembargantes, advogan por ficarmos como espectadores, cando se
producen contextos que posibilitan avanzos políticos, ou todo o máis a se
definir co que outros propoñen. Esa célebre tendencia a aludir aos cataláns
para descualificar o que consideran iniciativas supostamente prexudiciais
para Galiza ou ben, no mellor dos casos, para pedir o que eles consigan.
Foi curioso ver, como antes de que o BNG lograse introducir o debate
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sobre a necesidade dun Novo Estatuto de Nación para Galiza, os voceiros
da dependencia, non facían máis que subliñar que estamos no mellor dos
mundos posíbeis, que o debate estatutario non tiña nada a ver coa solución
dos problemas de Galiza, que a denominada “unidade” de España é a
garantía da nosa subsistencia. Xa se sabe: somos pobres, necesitamos os
subsidios e a solidariedade de España. Galiza está así sempre ao servizo
das estratexias estatais, nunca dela mesma. Surprende que estas supostas
clases dirixentes recorran a algo que está máis que experimentado a onde
conduce: precisamente a unha situación de deterioro, de marxinalidade, de
falla de peso político.
As entidades de crédito galegas, a Igrexa católica, as grandes empresas
galegas, moitas das institucións locais e autonómicas, téñense apuntado
a esta loubanza da dependencia e da resignación. O resultado é afundar
na tese de que somos un pobo sen capacidade política, sen interese por
coñecer como funcionan os mecanismos financeiros e fiscais no Estado
español, sen interese en autorresponsabilizarse. Aquí está moi espallada
a teoría da discriminación de Galiza, tanto como a hostilidade contra
claquera intento de rebelión. Faise a exaltación da dependencia, o que
pode explicarse do ponto de vista dos intereses especulativos desas supostas
elites que non actúan como clase dirixente dunha nación. O grave é que
se espalla esa ideoloxía entre moitos pequenos e medianos empresarios
e as clases traballadoras en xeral, empecendo así o desenvolvemento de
moitas potencialidades do noso país. O corolario lóxico é unha certa
indiferenza do Estado español con nós e a súa tendencia a anularnos,
mesmo evidente na terminoloxía que usa para non aludirnos como tal:
o Noroeste, o Cantábrico. Todo o máis admiten unha diferenza cultural,
pero esta ideoloxía dominante reafirma que Galiza non pode nen debe
procurar outros camiños porque necesita ser escrava da “solidariedade” do
Estado. Como ademais se propagandea coa tese de que o denominado
problema identitario non existe (concretamente, non hai ningún conflito
lingüístico, nada menos), o resultado é ao cabo a negación na práctica de
Galiza como nación.

A NECESIDADE DO DEBATE ESTATUTARIO
Porén, o debate está afortunadamente plantexado tamén na Galiza. Vai
ser a primeira vez en 25 anos que temos a oportunidade de analisarmos
a realidade do país e toda a súa problemática e intentar acadarmos
instrumentos de autogoberno para poder procurar solucións aos nosos
problemas. O debate sobre a necesidade dun Novo Estatuto é máis vital
para nós que para nengunha outra nación do Estado. É a oportunidade
de avanzar e de asumir que nos temos que autorresponsabilizar de nós
mesmos, se realmente queremos existir con dignidade e enfrontar a
situación de declinio de Galiza con algunhas garantías. Neste aspecto, é
moi importante o debate sobre o sistema de financiamento para lograr un
auténtico autogoberno. É máis, para entender que non hai autogoberno
real se non é a través dun sistema de financiamento que parta da concepción
política da evidente e obvia viabilidade material, fiscal, financeira, do noso
país. Para entendermos isto, cómpre rachar co engano, coa ficción, na que
está agachada a potencialidade fiscal da Galiza, mesmo desta Galiza en
retroceso demográfico e impedida de desenvolvemento autocentrado pola
aplicación de políticas externas.

O PAPEL DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO NESTE
DEBATE
O modelo de financiamento coñecido como de réxime común, por canto
afecta a todas as comunidades autónomas agás as forais (Euskadi e Nafarroa)
é un dos elementos constitutivos do peculiar modelo de descentralización
incorporado na CE de 1978 - o “Estado das Autonomías”--, incorporando,
portanto, graves insuficiencias da perspectiva da división vertical do poder
político real, e reflectindo a través do mesmo a ideoloxía básica, primaria,
do españolismo, que nega a existencia de calquera outra nación que non
sexa a española, como froito, entre outras cousas, da confusión interesada
a que fixemos referencia máis arriba.
A última modificación e versión actual do mesmo foi realizada rematando
o ano 2001, en plena etapa aznarista, para entrar en vigor a partires
do ano 2002. Mais o PP esbozou o sistema co afán de estabilidade e
permanencia indefinida no tempo, como se significase a fin do debate
político e a clara mensaxe de que un avance no mesmo nunha orientación
cara o recoñecemento dun Estado plurinacional sería inviábel para sempre,

coma o fora desde a recuperación da democracia. Perante a necesidade de
aparentar descentralizar os ingresos fiscais no Estado español, xa que estaba
descentralizado unha parte relativamente importante do gasto considerado
territorializábel, decidiuse elevar o contido da cativa cesta tributaria
até entón “cedida”, pasando o IRPF do 30 ao 33%, e incorporándose
coma novas cesións o 35% do IVA e o 40% dos impostos especiais de
fabricación, sen capacidade normativa e de xestión, así como, de moita
menor importancia cuantitativa, o 100% do imposto de matriculación
e do chamado “céntimo sanitario”. Lembremos que o sistema de
financiamento non é mais co instrumento através do que se financian as
competencias e servizos transferidos, salientando o educativo o sanitario
e os servizos sociais. Se escasas son as porcentaxes cedidas nos impostos
principais, ademais da non consideración da totalidade dos impostos
estatais, pior é o nivel de autonomía de que dispoñen as CC.AA. sobre os
impostos que compoñen a cesta tributaria do sistema de financiamento,
é dicer, a súa capacidade de xestión e normativa sobre os mesmos, moi
afastada da existente en réximes federais, malia a propaganda asulagante
de “sermos o estado máis descentralizado do mundo”. Críase a ficción
de que existe descentralización fiscal pero a recadación da maioría doas
impostos estatais segue en mans da Axencia Tributaria Estatal (AEAT). Por
outra parte, cos ingresos procedentes
da cesta de impostos cedidos nen
sequera lógrase cubrir as necesidades
de gasto das CC.AA. agás nos casos
de Madrid e as Illes Balears, e por
escasa contía, que pode desaparecer
nos anos vindeiros á vista das
decisións de diminución impositiva
que está a aplicar especialmente a
primeira destas comunidades. Para
completar o diñeiro que falta bótase
man da ficción pola que é un Estado
magnánimo quen através dunha
transferencia, dun denominado
Fundo de Suficiencia, entrega o
diñeiro restante para cubrir o 100 por
cento das necesidades de gasto. Nin
que dicer ten que coas porcentaxes
sinaladas os resultados son distintos
para cada comunidade autónoma.
Loxicamente, Catalunya aproxímase
máis a cobertura das necesidades de
gasto do que Galiza, o que non quer
dicer que o noso país non pague moito
máis do que recibe nesas porcentaxes
e que non teña capacidade de seu
para suportar o autogoberno actual.
A marcada asimetría na capacidade
de autofinanciamento procedente
dos recursos tributarios do sistema
de financiamento non pode agachar
que estamos perante unha descrición
invertida da realidade. O Fundo de
Suficiencia non é mais que un engano
que véndese ideoloxicamente coma se
for un “Fundo de Solidaridade”, sobre todo en territorios coma o galego.
O Estado é o único soberano en materia fiscal. Estabelece os impostos e o
seu deseño. O Estado “dá”, “concede”, “cede” e así deseguido. As CC.AA.,
Galiza entre elas, e de forma especial porque ten necesidade dun fondo de
suficiencia maior, está “subvencionada”: somos un país inútil. Así é fácil
chegar á conclusión de que España existe desde antes que Galiza. Esta é
unha ficción de tal calibre que agacha o feito incuestionábel de que é o
Estado quen existe grazas a estar suportado fiscal e financeiramente polas
nacións que o integran.
Por transparencia e por responsabilidade, compriría que a nosa sociedade
coñecese realmente cal é a presión fiscal que padece Galiza e os gastos
para manter o seu autogoberno. Os dados dos Informes de Liquidación
do Sistema de Financiamento referidos aos anos 2002-2004 (Ministerio
de Economía e Facenda), arroxan uns resultados suficientemente
significativos. Galiza suportou no ano 2004 uns 9.100 millóns de euros
como consecuencia da carga tributaria do sistema fiscal estatal. O Estado
devolveulle 6.140 millóns de euros para atender as súas necesidades de gasto

nese ano, a través das porcentaxes da cesta de impostos aludida (unicamente
o 35% da carga impositiva total galega) e do “Fundo de Suficiencia”. Non
cabe dúbida de que esta situación non é precisamente para falarmos de que
estamos subsidiados. Tamén compriría coñecer que no ano 2004, o 45%
do recadado pola Axencia Tributaria do Estado aparece como recadado en
Madrid cando o PIB deste territorio significa o 17,4% do total español,
case tres veces menos, facendo patente unha imposibilidade tendo en
conta o cativo carácter progresivo do conxunto do sistema fiscal español.
Anomalía que non nos queren evidenciar os corifeos da españolidade ou
os que falan de que o problema galego está na avaricia dos cataláns, e que
se deriva do carácter de capital do Estado desta comunidade autónoma,
que lle supón, entre outras vantaxes, o que se residencien nela as sedes de
todas as empresas e organismos públicos estatais e a maioría das grandes
empresas privadas, industriais ou de servizos, con presenza na Galiza, polo
que a tributación das mesmas polo imposto de sociedades, polo IVA, polas
súas operacións co exterior, ou as retencións dos seus traballadores non se
recada nas delegacións galegas da AEAT, senón no domicilio desas sedes.
¿Por qué non reivindican que se localice a capital do Estado na Galiza?.
Galiza é unha vítima, aquí tamén, deste deseño centralista e do efecto
capital madrileña.
Por iso é tan importante coñecer a
problemática dos fluxos fiscais desde
unha perspectiva propia, con análises
feitos desde unha perspectiva galega,
sequer sexa aproximados por non
poder ser doutra maneira dada a
existencia dun sistema fiscal unitario
a nivel estatal. Desgrazadamente, as
institucións académicas e os voceiros
da españolidade non adoitan a
facelo. Moi ao contrario, seguen as
pautas para que permaneza a teoría
incorrecta, anticientífica, ideolóxica,
do subsidio e a solidariedade, ou
mesmo para intoxicar con que os
cataláns nos rouban. Até tal extremo
é isto así, que escoitei mesmo a un ex
conselleiro de Economía a tese de que
Galiza non tiña capacidade fiscal para
soportar o autogoberno recorrendo
a unha manipulación que nen o
Goberno do Estado español fai: dar
as cifras dos recursos fiscais a partir
da información do que figura como
recadación da AEAT nas delegacións
galegas no ano 2004, en troca do que
figura no Informe de Liquidación
do sistema de financiamento do
mesmo ano, cifra esta moito máis
aproximada a realidade e que se
emprega oficialmente para cuantificar
o que nos corresponde pola cesta
de impostos “cedida”. Nada menos
que case 3.000 millóns de euros de
diferenza entre unha cifra e outra. Isto é así precisamente polo centralismo
dos ingresos, porque os Informes de recadacións da AEAT nen están
concibidos nen serven para descreber a carga tributaria suportada nos
diferentes territorios do Estado. Para saber o que Galiza paga por IVA ou
polos Impostos Especiais non valen os dados de recadación nas delegacións
galegas da Axencia tributaria. Dadas as súas características hai que pescudar
a distribución territorial da súa carga, como fai o propio Estado español
através duns índices específicos de consumo. Hai tamén problemas co
IRPF. E desde logo, o Imposto de Sociedades varía sensibelmente se só se
conta coas empresas que teñen a sede na Galiza ou se contabiliza, coma
resulta obvio e correcto, ademais, as que, actuando en Galiza, producindo
en Galiza, teñen a súa sede en Madrid ou noutra parte do Estado. Porén, a
submisión é tanta, o intento de afondar na falla de confianza tan perverso,
que se chega a este tipo de manipulacións tan brutais e desconsideradas por
parte de quen ostentou responsabilidades de goberno na Galiza. Conforme
a súa actitude non hai nada que facer para aclarar a situación nen para
autoresponsabilizarnos reclamando unha auténtica soberanía fiscal que
forneza verdadeira suficiencia e autonomía financeira. Xa podemos
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imaxinar que negociacións tería feito en Madrid.

DÚAS CONCEICIÓNS SOBRE A (H)ESPAÑA
Esta problemática é tan importante no debate estatutario que a súa
clarificación desvenda as dúas concepcións que existen do Estado español.
Coma xa dixemos, unha delas é mítica e irracional e agresiva. A súa ideia
de España está baseada nunha idea previa da que proveñen todas as demais.
É como un ente metafísico, pero que condiciona gravemente a nosa propia
visión de nós mesmos, de Galiza. E lexitima un modelo económico-social
que nos é gravemente prexudicial. É a ideia de España expresada artigo 2º
da Constitución española (“a Constitución fundaméntase sobre a unidade
da nación española, patria común e indivisíbel de todos os españois”).
Esta concepción é a que está sustentada no que Castelao consideraba as
esteas básicas da España reaccionaria: o militarismo, o clericalismo e o
semi-feudalismo ou capitalismo retrógado. Hoxe habería que engadirlle a
Administración de Xustiza e grande parte dos meios de comunicación. A
outra concepción do Estado español é unha concepción plurinacional. Se o
Estado español é o resultado dunha convivencia en pé de igualdade, existirá
grazas a que está soportado nesta diversidade nacional, e na contribución
fiscal e financeira destas nacións para autogobernarse e partillar un espazo
institucional-político común. Nesta liña, o sistema de financiamento ten
que ser o dos tributos territorializados, o da capacidade normativa e de
xestión plenas sobre os mesmos contando cunha Axencia Tributaria propia,
galega. A partir de aquí a participación de cada quen no sustento do Estado
común pode estar en función de criterios pactados que teñan en conta

distintas variábeis sen desbotar que poida existir un fundo de equilibrio
ou de redistribución para destinar especificamente aos que teñan un renda
inferior á media do conxunto, no contexto da política de redistribución
inherente a todo espazo político-social propiamente tal. Esta concepción
racional e democrática do Estado español expresa outra ideia distinta e
contraposta de unidade. É unha unidade baseada na transparencia e na
autoresponsabilidade, na crenza nas propias capacidades. É unha unidade
real no interese de todos.
Curiosamente entre a visión mítica e irracional do Partido Popular e as
propostas dialogantes e pretensamente integradoras do PSOE-Zapatero,
respeito da estrutura institucional do Estado, existe un espazo común
no esencial. A “España plural” nega o Estado plurinacional, aínda sendo
capaz de aceitar mudanzas cuantitativas sobre o existente actualmente.
Non estraña entón a coincidencia en que non se pode nen debe cambiar
cualitativamente o sistema de financiamento actual. Efectivamente, as
concesións, limitadas, que se fixeron a Catalunya no terreo competencial,
importantes especialmente en materia lingüística, contrastan coa
cerrazón e intransixencia a aceitar o modelo de financiamento proposto
inicialmente polo Parlamento catalán. Era un modelo de auténtica

16

A Miseria da Solidariedade

soberanía fiscal, correspondente a un deseño do Estado plurinacional.
Porén, o resultado final foi un sistema filosoficamente igual ao actual pero
cambiando as porcentaxes da cesta de tributos “cedida” (elévase a cesión do
IRPF e IVA ao 50% e a dos Impostos Especiais de fabricación ao 58%).
Aquí o goberno foi intransixente. Simplesmente non poden aceitar a
transparencia, a xeneralización dun modelo equivalente ao vasco para as
outras nacións, galega e catalá. Non porque sufra a “solidariedade” e o
suposto papel redistribuidor do Estado, senón porque deixaría de aparecer
como o benefactor que nos dá a posibilidade de viver e subsistir. Aparecería
a realidade de que está sustentado precisamente na capacidade e o esforzo
dos pobos ou nacións que o suportan, co seu esforzo fiscal e financeiro,
entre elas Galiza. A quen lle debe meter medo esta posibilidade?. Desde
logo, non aos pobos ou nacións que, como Galiza teñen experimentado a
onde conduce o Estado centralista e salvador, simbólica e demagoxicamente
vehiculizado a través da ideia da “unidade de España”.
Non é de estrañar que o PP comezase a campaña anticatalana atacando
o sistema de financiamento aprobado polo Parlament e tivese que acabar
centrando todo na nación e na lingua. Xustamente, a peneira madrileña
impuxo un modelo continuista en materia de financiamento. Modelo
que se vai a xeralizar para todas as CC.AA. a través dunha negociación
no Consello de Política Fiscal e Financeira. Galiza vai ter máis ingresos
tributarios polas novas porcentaxes dos impostos cedidos, pero non chegará
a cubrir o 100% do gasto, como si pode ocorrer con Catalunya. Seguiremos
como destinatarios dun fundo de suficiencia positivo (como sexa se chame
no novo sistema, ideoloxicamente vendido como solidariedade, cando
o Estado queda co 65% dos tributos suportados polos galegos, moi
superiores á contía deste fundo). Entón isto non é por culpa de Catalunya,
que nada nos vai a roubar. É máis, grazas ao Estatut aprobado, Galiza vai ver
mellorados os recursos totais que financiarán as súas competencias e servizos.
Claro que falta por ver que vai pasar coa nova avaliazón das necesidades
de gasto dos servizos, das variábeis que se empreguen para cuantificalo e
da súa ponderación (poboación, dispersión, envellecimento, insularidade,
inmigración, emigración, ...). A conceición deste sistema leva necesaria
e conscientemente a unha dura disputa entre as distintas Comunidades
Autónomas, xa que os resultados para elas non van a ser iguais por moito
que sexa unha situación na que “todas gañan”, dependendo dos criterios
que trunfen, non caracterizados unicamente pola súa obxectividade. As
alianzas neste debate non serán precisamente as dos “pobres” contra os
“ricos”, senón máis contraditorias coa mensaxe españolista na Galiza que
nos aconsella facer causa con Andalucía. Hai máis dunha probabilidade
de que Andalucía e Catalunya aparezan aliadas contra o que Galiza
demande, se é que actúa con criterio propio. En definitiva, a coincidencia
na filosofía do modelo descentralizador expresa elocuentamente a unidade
de criterio PSOE-PP sobre os límites da descentralización; é a chave para
limitar ou impedir un auténtico autogoberno e, xa que logo, avanzar cara
a posibilidade dun Estado plurinacional. Malia sexa xusto admitir que o
zapaterismo, no terreo político-cultural e simbólico, está disposto a facer
concesións moi importantes, imposíbeis co PP no poder. Unha delas, a
máis importante, no caso catalán, un estatus xurídico de oficialidade para
o idioma do país similar ao do castelán, o que non é pouco.

A REALIDADE, NEN SEQUER A ECONÓMICA, SE
RESUME NOS SALDOS FISCAIS
Dito todo isto, cómpre aclarar que os fluxos fiscais non son a totalidade
dos fluxos económicos e moito menos a dos fluxos reais, dos que non
senón o seu reflexo. A economía e a interdependencia ou a dependencia
son moito máis que iso. Cánto leva entregado Galiza ao resto do Estado a
través da tarifa eléctrica unificada, como resultado do papel que se lle fixo
desempeñar ao servizo do resto do Estado após da década dos cincuenta
do século pasado?. Anos e anos producindo enerxía para exportar ao resto
do Estado, para desenvolvelo, sen ningunha avantaxe para si, pagando o
mesmo prezo que os demais e facendo, portanto, unha entrega monetaria
multimillonaria de balde ao resto do Estado, non rexistrada en parte
ningunha. Canto levamos entregado através das remesas de diñeiro de
emigrantes durante séculos?. Cal é a balanza no terreo comercial?. Unha
sociedade que pasou de autoabastecerse a importar a maior parte do que
consume en alimentación. Cais son os fluxos financeiros a través de caixas
e bancos?. En fin, non temamos o debate. É a primeira condición para
sermos un pobo digno e con confianza nas nosas capacidades. Non nos
anulemos interiorizando a tese de que somos pobres e non podemos, tan
orquestrada desde todos os ámbitos do poder. Hai 30 anos, existía na Galiza

unha conciencia moi xeralizada de que eramos un país rico, empobrecido
ou subdesenvolvido pola política do Estado. Agora está moi espallada a tese
de que somos pobres, non temos capacidade. Alguén é responsábel deste
cambio conformista e enganoso. Por iso o debate sobre un novo estatuto
para Galiza debe situar coma alicerces do mesmo aqueles elementos que
definen un nivel de autogoberno equivalente ou máis aproximado a unha
situación real de plurinacionalidade (recoñecemento nacional, carta de
dereitos, máis competencias máis respeitadas, galego co mesmo estatus
co español, ou un novo modelo de financiamento cualitativamente
diferente do actual) para viabilizar un desenvolvemento autocentrado que
incremente a riqueza producida e mellore o benestar no noso país.
É unha oportunidade de ouro para avanzar no coñecemento da verdade,
acreditar na nosa capacidade, malia tanto deterioro e tantas deficiencias
políticas, económicas e sociais como temos. Seguro que a propia consciencia
lingüística e a convición de que necesitamos outro estatus e outra asunción
práctica do noso idioma mellorarán sensibelmente; seguro que a nosa
autoestima, ese certo complexo de auto-odio, evoluirán en positivo se
coñecemos as nosas realidades e posibilidades fiscais e financeiras, mesmo
nun contexto como este no que non exercemos como nación soberana.
Está claro que se alguén necesita o debate estatutario é Galiza. Sen vontade
nacional é imposíbel dalo acaidamente e con efectos positivos.
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EVOLUCIÓN DA ECONOMÍA GALEGA NO PERÍODO
1995-2005
No período 1995-2005, o VEB galego en termos nominais medrou a
unha TAA (Taxa Anual Acumulada) do 6,9% en tanto que a Poboación
Ocupada Total (Postos de traballo equivalentes a tempo completo) fíxoo
ao 1,6%, polo que a Produtividade aparente do traballo medrou a un
ritmo do 5,3%, moi superior ao incremento salarial experimentado neste
período, polo que os beneficios derivados do acrecentamento da produtividade van parar principalmente aos propietarios dos medios de produción
e xustifican a continua caída do peso da remuneración dos traballadores
no conxunto da riqueza anual creada (PIB). Unicamente superaron o
crecemento medio da economía galega a Industria total (7,8%), Bens de
Equipo (por efecto do comportamento do Material de Transporte, 9,8%)
e a Construción (10,0%). O Sector Enerxético experimentou un comportamento moi negativo en relación coas taxas medias de crecemento da
economía galega, en VEB e emprego.
Valores mínimos das Actividades de Servizos Avanzados Empresariais e
de I+D. Escaso peso das Actividades de Fabricación de Bens de Equipo
moi dependentes da Actividade de Fabricación de Material de Transporte
(Automóbil e Construción Naval, hoxe atravesando situacións dos seus
mercados ben diferentes, negativo, no primeiro; positivo, no segundo).
Aviso para navegantes. No ano 2005, conxuntamente, a Construción e as
Actividades Inmobiliarias significaban directamente o 22,5% do VEB e o
13,9% do emprego total da economía galega nese ano.
No período quinquenal 2000-2005 a Taxa de Crecemento Anual Acumulado (TAA) deste conxunto foi do 9,8% no caso do VEB e do 5,0% no
do emprego, superando amplamente as medias do conxunto da economía
galega (7,2 e 1,7% respectivamente). Ademais disto, deben se considerar
os efectos inducidos noutros sectores industriais (materiais de construción,
etc.) e dos servizos.
Na economía galega, o saldo neto de emprego na década que consideramos foi de unicamente 161.876 traballadores, como consecuencia da caída de emprego na Agricultura, Pesca e Enerxía, e a insuficiente capacidade
do resto de sectores para ofrecer os postos necesarios para a poboación
traballadora galega. Nestas condicións nin se cumpre, obviamente, nin
é posíbel alcanzar o principio esencial de Vivir, Producir e Traballar
no noso país.
Por tanto, o obxectivo (a medio e longo prazo) esencial debería ser o actuaren de cara a alcanzar unha estrutura económico empresarial capaz de
subministrar os postos de traballo de calidade para o conxunto da súa
poboación.
Isto non o será posíbel alcanzar por completo sen Galiza gozar da liberdade
e responsabilidade plenas, superando a súa situación actual no contexto
político-institucional estatal. Neste senso, o nacionalismo galego (fronte
aos imperialismos estatais opresores) como defensor das liberdades (individuais e colectivas, ambas as dúas inseparábeis), da diversidade (relacións
respectuosas, en pe de igualdade e en beneficio mutuo) e da auto-responsabilización inherente a unha situación de liberdade (capacidade propia
de decisión en todos os planos en función dos intereses propios). Tal é a
“guerra” política esencial, que no contexto do proceso de autodeterminación, tradúcese, en primeiro lugar, en alcanzar un Estatuto de Nación,
no camiño a percorrer cara a hexemonía política e social do Nacionalismo
e a soberanía nacional plena.
No inmediato, a cuestión chave sobre as posibilidades efectivas de avance real
en relación cun novo Estatuto Galego dependen do que o Tribunal Constitucional faga coa súa sentencia sobre o xa limitado Estatut, e que, en todo caso,
vai afectaren negativamente ao que quedou aínda en pe, para o “situar no
marco constitucional vixente”1. E de aí:
•
Novo Estatuto galego como simple revisión cosmética do actual
vixente, o que valeralles perfectamente tanto ao PSOE coma o PP, que non
1
Deixando claro o significado da “soberanía catalá” neste caso paradigmático, demostrándonos que a soberanía é unha cuestión exclusivamente estatal no vixente
contexto político-institucional, e o alcance real do “Estado das Autonomías” e da “España
plural”.

se verán xa condicionados polas aspiracións e contidos básicos do Estatut,
mesmo utilizando como desculpa o fallo do TC, e no que a posición do BNG,
coa a súa correcta proposta actual, non pode ser máis ca testemuñal, cando
non se lle acusará de presentar e defender cousas “ilegais”, manifestación da
imposibilidade da Galiza país normal, real, no contexto institucional
vixente, véndose imposibilitado entón de darlle o seu apoio, agás que a fracción
do BNG caracterizada polo seu “galeguismo à la Spaniard” trunfe, coas
consecuencias políticas derivadas.
•
Isto poranos (é de crer e de agardar) en primeiro termo os límites
políticos radicais da vixente Constitución. Necesidade da súa superación, sen
ambaxes. Plurinacional. Por moi desesperanzadora que sexa a situación hoxe
e as perspectivas de futuro sobre esta cuestión, tendo en conta os condicionantes
ideolóxicos-prácticos que supón para as forzas políticas españolistas, á esquerda
e dereita, mais nin sequera nisto escribiuse a fin da historia, absurdo equivalente á morte total e a inutilidade “práctica” do Nacionalismo cara alcanzar
o obxectivo que propón, que seguramente sérvelles a algúns de (seudo)campo
de abono do “galeguismo à la Spaniard” para xustificaren o inxustificábel: o
abandono do Nacionalismo, ou a súa redución facéndoo descoñecido. Futilidade das 2ª/3ª… n-ésima lecturas constitucionais: tacticismo para aceptar
(non nacionalismo real), sen se arrubiar, o vixente contexto político xurídicopolítico, de lle facer algún caso á práctica.
Por tanto, un dos elementos fundamentais para faceren realidade o dereito
a Vivir, a Producir e a Traballar na Galiza consiste na superación das restricións vixentes no ámbito político competencial estatal, de maneira que
GZ dispoña (camiñe cara) de plena capacidade sobre as políticas económica, financeira e social, que constitúen o freo máis importante para o seu
desenvolvemento económico e social, limitando cando non impedindo a
realización das potencialidades plenas dun uso racional dos seus recursos
naturais, produtivo-sectoriais e sociais, que, á súa vez, impiden a expansión, diversificación e modernización da súa estrutura empresarial, a
densificación das relacións intersectoriais, a realización na GZ das cadeas
de valor sectoriais no grao máximo posíbel2, fundamentalmente naqueles
elos que aportan un maior valor engadido e empregos de maior cualificación, a corrección dos acusados desequilibrios espaciais, que fagan posíbel, non utópico, o obxectivo de plena ocupación en postos de traballo
de calidade da súa poboación traballadora e a elevación dos niveis salariais,
superando a situación actual que non fai outra cousa que consolidar o
atraso relativo do noso país, para mostrármonos así, como antes, agora,
logo, e sempre, “incapaces por natureza” de converxer e superar os resultados alcanzados nos espazos estatal ou europeos, á maneira que acontece no
famoso problema matemático do veloz Aquiles absolutamente incapaz de
alcanzaren á lenta tartaruga.
Expandir, en todos os seus sectores produtivos de demanda elevada e/ou
que hoxe manifestan carencias importantes, sexa por limitacións internas
ou externas.
Diversificar, tanto cara a sectores inexistentes na estrutura empresarial,
diminuíndo a necesidade de importacións, coma para crear as industrias
complementarias precisas para o correcto funcionamento, non dependente, de enclave, dos sectores básicos. Relación cos investimentos interiores
e exteriores. Trátase de ser “importante” produtivamente. A diferenza
do que está a acontecer, por exemplo, co potente sector eólico do noso país
en termos enerxéticos: no ano 2006, por potencia instalada, GZ ocupaba
o primeiro lugar no estado e o cuarto a nivel da UE-27 (após Alemaña,
Dinamarca, á que case alcanzamos, e o conxunto formado polo resto do
estado); pola contra, as empresas fabricantes dos elementos necesarios para
este sector, presentes na Galiza, pouco significan no aparello empresarial e
tecnolóxico estatal relacionado con este sector, realizando unicamente as
actividades de menor valor engadido (como fabricación de fustes e pás).
Industrializar, implica así o adoptar las medidas que superen esta situación irracional desde a perspectiva do noso país e non facer, desde as nosas
ringleiras, deste subsector enerxético un eido máis para a especulación a
curto prazo de “operadores” galegos ou alleos, condicionando seriamente
o futuro deste subsector, e consolidando o seu papel extrovertido, orientado cara o exterior, (case)colonial, como acontece co conxunto do sector
enerxético no noso país por razóns histórico-políticas ben coñecidas, situación que resulta esencial mudar para realizar plenamente as potenciali-

2

Peche ciclos produtivos.
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dades deste sector en beneficio do país3.
Modernizar, as estruturas produtivas e organizativas empresariais.
Relación coa I+D+i, coa innovación, con seu moi baixo nivel relativo,
nomeadamente a empresarial, de cara á mellora da competencia, á mellora
salarial e o aproveitamento da maior e mellor formación profesional e
educativa, xeral, dos novos traballadores galegos. Fundamentar a existencia
dunha estrutura empresarial baseada nos baixos salarios, a prédica habitual
dos partidos estatais presentes na Galiza, ademais de consolidaren o atraso,
implica un (case)suicidio cara o futuro, unha renuncia ao mesmo. (Aínda
que si o nivel salarial fora tan crucial, a maior parte da industria hoxe
localizada no resto do estado, debería o estar no noso país). Consolidar
e ampliar un Sistema Innovador Galego, superando as súas carencias e
eivas infraestruturais, materiais e humanas. Mínima contía das Actividades
de Servizos de I+D (Investigación e Desenvolvemento interior), coma fan
patentes as propias Contas Económicas de Galiza 2000-2005 elaboradas
polo IGE.
Hoxe tamén, situación de carencia competencial para manexar os aspectos fundamentais das políticas empresariais e “de competencia”, tal
como corresponden a un país normal, que limitan as posibilidades reais
de desenvolvemento autóctono e que afectan negativamente ao noso país,
(case)impotente perante a carencia dos instrumentos básicos para lle facer
fronte axeitadamente ás cada vez máis recorrentes operacións --fusións
e adquisicións-- de ámbito estatal ou superior que afectan a centros
produtivos esenciais para o noso país; o mantemento en condicións de
auténtico delito social dalgún centro produtivo galego de carácter público
estatal, que mesmo confunde a algúns sindicalistas acérrimos defensores
desta situación, e equivocamente situados nas ringleiras do nacionalismo;
ou as operacións de deslocalización por parte de empresas localizadas na
Galiza, de capital alleo e galego, previa recepción de máis ou menos voluminosas axudas públicas [galegas exclusivamente e/ou estatais].
Xa que logo, a superación das restricións competenciais, o avance na
soberanía do país, constitúe un dos chanzos imprescindíbeis para a
viabilidade do anterior, e para que o goberno galego teña ao seu dispor
o conxunto de políticas necesarias para promover un proceso real de
desenvolvemento propio, autocentrado que non autárquico, con base
nunha estratexia sustentada nun plano de desenvolvemento a medio e
longo prazo que debe de se traducir, tal como viña defendendo o BNG,
nun grande consenso político e social a prol dunha industrialización
entendida en sentido amplo4, é dicir, de consideración da industria como
a columna vertebral da economía real, percorrendo desde as actividades
agro-industriais, de transformación dos recursos pesqueiros, mineiros e
enerxéticos, até os servizos avanzados ás empresas e a innovación (I+D+i),
en combinación coa(s) institución(s) acaída(s) de financiamento, de
xestión, desenvolvemento e seguimento desta estratexia cuxo obxectivo
central, coma dixemos, ten que ser o alcanzar unha estrutura económica
e empresarial moderna, diversificada e competitiva, capaz de ofrecer os
postos de traballo de calidade, necesarios para o conxunto da poboación
traballadora galega. É dicir, concretaren o dereito a Viviren, Produciren
e Traballaren na Galiza.
Asumiren pasivamente, cando non adoptaren con entusiasmo as teses
neoliberais e a súa tradución na política industrial, é dicir, a “inexistencia”
de política industrial5, e sobre todo nun país coma o noso, non pode
ser outra cousa mais co produto de mentes desenfocadas, consciente ou
3
Non haberá que dicir que, no contexto actual, as cuestións chave sobre isto,
a fixación dos prezos e á dispoñibilidade das redes básicas de evacuación da electricidade
producida, é materia exclusivamente estatal. Unha orientación destes en sentido negativo no futuro, que non debe se descartar nin moito menos, malia non existiren vontade
ningunha dos gobernos estatais, conservadores e “progresistas” en internalizar os custes
totais da produción enerxética (hoxe, só os privados, como é sabido), pode levar a unha
difícil situación a este subsector, coas consecuencias derivadas, sen depender en absoluto
das decisións do goberno galego.
4
O Nacionalismo non pode renunciar a esta estratexia –case unha imaxe de
marca propia-- máis ca renunciando ao principio de Vivir, Producir e Traballar na Nosa Terra.
5
Que, por suposto, non practican quen a predican con insistencia paranoica,
para maior gloria das transnacionais (e o esvaecemento do papel dos gobernos como instrumento desta estratexia), para que poidan así, máis doadamente, campar ás súas anchas,
é dicir, levar a cabo a explotación acrecentada dos recursos físicos e humanos no ámbito
mundial, elevando o grao de explotación e o plusvalor, no seu beneficio, incrementándose
sen límites as desigualdades económicas e sociais tanto nos países do Sur coma nos do
Norte.

20

A Miseria da Solidariedade

inconscientemente inimigos do país, colaborando pasiva ou activamente
na imposibilidade de acadar un desenvolvemento pleno das súas
potencialidades en todos os eidos, en particular, un desenvolvemento
autosostido e autocentrado. Só fora por isto, o Nacionalismo como (ten
que ser necesariamente) a antítese do imperialismo; por outra parte,
posición histórica ben entendida e mantida desde a súa existencia como
tal. Determinadas tendencias actuais dentro do Nacionalismo fan dubidar
de que esa posición “orixinal” non se converta nun pecado capital.
Hai que superar a concepción de separación en compartimentos estancos da política de desenvolvemento económico e empresarial, para o que
resulta necesario, en primeiro lugar, o seren capaces de deseñar un plano
propio de desenvolvemento a medio e longo prazo, en base ao que instrumentaren progresivamente as medidas e accións concretas, de carácter
político, económico, cultural, formativo, para a consecución dos obxectivos definidos, desde unha perspectiva propia, desde o punto de vista dos
nosos intereses, e non coma un vector máis inxerido no marco dos intereses estatais que non fan outra cousa que manter a posición atrasada
do noso país.
No mundo actual a prédica sobre a existencia de mercados de competencia “perfecta e pura” é unha simples farsa. Existen mercados oligopolistas,
monopolistas; existen economías de escala crecentes, existen externalidades
positivas (e negativas) de toda índole, de maneira que o papel dos gobernos
faise a máis esencial, o que exixe actuar na dirección de practicar unha
política industrial (en senso amplo) activa, que supere as limitacións presentes na nosa estrutura económico empresarial.
Así, hai que abordar seria e dunha vez, os efectos externos positivos derivados:
•

Da innovación tecnolóxica no conxunto do sector empresarial.

•
Da mellora da cualificación de traballadores e empresarios, de
mellora do sistema educativo en xeral, a todos os niveis do mesmo.
•
Da chamada Sociedade de Información, da súa utilización racional e efectiva, como unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento empresarial e persoal, para o espallamento da nosa cultura e da nosa
lingua, potenciando a imaxe de GZ na rede, favorecendo o uso do galego e
a difusión da nosa cultura.
•
Da dotación das infraestruturas sociais e produtivas, agrarias,
pesqueiras, industriais (dotadas dos servizos básicos e avanzados necesarios),
de comunicación en xeral, mellorando internamente e dunha maneira
sostíbel a mobilidade das persoas e mercadorías, e as conexións exteriores
con Portugal, resto de Europa e resto do estado. Mais unha vez, o que
acontece con isto, case situado xa nun ámbito teatral senón esperpéntico,
imaxe fiel do papel dependente do país, respecto das decisións que
competen en exclusiva a outros, cuxos obxectivos nunca concordan coas
necesidades do noso país, as máis das veces non nomeado como tal.
•
Do desenvolvemento de servizos avanzados ás empresas que
caracterizan hoxe aos espazos económicos alcumados coma avanzados.
Hai que levar a cabo unha política proactiva, non pasiva, defensiva,
nominalista, de promoción de novos investimentos empresariais, tanto
endóxenos coma exóxenos, que cren nova capacidade produtiva, amplíen
ou modernicen a existente, xerando novo emprego no noso país. Isto é
tanto máis importante nun momento histórico no que os movementos
deslocalizadores, característica desta fase do imperialismo, na que non
só existe unha liberdade plena do movemento dos capitais diñeiro e
mercadoría senón tamén do capital produtivo, intensificado nesta fase de
crise, como necesidade do sistema capitalista na busca de elevación do grao
de explotación e de creación de plusvalor, e que poden afectar de maneira
moi seria a centros produtivos fundamentais da nosa estrutura empresarial,
impulsando así mesmo os investimentos empresariais galegos fóra do país.
As Pequenas e Medianas (Pemes) empresas deben xogar un papel
máis importante no desenvolvemento empresarial ao constituíren a
inmensa maioría de empresas e cumprir un grande papel na ocupación
da poboación traballadora galega, con medidas de impulso da súa
dimensión e dinamismo, e, en xeral, das políticas de cooperación, que

actualmente, no mellor dos casos, non son máis ca expresión dun bo
desexo con escasa eficacia práctica, cando non reducidas a un simple
instrumento de succión de recursos públicos de eficacia máis ca dubidosa.
A política de cooperación empresarial constitúe un dos requisitos para
o avance empresarial e, en casos, para a mesma subsistencia.
Cooperación que ten causas internas, derivadas da necesidade
de crear vantaxes competitivas, mais tamén externas,
inducidas polo contorno no que estamos inxeridos. Ao que
habería de engadir a súa decisiva influenza nas decisións de
localización empresarial, na capacidade innovadora do país, no
acrecentamento dos chamados intanxíbeis empresariais, ou da
existencia de redes integradas de servizos para a solución de
determinados problemas empresariais. Política de cooperación
entre as grandes empresas básicas e as Pemes relacionadas con
elas. Política de cooperación que nas súas diferentes facetas,
conduza a acordos empresariais nos eidos produtivo, comercial,
tecnolóxico, de enxeñería ou calquera outro, baseados na
reciprocidade de vantaxes e na busca de sinerxias, imposibilitada
as máis das veces polo individualismo máis ou menos patente e
a limitada dimensión, o que lles impide competir e expandirse
da maneira desexábel. Todo isto móstranos a importancia da
política de cooperación como impulsora do desenvolvemento
económico empresarial, algo que outros veñen practicando
desde fai xa demasiado tempo.
Así, a estratexia de industrialización, en senso amplo, debe
incluíren un conxunto de políticas e medidas específicas de
fomento e impulso da modernización do sistema produtivo
galego incrementando a súa capacidade innovadora e a súa
eficiencia; unha estratexia preventiva e anticipadora con
obxectivos claros de apoio ás Pemes, ao desenvolvemento tecnolóxico, á
política de cooperación vertical, horizontal e intersectorial, á corrección
dos desequilibrios territoriais, á promoción de novos investimentos
empresariais que diversifiquen e intensifiquen as relacións inter-sectoriais,
que factibilice de maneira real, en resumo, o dereito a vivir, producir
e traballar na nosa terra, partindo das eivas presentes a superar, como
por exemplo:
•
Concentración do sector industrial, xa en termos de VEB ou en
termos de emprego, nuns poucos sectores.
•
Reducida dimensión empresarial e carencia relativa de empresas
de tamaño medio.
•

Deficiente especialización e capacidade competitiva.

•

Insuficientes formas de organización empresarial, en xeral.



Prohibición do abuso de poder de mercado6.


Avaliación das operacións de fusións e adquisición de empresas,
centros produtivos, localizados na GZ.(6)

Fiscalización de posíbeis acordos
entre empresas que prexudiquen a
outras e/ou aos consumidores. (6)

Apoio ás empresas polas diferentes vías que se pode facer.

Esquema de incentivos á I+D+i
en determinados sectores e tecnoloxías.

Control de entrada nos diversos
sectores ou expansión de capacidade.

Medidas de regulación a determinadas empresas.

O mesmo control da propiedade
das empresas, nomeadamente aquelas
que actúan en sectores estratéxicos (formando parte, no seu caso, dun sector
público empresarial produtivo).
Todo o que debe pór de relevo a
importancia de impulsaren esa estratexia
de industrialización en sentido lato,
unha política activa, nun país coas características específicas do noso, cara
resolveren progresivamente as feblezas, eivas, rémoras e obstáculos internos
e externos do noso tecido empresarial, que exixen unha actuación decidida
de goberno para as superar.
Non o hai de dicir, isto é xusto o inverso das seudo-políticas de fomento
industrial convertidas de facto en políticas asistenciais, clientelares, en
beneficio nomeadamente duns poucos profesionais na busca de rendas
públicas, de nulo efecto real, dándolle ás costas ao empresariado real. Hai
que criar un clima favorábel para o empresariado auténtico, para favorecer
a función real empresarial, de maneira que se incentive o xurdimento de
novas iniciativas empresariais solventes, en beneficio do país.
A industria é, antes e hoxe máis: o principal vector de innovación do
sistema produtivo; o sostén das actividades de servizos máis avanzadas; o
soporte do groso do comercio co exterior; e o cerne das inter-relacións
económicas do sistema produtivo.

•
Escasa utilización das vantaxes competitivas no terreo comercial
padecendo un déficit crónico, e considerábel, no intercambio de mercadorías e servizos.
•
Espazo marxinal no ámbito das estratexias empresariais
exteriores para o investimento directo produtivo, que se traduzan en
novos proxectos empresariais que cren emprego e riqueza no país, que
enraícen na nosa economía, densificando o entramado de relacións interindustriais.
•
Deficiencias nos diversos elementos compoñentes do Sistema
Galego de Ciencia-Tecnoloxía-Innovación.
A distancia entre as posibilidades do goberno galego e os gobernos con
soberanía plena pode se medir tendo en conta algún dos instrumentos
normais cos que conta unha política industrial e de “competencia”, que
teñen un efecto básico, esencial, para o desenvolvemento do país.

6
Por iniciativa do BNG, o goberno anterior creara o Tribunal de Defensa de
Competencia galego, mais con competencias diminuídas e reducidas, e cuxas actuacións
sonnos descoñecidas. Actividade reducida as operacións en clave exclusivamente interior
sen participación de ningunha caste no caso de se trataren de operacións externas (as máis
importantes, chaves). Operacións nas que GZ non pinta ren, tanto mais tendo en conta o
galeguismo á española do empresariado galego conformador das castes dirixentes, case
sempre dándolle ás costas ao país e aplaudindo estas operacións, calquera for o seu significado e consecuencias para o mesmo. Así vese como normal este papel de GZ como campo
de xogo de especuladores “operadores” alleos a quen nada lles importa o noso país, o que
non acontece cando estas operacións se producen en espazos que contan coa existencia
de gobernos normais, é dicir, con competencias plenas. O que non fai mais que intensificar
os sentimentos de impotencia, considerados como naturais, por determinados sectores da
poboación galega.
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Anexos Estatísticos
Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2000 . Serie 1995-2007
VEB
Oferta

1995

∆ 2005/1995

PTE-TC
2.005

1995

2.005

VEB

PTE-TC

∆% 2005/1995

TAA 2005/1995

VEB

VEB

PTE-TC

1.618.307

2.004.098

206.842

105.732

385.791

-101.110

23,84

-48,88

2,16

1.054.807

1.375.402

175.347

79.507

320.595

-95.840

30,39

-54,66

2,69

-7,60

563.500

628.696

31.495

26.225

65.196

-5.270

11,57

-16,73

1,10

-1,81

Industria e enerxía

4.417.967

8.236.286

136.798

173.156

3.818.319

36.358

86,43

26,58

6,43

2,38

Enerxía

1.307.659

1.661.156

11.894

11.332

353.497

-562

27,03

-4,73

2,42

-0,48

Extracción de produtos enerxéticos

131.422

103.469

1.716

443

-27.953

-1.273

-21,27

-74,18

-2,36

-12,66

Extracción doutros minerais agás produtos enerxéticos

163.949

227.927

5.736

6.383

63.978

647

39,02

11,28

3,35

1,07

Refinado de petróleo e tratamento de combustibles nucleares

180.550

309.075

556

649

128.525

93

71,19

16,73

5,52

1,56

Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga

831.738

1.020.685

3.886

3.857

188.947

-29

22,72

-0,75

2,07

-0,07

Pesca

Industria

-6,49

3.110.308

6.575.130

124.904

161.824

3.464.822

36.920

111,40

29,56

7,77

2,62

Industria da alimentación, bebidas e tabaco

622.989

1.112.768

24.136

28.743

489.779

4.607

78,62

19,09

5,97

1,76

Industria téxtil e da confección

214.986

650.384

16.626

23.490

435.398

6.864

202,52

41,28

11,71

3,52

3.531

8.577

370

463

5.046

93

142,91

25,14

9,28

2,27

270.165

442.391

11.081

13.423

172.226

2.342

63,75

21,14

5,06

1,94

Industria do papel; edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados
226.059

316.603

4.661

7.044

90.544

2.383

40,05

51,13

3,43

4,22

Industria química

139.906

304.583

2.784

3.830

164.677

1.046

117,71

37,57

8,09

3,24

Industria da transformación do caucho e materias plásticas

100.665

172.888

2.943

4.486

72.223

1.543

71,75

52,43

5,56

4,31

Industrias doutros produtos minerais non metálicos

265.880

458.049

11.473

13.708

192.169

2.235

72,28

19,48

5,59

1,80

Metalurxia e fabricación de produtos metálicos

443.162

993.104

16.161

23.174

549.942

7.013

124,10

43,39

8,40

3,67

96.888

240.936

4.480

7.289

144.048

2.809

148,67

62,70

9,54

4,99

Industria de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico

111.154

217.517

3.729

4.536

106.363

807

95,69

21,64

6,94

1,98

Fabricación de material de transporte

551.486

1.435.548

21.291

25.241

884.062

3.950

160,31

18,55

10,04

1,72

Industria do coiro e do calzado
Industria da madeira e da cortiza

Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico

Industrias manufactureiras diversas

63.437

221.782

5.169

6.397

158.345

1.228

249,61

23,76

13,33

2,15

Construción

2.328.099

6.047.186

96.964

145.487

3.719.087

48.523

159,75

50,04

10,02

4,14

Construción

2.328.099

6.047.186

96.964

145.487

3.719.087

48.523

159,75

50,04

10,02

4,14

13.667.385

26.816.603

496.593

674.698 13.149.218

178.105

96,21

35,87

6,97

3,11

Servizos

Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores e2.624.992
artigos persoais5.243.489
de uso doméstico
132.193

176.138

2.618.497

43.945

99,75

33,24

7,16

2,91

Hostalería

1.311.249

2.583.594

38.058

65.682

1.272.345

27.624

97,03

72,58

7,02

5,61

Transporte, almacenamento e comunicacións

1.337.579

2.298.847

42.614

51.816

961.268

9.202

71,87

21,59

5,56

1,97

927.640

1.628.419

17.181

20.782

700.779

3.601

75,54

20,96

5,79

1,92

Actividades inmobiliarias e de alugueiro; servizos empresariais

2.753.727

6.338.175

40.241

80.069

3.584.448

39.828

130,17

98,97

8,69

7,12

Administración pública, defensa e seguridade social obrigatoria

1.310.733

2.101.033

70.381

75.618

790.300

5.237

60,29

7,44

4,83

0,72

Educación

1.425.047

2.375.354

45.237

51.335

950.307

6.098

66,69

13,48

5,24

1,27

Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais

1.165.600

Intermediación financeira

2.257.407

40.706

58.045

1.091.807

17.339

93,67

42,60

6,83

3,61

1.518.689

23.286

38.294

971.004

15.008

177,29

64,45

10,74

5,10

263.133

471.596

46.696

56.919

208.463

10.223

79,22

21,89

6,01

2,00

22.031.758

43.104.173

937.197

1.099.073 21.072.415

161.876

95,65

17,27

6,94

1,61

3.509.106

5.962.216

183.921

24.835

69,91

13,50

5,44

1,27

persoais
Outras actividades sociais e de servizos prestados á comunidade; servizos 547.685
Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
VALOR ENGADIDO BRUTO (VEB)
Pro-Mem oria: Servizos de Non Mercado

VEB
2.000

208.756

∆ 2005/2000

PTE-TC
2.005

2.000

2.453.110

2.005

VEB

PTE-TC

∆% 2005/2000

TAA 2005/2000

VEB

VEB

PTE-TC

PTE-TC

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (2000 - 2005)

2.630.290

3.629.904

4.666

7.576

999.614

2.910

38,00

62,37

6,65

10,18

CONSTRUCIÓN (2000 - 2005)

3.445.480

6.047.186

115.450

145.487

2.601.706

30.037

75,51

26,02

11,91

4,73

CONSTRUCIÓN + ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (2000 - 2005)

6.075.770

9.677.090

120.116

153.063

3.601.320

32.947

59,27

27,43

9,76

4,97

30.433.951

43.104.173

1.012.337

1.099.073 12.670.222

86.736

41,63

8,57

7,21

1,66

19,96

22,45

11,87

37,99

142,38

320,14

135,33

299,65

VEB (2000 - 2005)
% (CONTRUCIÓN + AAII)/VEB

13,93

28,42

TAA = Taxa Anual Acumulada
PAT = Produtividade Aparente do Traballo
PTE-TC = Postos de Traballo Equivalentes a Tempo Completo (Emprego Total)
VEB = Valor Engadido Bruto

VEB
1995

∆ 2005/1995

PTE-TC
2.005

1995

2.005

VEB

PTE-TC

∆% 2005/1995

TAA 2005/1995

VEB

VEB

PTE-TC

PTE-TC

SECTOR MANUFACTUREIRO
Industria da alimentación, bebidas e tabaco

622.989

1.112.768

24.136

28.743

489.779

4.607

78,62

19,09

5,97

1,76

Industria téxtil e da confección

214.986

650.384

16.626

23.490

435.398

6.864

202,52

41,28

11,71

3,52

Industria do coiro e do calzado

3.531

8.577

370

463

5.046

93

142,91

25,14

9,28

2,27

270.165

442.391

11.081

13.423

172.226

2.342

63,75

21,14

5,06

1,94

51,13

3,43

4,22

Industria da madeira e da cortiza

Industria do papel; edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados
226.059

316.603

4.661

7.044

90.544

2.383

40,05

Industria química

139.906

304.583

2.784

3.830

164.677

1.046

117,71

37,57

8,09

3,24

Industria da transformación do caucho e materias plásticas

100.665

172.888

2.943

4.486

72.223

1.543

71,75

52,43

5,56

4,31

Industrias doutros produtos minerais non metálicos

265.880

458.049

11.473

13.708

192.169

2.235

72,28

19,48

5,59

1,80

Metalurxia e fabricación de produtos metálicos

443.162

993.104

16.161

23.174

549.942

7.013

124,10

43,39

8,40

3,67

96.888

240.936

4.480

7.289

144.048

2.809

148,67

62,70

9,54

4,99

Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico
Industria de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico

111.154

217.517

3.729

4.536

106.363

807

95,69

21,64

6,94

1,98

Fabricación de material de transporte

551.486

1.435.548

21.291

25.241

884.062

3.950

160,31

18,55

10,04

1,72

63.437

221.782

5.169

6.397

158.345

1.228

249,61

23,76

13,33

2,15

3.110.308

6.575.130

124.904

161.824

3.464.822

36.920

111,40

29,56

7,77

2,62

Industrias manufactureiras diversas
TOTAL

VEB
1995
AGRICULTURA

PTE-TC
2.005

1995

2.005

∆ 2005/1995

∆% 2005/1995

TAA 2005/1995

VEB

VEB

VEB

PTE-TC

PTE-TC

PTE-TC

1.054.807

1.375.402

175.347

79.507

320.595

-95.840

30,39

-54,66

2,69

-7,60

563.500

628.696

31.495

26.225

65.196

-5.270

11,57

-16,73

1,10

-1,81

ENERXÍA

1.307.659

1.661.156

11.894

11.332

353.497

-562

27,03

-4,73

2,42

-0,48

INDUSTRIA

3.110.308

6.575.130

124.904

161.824

3.464.822

36.920

111,40

29,56

7,77

2,62

145.487

PESCA

CONSTRUCIÓN
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PTE-TC

Agricultura, gandería e pesca
Agricultura, gandería, caza e silvicultura

2.328.099

6.047.186

96.964

3.719.087

48.523

159,75

50,04

10,02

4,14

SERVIZOS

13.667.385

26.816.603

496.593

674.698 13.149.218

178.105

96,21

35,87

6,97

3,11

TOTAL

22.031.758

43.104.173

937.197

1.099.073 21.072.415

161.876

95,65

17,27

6,94

1,61

A Miseria da Solidariedade

ESTRUTURA (%)

CAMBIO 1995 - 2005

VEB
1995

PTE-TC
2.005

1995

VEB
∆

2.005

PTE-TC
∆%

∆

∆%

SECTOR MANUFACTUREIRO
Industria da alimentación, bebidas e tabaco

20,03

16,92

19,32

17,76

-3,11

-15,51

-1,56

Industria téxtil e da confección

6,91

9,89

13,31

14,52

2,98

43,11

1,20

-8,08
9,05

Industria do coiro e do calzado

0,11

0,13

0,30

0,29

0,02

14,90

-0,01

-3,41

Industria da madeira e da cortiza

8,69

6,73

8,87

8,29

-1,96

-22,54

-0,58

-6,50

Industria do papel; edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados 7,27

4,82

3,73

4,35

-2,45

-33,75

0,62

16,65

Industria química

4,50

4,63

2,23

2,37

0,13

2,98

0,14

6,18

Industria da transformación do caucho e materias plásticas

3,24

2,63

2,36

2,77

-0,61

-18,76

0,42

17,65

Industrias doutros produtos minerais non metálicos

8,55

6,97

9,19

8,47

-1,58

-18,51

-0,71

-7,78

14,25

15,10

12,94

14,32

0,86

6,01

1,38

10,68

Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico

3,12

3,66

3,59

4,50

0,55

17,63

0,92

25,58

Industria de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico

3,57

3,31

2,99

2,80

-0,27

-7,43

-0,18

-6,11

17,73

21,83

17,05

15,60

4,10

23,14

-1,45

-8,50

2,04

3,37

4,14

3,95

1,33

65,38

-0,19

-4,48

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Metalurxia e fabricación de produtos metálicos

Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureiras diversas
TOTAL

Resumen das Taxas de Crecemento Anuais Acumuladas (TAA) no período1995 – 2005 (% € correntes)
SECTOR

VEB

PTE-TC

PAT

∆ Emprego Neto

Agricultura

2,7

-7,6

11,1

-95.840

Pesca

1,1

-1,8

3,0

-5.270

Enerxía

2,4

-0,5

2,9

-562

Industria

7,8

2,6

5,0

36.920

10,0

4,1

5,6

48.523

Servizos

7,0

3,1

3,7

178.105

VEB

6,9

1,6

5,3

161.876

PIB Prezos Mercado

7,1

1,6

5,4

161.876

Bens de Equipo (*)

9,6

2,3

7,1

Construción

(*) Fab. Maquinaria e Equipo Mecánico, Equipo Eléctrico, Electrónico e
de Transporte.

7.566
Óptico, Material

ESTRUTURA SECTORIAL (PREZOS CORRENTES) 1995-2005 (%)
SECTOR

VEB
1995

PTE - TP
2005

1995

PAT
2005

1995

2005

Agricultura

4,8

3,2

18,7

7,2

25,6

44,1

Pesca

2,6

1,5

3,4

2,4

76,1

61,1

Enerxía

5,9

3,9

1,3

1,0

467,7

373,8

Industria

14,1

15,3

13.3

14,7

105,9

103,6

Construción

10,6

14,0

10,3

13,2

102,1

106,0

Servizos

62,0

62,2

53,0

61,4

117,1

101,3

VEB

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

PIB Prezos Mercado

110,0

111,9

100,0

100,0

110,0

111,9

109,5

130,3

Bens de Equipo (*)

VEB = Valor Engadido Neto; PTE-TP = Emprego Total = Postos de Traballo Equivalente a Tempo Completo; PAT =
Produtividade Aparente do Traballo (VEB/Emprego)
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“O nacionalismo como sentimento, como cultura, como
doutrina, en todos os seus aspectos, ten unha finalidade
fundamental: a conquista para a nosa terra do dereito
a dispor de si mesma, e a rexer libremente os seus destinos. Esta vontade de ser que ten Galiza ciméntase en
dúas grandes realidades: a conciencia da súa personalidade propia, e a conciencia da esterilidade e ineficacia
do seu sometemento ao Estado español. No primeiro
caso o nacionalismo maniféstase como unha forza de
creación; no caso segundo, como unha forza de protesta
contra unha tiranía dominante.” (Luís Peña Novo, 1922)

LIMIAR. ÁS PORTAS DUN NOVO SISTEMA DE FINANCIAMENTO.
Aínda que está dentro do posíbel que o novo sistema de financiamento
entre en vigor a partires deste ano, 2009, ou que polo menos teña carácter
retroactivo desde o 1º de xaneiro deste ano, e malia existiren documentos
oficiais referidos a este novo sistema, ben que con abondosas incógnitas
numéricas que fan bastante complexa a realización dun cálculo aproximado
dos seus resultados, non nos referiremos máis que marxinalmente neste
documento a estas importantes cuestións, centrándonos agora, case
estritamente, nos resultados para Galiza da liquidación do sistema de
financiamento no ano 2007, e da súa análise dunha maneira semellante
á que realizamos coas outras liquidacións anteriores do sistema en vigor.

OS RESULTADOS EN 2007 PARA ‘RICOS’ E ‘POBRES’
Xa que ao Sistema de Financiamento, ao seu significado e operativa,
témonos referido noutras ocasións, nomeadamente en diferentes números
e separatas do Terra e Tempo, aproveitaremos este Informe de Liquidación
para subliñar os seus principais resultados, así como tentaremos que a
través deste exercicio concreto se fagan máis evidentes as eivas do vixente
Sistema de Financiamento desde a óptica do noso país.
O actual sistema de financiamento, a súa concreta configuración, é unha
das derivadas do peculiar modelo de descentralización do estado español,
consecuencia directa da nunca ben ponderada, inequívoca, incontestábel
e incombustíbel Constitución de 1978, que partindo do principio de
negación da xenuína realidade plurinacional1 do Estado, erixe como
soberanía única, orixinal, indiscutíbel e indubidábel á soberanía estatal,
identificada nunha nación española, unha e indivisíbel.
Por tanto, non debería estrañar que a través do mesmo se pretenda colar
de contrabando a ideoloxía básica, primaria, do españolismo radical ou
moderado, que resumiremos na consabida e recorrente falacia de que a
existencia do noso país depende da existencia e xenerosidade do estado,
dada a súa --non á deles-- inutilidade conxénita, de orixe, para se valer por
si propio. O que resulta para eles tan evidente como que é o Sol quen xira
arredor da Terra, unha verdade radical nos tempos baixo medievais. Por iso
turran contra o máis mínimo avance no noso autogoberno, non digamos
a nosa soberanía plena.
No entanto, o sistema de financiamento non é máis que o instrumento
que ten como finalidade o financiamento das competencias e servizos
transferidos ás diferentes CCAAs. Este financiamento, no caso do sistema
en vigor, realízase por medio dos ingresos tributarios procedentes dunha
cesta tributaria que integra unha parte dos impostos estatais, dos que os
principais en termos cuantitativos son cedidos2 ou territorializados, tamén
de maneira parcial, nunhas porcentaxes iguais para todas as CCAAs do
réxime común. O modelo completa os recursos con outro ingreso para
as comunidades (“gasto” para o Estado), unha transferencia adicional
positiva, no caso de que cos recursos tributarios procedentes desa cesta
non se cubra o custe de subministración dos servizos e competencias, ou
unha transferencia negativa no caso contrario. Este ingreso en forma de
transferencia é entón o elemento de peche do sistema (a diferenza entre as
necesidades de gasto e os ingresos derivados da cesta tributaria) e non por
casualidade, se lle denomina Fundo de Suficiencia.
Tamén e como transferencia hai que incluír a garantía dinámica (temporal)
existente no sistema a respecto tan só do servizo sanitario, e que afecta ás
1

Ou “estado composto” como ás veces adoita empregarse dunha maneira pretensamente “neutral”.

2 Cualificación esta de “cedidos” que sintetiza maxistralmente como a lingua reflicte a ideoloxía dominante.

CCAAs nas que os recursos que aporta o modelo para a Sanidade medran
menos, nun ano dado e en relación co ano base, que o crecemento do PIB
estatal. Garantía, cunha vixencia temporal restrinxida ao período 20022004 inicialmente, mais que polas dificultades que este servizo esencial
atravesaba, levou a que a Conferencia de Presidentes de 20053, entre outras
cuestións, estendera a súa vixencia até o momento en que se negocie un
novo sistema de financiamento, un proceso que está dentro do posíbel que
remate ao longo deste ano e, que, en todo caso, terá carácter retroactivo
a partires do 1 de xaneiro de 2009. A contía desta garantía é moi cativa
relativamente ao conxunto de recursos do sistema, sendo Galiza unha
das CCAAs que sempre até a liquidación do ano 2005 viuse afectada
pola mesma. Porén, na liquidación correspondente ao ano 2006 a única
comunidade autónoma afectada é a das Illes Balears, na contía de 14 M€,
fronte a unha contía total dos recursos do sistema neste ano de 110.030
M€. E neste exercicio, 2007, afectou unicamente ás comunidades asturiana
e balear, por un monto total de 61,96 M€ sobre un total de recursos do
sistema de 114.356,92 M€ (0,05%).
Resulta evidente que os recursos totais que procura o sistema de
financiamento poderían ser na súa totalidade quer ingresos na forma
de recursos tributarios quer ingresos na forma de transferencias estatais,
sen que por elo se modificase a contía dos recursos totais. Mais é ben
sabido como o conxunto do españolismo académico e político pretende
derivar desta específica conformación dos recursos do sistema (división
en ingresos tributarios e transferencias), sobre todo no noso país, dúas
‘verdades’ esenciais para os seus obxectivos políticos: a) as CCAAs que
teñen un Fundo de Suficiencia positivo son alcumadas como ‘pobres’, de
maneira que b) unicamente poden financiar os servizos a elas transferidos
grazas á ‘solidariedade’ das CCAAs alcumadas como ‘ricas’4. O simples
papel aritmético que xoga o Fundo de Suficiencia como elemento
de peche do modelo convérteno descaradamente nunha póla máis, e
non a menos importante, da frondosa árbore españolista que ten como
froitos os recorrentes conceptos ideolóxicos da ‘Galiza subvencionada’
e da ‘solidariedade estatal’, que presentan ao noso como un país inútil,
coa pretensión de que determinados segmentos da poboación galega se
alimenten con froitos tan pestilentes, mais, sobre todo, coa pretensión de
coutar ou mostrar como inviábel calquera perspectiva de futuro galego fóra
do contexto político-institucional actual.
O cadro seguinte resume os recursos que aporta o sistema no ano 2007
para cada unha das CCAAs, sendo de agardar que o mesmo serva, de
maneira práctica, para pór de manifesto a falacia de semellantes ‘verdades’
e o carácter sinxelamente ideoloxicista destas vulgaridades e barbaridades
‘científicas’, expresión máxima da bazofia ideolóxica españolista disfrazada
como ‘ciencia’:
Como vemos, todas as CCAAs teñen un Fundo de Suficiencia positivo
LIQUIDACIÓN SdF EN 2007 (M€)
RECUR. TRANSFERENCIAS RECUR.
CC.AA. TRIBUT. F. Sufic. G. Sanit. TOTAIS
Catalunya 16.398
2.897
0
19.295
GALIZA
4.238
3.891
0
8.129
Andalucía 12.411
9.724
0
22.135
Asturias
1.914
1.186
11
3.111
Cantabria
1.148
738
0
1.885
A Rioxa
594
403
0
998
Murcia
2.375
1.184
0
3.558
C. Valenciá 8.983
2.799
0
11.782
Aragón
2.650
1.182
0
3.832
C - A Mancha 3.179
2.528
0
5.707
Canarias
1.639
3.419
0
5.059
Estremadura 1.315
2.061
0
3.377
Illes Balears 2.674
-230
51
2.495
Madrid
15.622
-196
0
15.426
C. e León
4.293
3.274
0
7.567
R.COMÚN 79.433 34.862
62
114.357
% GZ/RC
5,34 11,16
0,00
7,11

agás os casos das Illes Balears e de Madrid. Así a identificación de CCAA
3
Á que Galiza asistiu mais non estivo, como acontecía a miúdo co goberno anterior.
4
Que non o hai que dicir agacha a pregunta esencial: ¿Quen financia ao Estado?. Segundo
coñecemos polos españolistas non é máis que unha especie de Espírito Santo localizado no quilómetro cero
madrileño.
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‘pobre’ como aquela que precisa de Fundo de Suficiencia para completar
os recursos cos que financiar as competencias e servizos transferidos
(educación, sanidade, xustiza, servizos sociais, ...) remata nun auténtico
desatino de facto e intelectual, tanto máis grave cando a todos estes
elementos españolistas hai que lles supoñer que deberían coñecer o
significado e alcance do vixente sistema de financiamento autonómico de
réxime común. Cataluña que percibe en termos absolutos un Fundo de
Suficiencia (2.897 M€) que equivale a case o 75% do galego sería, segundo
esta ‘teoría’, unha das máis ‘pobres’ do estado español. Concretamente, e
atendendo ao volume do Fundo de Suficiencia sería a quinta CCAA máis
‘pobre’ do Estado, logo de Andalucía, Galiza, Canarias5 e Castela e León!.
É verdade que co modelo que implica o novo Estatut, que non muda a
esencia do vixente, e que xeneralizarase a todas as CCAAs, ocorrerá que
ao medrar a porcentaxe de cesión ou territorialización dos impostos
principais que integran a cesta impositiva6, os maiores recursos tributarios
veranse acompañados dunha diminución dos Fundos de Suficiencia polo
que, automaticamente, todas as CCAAs pasarán a ser moito menos ‘pobres’
e mesmo no caso catalán, posibelmente cun Fundo de Suficiencia nulo
ou quizais lixeiramente negativo, converterase xa nunha das comunidades
‘ricas’, acompañando nesta cualificación a Madrid e ás Illes Balears. Como
se pode comprobar, de lle facer caso a estes farsantes ‘científicos’, non hai
nada máis doado que ‘transformarse’ dunha comunidade ‘pobre’ a ‘rica’
grazas á maxia implícita no trebello do modelo de financiamento. Por
qué non facer un sistema que financie as necesidades de gasto unicamente
con ingresos tributarios, eliminando os Fundos de Suficiencia7, e con elo
convertendo en ‘ricas’ a todas as CCAAs?. Para qué traballar, producir e
innovar?.
E que queda da imaxe recorrente de que as comunidades ‘ricas’ aportan para
que as outras, as ‘pobres’, sexan capaces de financiar as súas necesidades?.
Primeiro, decatémonos de que, malia as diferenzas de dimensión de todo
tipo, as Illes Balears teñen un Fundo de Suficiencia negativo (a devolver
ao Estado) superior ao madrileño, indicando, de acordo co españolismo
académico, que as illas son máis ‘ricas’ que o territorio onde se localiza a
capital do estado. Claro que ambos os dous Fundos de Suficiencia negativos
totalizan a paupérrima contía de 425,9 M€, polo que unicamente significan
o 14.7% do Fundo de Suficiencia positivo catalán ou o 1.2% dos 35.287,8
M€ que totalizan os Fundos de Suficiencia de todas as CCAAs que o teñen
positivo. Pretenderán acaso facérmonos a demostración matemática de que
425,9 = 35.287,8 como aqueloutra demostración (falsa loxicamente) que
ensináronos de cativos, segundo a cal un número enteiro calquera era
igual a calquera outro, facéndose así ‘racional’ por exemplo, trocar pesos
por catro pesetas?. Tal é a “ciencia” dos nosos españolistas na súa “análise”
desnortada do sistema de financiamento.

OS FLUXOS FISCAIS ENTRE GALIZA E O ESTADO
Pero avancemos coas ‘verdades’ do españolismo académico e político a
respecto do sistema de financiamento. No cadro anterior comprobamos
que os recursos totais que o sistema de financiamento aportou a Galiza no
ano 2007 foron de 8.129.1 M€. Se miramos no Informe de Recadación
Tributaria da Axencia Estatal (AEAT) dese ano, atopámonos con que a
recadación nas Delegacións galegas por todos os impostos do sistema
fiscal español (que son máis que os que se integran na cesta tributaria do
sistema de financiamento) achega soamente 6.550,1 M€. A través disto, o
españolismo, incansábel, sinálanos a evidencia manifesta da ‘solidariedade’
estatal, xa que fronte a unhas necesidades de gasto de 8.129,1 M€, a
recadación nas delegacións galegas da AEAT é unicamente de 6.550,1
M€. Poor academicismo españolista. Non ten remedio.
A cuestión chave é: ¿reflicte este Informe Anual da AEAT os impostos
soportados polos galegos nese ano; reflicte realmente o que o Estado
arrepaña como impostos aos galegos, para o seu financiamento, que mal
que lles pese aos nosos españolistas, non lle chove do ceo madrileño?. Os
mesmos españolistas irredentos parecen ás veces ser conscientes que se trata
de dúas cousas ben diferentes, mais desprézano, pasan olimpicamente diso,
non lles parece relevante nin importante, pois do que se trata é de afirmar
5
Nesta comunidade como consecuencia do seu especial sistema fiscal na imposición sobre o
consumo.
6
Coma é sabido, as porcentaxes de “cesión” e de territorialización pasarán do 33% ao
50% no caso do IRPF, do 35 ao 50% no caso do IVA, e do 40 ao 58% no caso dos impostos especiais de
fabricación.
7
Para Galiza, segundo esta liquidación de 2007, ilo significaría que a porcentaxe de “cesión” de IRPF, IVA e Impostos Especiais de fabricación se situara no 82%.
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contra vento e maré os feitos ‘evidentes’ da ‘solidariedade’ estatal e da
Galiza ‘subvencionada’. Son ben conscientes, eles si, de que se perden estas
armas, perden toda a razón da súa existencia, da súa fe, das súas crenzas.
Quedarían totalmente desarmados. O pobo galego faríase máis libre, algo
que non están dispostos a aceptar de ningunha maneira. Hai pois que
manter a calquera prezo as aparencias, hai que negar a realidade, a verdade.
En troques, parecería que todo galego normal debería estar interesado
en coñecer a realidade, é dicir, en coñecer, sequera for dunha maneira
aproximada, por non resultar doada nin posíbel a exactitude plena neste
ámbito, dada a inexistencia dun sistema fiscal propio e exclusivo galego,
dado o espazo estatal de que formamos parte, a unicidade do seu sistema
fiscal, e o comportamento de determinados impostos nun contexto de
mercado máis amplo que o simplemente galego. Moitos si coñecen que
as sedes das empresas públicas ou dos organismos estatais ‘periféricos’,
da maioría das grandes empresas privadas, industriais ou de servizos, con
presenza na Galiza, están localizadas fóra de Galiza e moi maioritariamente
en Madrid, polo que os tributos resultantes do imposto de sociedades, do
IVA, das súas operacións co exterior, ou as retencións dos seus traballadores,
non se realizan nas delegacións galegas da AEAT. Como exemplo extremo,
desde unha perspectiva fiscal, no estado español asistimos á milagre fabulosa
de non existiren fumadores máis que en Madrid, pois é nesta CA onde se
recada o 100% do imposto que recae sobre o tabaco; así, cando deléitome
fumando na miña cachimba ou cando merco o tabaco correspondente no
estanco preto da miña casa, iso non acontece na realidade; non son máis
que fabulacións idealistas miñas, propias do bispo Berkeley, de lle facer caso
aos nosos benqueridos españolistas “galegos8”. De facto, nas delegacións
madrileñas da AEAT recadouse en 2007, o 35% do IRPF e do Imposto de
Sociedades, o 55% do imposto sobre a renda dos non residentes, o 42% do
IVA, o 82% do todos os impostos especiais, o 62% do imposto sobre primas
de seguros; en conxunto, case o 42% da totalidade da recadación derivada
do sistema fiscal español.. Por isto, este Informe da AEAT non serve ren
para indicármonos cales son os impostos totais que soportan os galegos
--nin os demais-- como consecuencia do sistema fiscal español, por moito
que as cifras agregadas dos diferentes impostos contidas neste informe
sexan correctas. Vemos así que a recadación de impostos nas delegacións
galegas da AEAT significarían unicamente o 3,3% da recadación total
estatal. Xa nos gustaría, pensarán algúns. Da mesma maneira que nel se
reflicte que neste ano 2007, coma dixemos, nada menos que o 42% da
recadación total por todos os impostos concéntrase en Madrid, cando o
PIB deste territorio significa o 17.7% do total español, case dúas veces
e medio menos, facendo evidente unha incongruencia flagrante, unha
anormalidade absoluta, unha imposibilidade, sobre todo tendo en conta
o paupérrimo carácter progresivo do conxunto do sistema fiscal español.
Porén e afortunadamente, o Informe de Liquidación do Sistema de
Financiamento, para o caso dos impostos que se integran na cesta de
tributos, non utiliza o criterio de distribución territorial que mantén o
Informe de Recadación Tributaria da AEAT, consciente da súa irrealidade
e por obedecer a outras finalidades estatísticas, que resultan desapropiadas
para consideraren adecuadamente os impostos realmente soportados
polos habitantes dos diferentes territorios do estado español. Deste
Informe de Liquidación podemos obter a recadación xeográfica real da
maioría dos impostos que compoñen a cesta tributaria, agás nos casos do
IVA e dos Impostos Especiais, para os que dadas as súas características
ben coñecidas, utiliza para a súa distribución territorial uns índices de
consumo específicos, conscientes os seus autores de que por medio deste
procedemento específico aproxímase moito máis á carga tributaria real dos
mesmos nas diferentes nacións e rexións que compoñen o estado español.
No sistema de financiamento en vigor, negociado a fins do ano 2001 e
resultado, basicamente, dun acordo entre o PP e CiU, os impostos que
compoñen a cesta tributaria, así como a súa porcentaxe de cesión ou
territorialización e volume, foron no ano 2007 para Galiza, os que se
mostran no Cadro a continuación:

8
A. Vilar Ponte chegará a dicir que “os que se chaman galegos, renegando da lingua, non
teñen máis dereito a chamárense así que os animais e as plantas que nacen nos nosos eidos”. Son uns
galegos moi raros que non son conscientes de que o son, ou peor, que son ben conscientes de que non o son.

SIST. FINANCIAMENTO
"CANASTRA" TRIBUTOS
Cedidos tradicionais (1)
IRPF
IVA
IIEE de Fabricación (2)
IE de Electricidade
IE de Matriculación
V. Retallista Hidrocarb.
(Tramo estatal + auton.)
SdF : TOTAL

%
SdF
Resto
TOTAL
Ces/Terr. Rec/Terr Rec/Terr Soport.
100
1.077
0
1.077
33
1.196
2.209
3.405
35
1.219
2.265
3.484
40
471
707
1.178
100
86
0
86
100
95
0
95
100

94
4.238

0
5.180

94
9.418

(1) Sucesións e doazóns, Patrimonio, Transmisións patrimoniais, Actos xurídicos,
Taxa sobre o xogo, e taxas afectas aos servizos transferidos (consideradas con criterio
normativo).

Obviamente esta é a cifra que hai que confrontar cos 8.129,1 M€ que
“aporta” a Galiza o sistema de financiamento para financiaren a totalidade
das súas competencias, o que nos mostra un diferencial, contra Galiza,
de 4.434,6 M€. Unha realidade ben diferente da que nos quere presentar
o españolismo académico e político, a través da comparanza que saben
inadecuada, anticientífica, que vimos anteriormente, no seu afán por
nos manter permanentemente na situación equivalente á dos escravos
satisfeitos coa súa situación, en tanto que inimigos frontais do ‘Denantes
Mortos Que Escravos’ do noso Castelao. E tamén é doado acreditar que os
recursos tributarios integrados no Sistema de Financiamento para Galiza
(4237,8 M€) significan o 33,7% da carga impositiva total soportada polos
galegos, quedando alegremente o nunca ben ponderado estado español co
2/3 dos impostos realmente soportados polos galegos..

(2) Alcol e bebidas derivadas, Cervexa, Produtos intermedios, Hidrocarburos, Labores de tabaco.

Obviamente este Cadro non contempla a totalidade dos impostos
soportados polos galegos, xa que quedan fóra do mesmo o resto de impostos
do sistema fiscal español non integrados no Sistema de Financiamento,
nomeadamente o imposto de sociedades, de primas de seguros, de tráfico
exterior, rendas de non residentes... . De maneira aproximada pero ben
máis real que o que indican as cifras de recadación do Informe da AEAT,
adoptaremos o criterio de que a carga soportada polos galegos por estes
impostos non integrados no Sistema de Financiamento, equivale ao 6%
da recadación real estatal dos mesmos (52.424,6 M€), elevándose entón,
no ano 2007, a 3.145,5 M€.
Debemos ter en conta que, de acordo co documento do IGE, “GALIZA
EN CIFRAS 2007”, o número de empresas con centros produtivos na
Galiza, mais coa súa sede localizada fóra de Galiza se elevan a 5.147, coma
se mostra no cadro a continuación:
No informe da AEAT
“Mercado de Traballo e
Pensións en 2007”, froito
da explotación da estatística
de recadación do IRPF nese
ano, podemos comprobar
que estas empresas con
sede fóra de Galiza atinxen
a 150.625 traballadores
asalariados, de maneira
que a súa dimensión media
en termos de emprego, de
case 30 traballadores asalariados, é moi superior a da empresa galega en
xeral. E do mesmo xeito, mentres que o salario bruto medio declarado
nestas empresas con sede social localizada fóra de Galiza foi de 21.720
€, nas empresas coa sede localizada na Galiza (991.186 asalariados) foi
de 15.987€, só o 74% do anterior. Non hai que dicir, xa que logo, que
estamos en presenza de empresas moi importantes que tributan fóra de
Galiza por todos os impostos estatais que se derivan da realización da
súa actividade, en especial o imposto de sociedades. A recadación por
este imposto nas delegacións galegas foi en 2007, segundo a AEAT, de
1.731,3 M€. Ao considerarmos que a recadación real galega debe ser como
mínimo do 6% da recadación total deste imposto (44.823,2 M€), é dicir,
2.689,4 €, estámoslle a imputar ás empresas con centros produtivos na
Galiza mais coa sede localizada fóra do noso país, unha recadación de
958,1 M€, que supón unha recadación media por parte destas importantes
empresas de 0,19 M€ e, a maiores, simplificando o tipo neto deste imposto
no 30%, ilo significaría que o beneficio medio alcanzado por estas 5.147
empresas con sede lonxe de Galiza, sería de 0,6 M€ (103 M. das vellas
pesetas). O que nos parece certamente unha posición que pode cualificarse
mais ben como conservadora.

AS EMPRESAS GALEGAS
SEDE SOCIAL
RAMA
GALIZA FÓRA
I. Extractiva
448
22
I. Manufactureira
15.827
337
Electricidade, Gas, Auga
308
59
Construción
30.092
676
Servizos
159.231 4.053
TOTAL
205.906 5.147
FONTE: Galiza en Cifras 2007 (IGE)

Pois ben, coma resultado final do devandito, obteríamos que a carga
tributaria que os galegos soportamos como consecuencia do sistema fiscal
español é a seguinte:
- Polos Impostos integrados no S. de Financiamento
- Polos Impostos non integrados no S. de Financiamento
TOTAL

9.418,2 M€
3.145,5
12.563,7 M€

A Mistificación dos Fluxos Fiscais I
ANO 2007

O QUE O ESTADO “PARECE ENTREGAR” Á GALIZA
8.129,06 M€

GALIZA

ESTADO

TRIBUTOS

Ingresos

SOPORTADOS

Tributarios

POLO

4.237,83 M€

SISTEMA FINANCIAMENTO

SISTEMA
FISCAL
ESPAÑOL

Incapacidade galega
de xerar recursos

Fondo
de
Suficiencia

“SOLIDARIEDADE”

3.891,23 M€

DEPENDENCIA
12.563.65 M€ O QUE GALIZA ENTREGA AO ESTADO

A REALIDADE

Por outra parte e tal como xa temos explicado noutras partes, esta figura
e a seguinte resumen graficamente o contraste entre a ficción implícita
derivada da actual estruturación xurídico-política do Estado español, que
mostra a aparencia deste como o xeneroso repartidor duns recursos de
orixe misteriosa, e a realidade do papel, que neste contexto específico,
fáiselle xogar ao noso país, e na que o sistema de financiamento cumpre
un importante papel.
A maiores e como sabemos, ademais do réxime común ao que nos
referimos aquí, existe o foral, vasco e navarro, cos seus sistemas de concerto
e convenio. Como exemplo e no ano 2007, as tres facendas forais
vascas (aquí non parece existir problema ningún co número de axencias
tributarias autenticamente propias) recadaron un total de 13.772,1 M€,
resultando o cupo a pagar nese exercicio ao estado español en 1.565,2 M€,
para financiar os servizos competencia do Estado ou non transferidos a esa
comunidade. Unha equivalencia galega aproximada, debería ter deixada
reducida a diferenza que antes vimos de maneira radical. Mais isto é
fariña doutro costal, sobre todo para o españolismo académico e político,
empeñado nos absurdos, nas loitas contra dos muíños de vento habituais,
de inventar dezasete nacións no estado español. Eles, xa se sabe, non gustan
dunha cunca de caldo galego. Toman dezasete caldos de catro variedades
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para xustificaren a calquera prezo a estrutura político-institucional estatal
actual.

A Mistificación dos Fluxos Fiscais II
ANO 2007

ESTADO

GALIZA

Ingresos
IMPOSTOS
ESTATAIS
SOPORTADOS
POLOS
GALEGOS

Gastos

8.325,82 M€

‘auténtica envexa mundial’), e que está e estará, por tanto, situado no
cerne dos debates actuais e futuros a respecto das reformas estatutarias, por
faceren causa directa do repartimento vertical do poder político
dentro do estado, o que, non por casualidade, ten alporizado
ao conxunto do españolismo académico e político e aos seus
transmisores meiáticos, poñéndose en primeiro plano o seu
empeño en coutar calquera posibilidade de permitir un avance,
sequera moderado, cara unha estrutura xurídico-política estatal
que recoñeza a plurinacionalidade real existente. Política na que
coinciden esencialmente todos os partidos estatais, diferenciados
unicamente en matices que non teñen ningún contido cualitativo
verbo da estrutura básica inxerida nunha Constitución española,
peza legal esencial declarada inmutábel e arroxada coma
unha especie de Verdade Divina contra todo intento da súa
modificación nestes aspectos esenciais para o Nacionalismo, non
para os rexionalistas á española que se amorean no BNG, máis
que satisfeitos co “proceso revolucionario” que supón á xura desa
Constitución(!!) e que portanto atópanse encantados coa situación
actual do “estado das autonomías”.

Do lado cuantitativo, se no momento inicial existen diferenzas de
nivel e calidade na subministración dos diferentes servizos polas
CCAAs, unha cuestión indubidábel, é moi importante observar
se a evolución temporal do sistema de financiamento permite dar
12.563,65 M€
4.237,83 M€
3.891,23 M€
solución gradual desas diferenzas. Este non é o caso do modelo
en vigor, que como vemos no Cadro a continuación para o
caso galego, está conformado estruturalmente dunha maneira
que provoca un agudo proceso de diverxencia, empeorando
relativamente a súa situación inicial. Xusto o contrario do que
debería ser. E por tanto, a isto debe de se prestar unha atención
preferente na negociación do novo sistema. Non se trata só de
introducir garantías de suficiencia dinámica (temporal), senón
Transferencia (*)
de evitaren que o seu funcionamento leve a unha evolución
Ingresos Tributarios (*)
diverxente entre as diferentes comunidades autónomas. Mais
isto non preocupa aos nosos españolistas, pola contra, parécelles
4.237,83 M€
fenomenal pois daquela avánzase cara un modelo fundamentado
no principio de capitación, que en tal consiste a súa ilusión e
propaganda igualitaria, mantendo unha ficción de igualdade
3.891,23 M€
que na realidade presupón a consolidación permanente da
DIFERENZA = 4.434,59 M€
desigualdade. Curiosamente, de practicaren unha coherencia
(Soportado – Recibido)
‘global’, deberían defender coa mesma contumacia a igualdade
Ingresos
de ingresos a nivel persoal, para que todo estivese estabelecido
en termos identicamente iguais. Mais isto considérano
(*) Se integran no SISTEMA DE FINANCIAMENTO
GALIZA
absolutamente irracional, unha completa loucura, por razóns ben
obvias: cómo eles e a súa actividade improdutiva, inane, inútil,
de simples sucursal do españolismo rancio ou non, van gozar dos
mesmos ingresos que o común dos mortais galegos produtivos
A EVOLUCIÓN TEMPORAL PERVERSA DO SISTEMA PARA que, desenvolvendo a súa actividade, fai avanzar ao país!?.

GALIZA

Un sistema de financiamento, sobre todo tendo en conta as prédicas
recorrentes relativas á ‘igualdade’ persoal e territorial que seica caracterizan
á Constitución española se obviamos a teimuda realidade, debería
fundamentarse nun principio de suficiencia que garantise os recursos
necesarios para ofrecer uns servizos públicos do mesmo (o máis
parecido posíbel) nivel e calidade, cuxo custe de subministro é moi
diferente en cada CCAA, condición básica que non se tivo en conta na
formulación do modelo vixente. Así no momento de se implantar, no ano
base, resulta crucial que se tome en consideración na configuración do
modelo a situación de partida de cada territorio, o nivel de desenvolvemento
relativo, o custe real de subministración dun nivel e calidade dados de
prestación dos diferentes servizos públicos, así como a garantía dunha
evolución temporal dos recursos que faga posíbel e viábel o necesario
proceso de converxencia que neste ámbito debe producirse entre as
diferentes CCAAs do estado. Malia a confusión reinante, o outro principio
básico, o de autonomía, non ten a ver esencialmente con cuestións
cuantitativas, senón coa cuestión principal de que a configuración do
modelo estexa sustentada na capacidade propia de disposición do gasto
e do ingreso de acordo coas eleccións propias de cada territorio, val dicir,
que exista realmente autonomía financeira, unha condición sine qua non
da existencia de autonomía política efectiva. Aspecto este que o modelo
actual contempla a niveis certamente paupérrimos (malia a recorrente
propaganda de sermos ‘o estado máis descentralizado do mundo’, unha
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RECURSOS TOTAIS (M€) DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO EN VIGOR
A. BASE
Territorio
1999
GALIZA
4.274
Cataluña
9.188
Madrid
6.847
R. COMÚN 54.905

LIQUIDACIÓNS
2002
2003
5.301
5.718
12.111 13.342
9.595 10.799
71.317 78.527

2004
6.140
14.794
11.934
86.290

2005
6.840
16.787
13.474
97.648

2006
7.659
18.920
15.187
110.030

2007
8.129
19.295
15.426
114.357

∆% SOBRE O ANO BASE (1999)
GALIZA
Cataluña
Madrid
R. COMÚN

24,0
31,8
40,1
29,9

33,8
45,2
57,7
43,0

Cataluña
Madrid
R. COMÚN

-7,8
-16,1
-5,9

-11,5
-24,0
-9,3

43,6
60,0
79,2
61,0
82,7
105,9
74,3
96,8
121,8
57,2
77,8
100,4
DIFERENZAS DE GALIZA CON:
-17,4
-30,7
-13,5

-22,7
-36,8
-17,8

-26,8
-42,6
-21,2

90,2
110,0
125,3
108,3

-19,8
-35,1
-18,1

PARTICIPACIÓN DE GALIZA NO SISTEMA (%)
7,79

7,43

7,28

7,12

7,00

6,96

7,11

Vemos aquí de maneira nidia que a evolución do sistema, dos seus
Recursos Totais que é o que realmente vale para o financiamento dos
servizos e non as ficcións aritméticas, desconsiderando a situación na
orixe (no ano base), é moi negativa para Galiza, e agrávase a cada ano que
transcorre, agás no derradeiro exercicio de 2007, como consecuencia do
mellor comportamento económico do noso país en relación coa media
do estado. Comportamento temporal negativo (a famosa “suficiencia
dinámica” no argot correspondente) nomeadamente na súa comparanza
con Madrid, malia esta ‘rica’ comunidade teren un Fundo de Suficiencia
negativo. Reflicte isto un proceso de diverxencia ou de converxencia?.
Deixámolo para que se pronuncien os españolistas, que non o farán. Para
nós faise evidente que o sistema vixente é completamente desapropiado (e
non asumíbel) para o noso país, mesmo deixando a un lado as importantes
cuestións ideolóxicas subxacentes.
A maiores, vemos que se Galiza representaba o 7.8% dos recursos totais
do sistema de financiamento de réxime común no ano base, no último
exercicio liquidado, 2007, só representa un escaso 7.1% (-0.7 puntos
porcentuais). Pola contra, as cifras equivalentes para Cataluña pasaron do
16.7 a 16.9% (+0.2), e as de Madrid, do 12.5 ao 13.5% (+1.0). Unha
maneira de comprobar a importante perda de recursos para Galiza que
este comportamento supón, consiste en comparar os recursos totais reais
que lle aportou o sistema e os que resultarían dunha situación na que
eses recursos totais tiveran medrado á mesma taxa media que o conxunto
das CCAAs do réxime común, é dicir, que Galiza conservara a mesma
porcentaxe de participación no sistema que a estabelecida no ano base,
coma mostraremos máis adiante.
Isto cobra agora unha maior actualidade diante da coincidencia non só de
PSOE e do PP senón tamén do “moderno” sector rexionalista á española do
BNG, en que Galiza debe obter no novo sistema de financiamento unha
participación do 7.1%!!, na mesma liña á baixa que fixo o “bipartito” na
negociación sobre os novos recursos para a sanidade como consecuencia
dos resultados da II Conferencia de Presidentes de setembro de 2005. Hai
que ter en conta que ao estabelecerse o sistema actual todas as comunidades
autónomas contan coas mesmas competencias, ao traspasárselles a sanidade
a aquelas que aínda non subministraban directamente este importante
servizo, deixando de lado cuestións específicas como poden ser os mossos
cataláns que, por certo, reciben financiamento por fóra do sistema de
financiamento. Portanto, a diferenza doutros sistemas anteriores no que
o nivel de competencias desempeñado polas diferentes comunidades
autónomas era moi diferente, esa situación resolveuse co sistema en vigor
igualando competencialmente a todas as comunidades do réxime común.
E se no ano base deste sistema, cunha participación galega do 7,8%,
temos analizado como o noso país saíu malparado por mor da nefasta
negociación que levou a cabo o Partido Popular, con maioría absoluta
daquelas aquí e acolá, como é posíbel situar o obxectivo para o País nunha
diminución desta participación en nada menos que 0,7 puntos porcentuais
que teñen un efecto cuantitativo notábel, coma imos ver, e que significa
non só non avanzar na equiparación real na subministración dos diferentes
servizos en relación coa media estatal, senón consolidar esta negativa
situación de partida de cara o futuro. Unha renuncia á que nos teñen
acostumados os partidos estatais, que parten sempre, nas negociacións
esenciais para o país, dunha posición á baixa para así concretarse
finalmente unha posición relativa moito peor. Propio deles que se senten
tan rexionalistas á española coma os que mais!. Non debe resultaren
estraño o contente con que asume esta posición “galega” o ministro Chaves
de Política Territorial: xa atopou un perdedor voluntario, para maior
gloria de todos os demais que participarán no reparto da nova torta. Uns
poucos voluntarios máis a punto e final. Todos contentes máis unha vez.
Vexamos, xa que logo, rápida e sucintamente as consecuencias da adopción
deste 7.1% como posición de partida negociadora. Se o ano base do novo
sistema fora o ano 2007 (que seguramente serao o 2006), acontecería
que, de non se incrementaren os recursos, Galiza recibiría exactamente
a mesma cantidade de recursos que vimos, 8.129 M€, fronte aos 8.934
M€ que significarían o 7,8% inicial. Nada menos cunha diferenza en
contra de Galiza de 805 M€ (uns 134.000 millóns das vellas pesetas/
ano). Quen dixo que este país non era “rico”!!. E moito peor será a
posición relativa cando se contemplen os recursos adicionais, que levará
a que non quede como está, e que non figuran en ningún documento
oficial sobre o novo sistema mais fálase duns 9.000 millóns de euros,
esquecendo do que si realmente está formulado e documentado: “A achega

destes recursos adicionais realizaraos o Goberno distribuídos nos TRES
ANOS seguintes á entrada en vigor do novo sistema de financiamento
autonómico”, e que “estes recursos adicionais asignaranse ás comunidades
autónomas en función dos seguintes criterios, entre outros: o incremento
da poboación axustada desde 1999, o nivel actual de poboación axustada,
a poboación dependente, e os FONDOS DE CONVERXENCIA cara
axustaren diferenzas no financiamento per cápita e na renda per cápita
(de nova creación)”. Portanto, de manter as posicións referidas, Galiza
sairá prexudicada por unha dupla vía: por aceptaren de partida a perda
na participación no sistema actual como consecuencia da súa ineficiente
instrumentación da perspectiva dos intereses do noso país, e porque á
vista das variábeis que se manexan para o reparto dos recursos adicionais,
estes van chegar a Galiza cunha participación mesmo inferior a ese 7.1%
fatídico, que oscilará entre 1/3 e 2/3 do mesmo, mais seguro máis preto do
extremo inferior, segundo diferentes hipóteses realizadas sobre esas mesmas
variábeis. Ao que haberá que engadir os efectos negativos que se poidan
producir por mor da evolución dinámica, temporal, dos recursos do novo
sistema, que comezará a funcionar nunha situación de crise que chegando
adiada a Galiza manifestará os seus efectos negativos máis tarde cunha
contundencia superior, acorde co acontecido noutras etapas anteriores de
maior ou menor semellanza ca actual.
Como introducírmonos na temática do novo sistema de financiamento
levaríanos á realización dun informe de lonxitude moi superior ao presente,
que trata da liquidación no ano 2007 do sistema de financiamento actual,
sobre todo dada a inconcreción, do lado numérico polo de agora, dos
documentos oficiais coñecidos (de xuño e decembro de 2008), deixaremos
aquí a cuestión para retornar á cuestión que nos ocupaba referida aos
efectos perversos para Galiza da evolución temporal do sistema, e que
sintetizamos no cadro seguinte:

RECURSOS TOTAIS 2002 2003 2004 2005 2006
1. REAL do SdF
5.301 5.718 6.140 6.840 7.659
2. S/Taxa Crecto. RC 5.552 6.113 6.718 7.602 8.566
DIFERENZA: 1 - 2
-251 -396 -578 -762 -907

TOTAL
2007 2002-2007
8.129
39.786
8.903
43.454
-774
-3.667
9,22

Á vista disto, mais parecera que a nosa Galiza é tan ‘rica’ que se permite
asinar un Sistema de Financiamento que implica estas continuas e
crecentes regalías pola súa parte cara ás outras CCAAs, nomeadamente a
‘pobre’ Madrid, e que acumulativamente, neste período, se elevan ao 9,2%
dos recursos recibidos polo sistema e ao 6,8 % do PIB galego en 2007.
Até onde chegaremos coa fachenda de tanta solidariedade, que logo por
riba, predícasenos de maneira invertida!. MAIS O MÁIS GRAVE É QUE
SE PRETENDE QUE ISTO MESMO VOLVA A ACONTECER CO
NOVO SISTEMA DE FINANCIAMENTO.
Noutros informes temos afondado nisto tomando en conta a desagregación
dos recursos totais do sistema en transferencias e ingresos tributarios, que
como xa describimos noutro lugar resulta unha das cuestións esenciais
para o españolismo deducir os seus ideoloxemas básicos que negan as
potencialidades do noso país, de deixárllelas exercer, para o manter nunha
posición de permanente dependencia, como albo de xustificación e
permanencia eterna do actual estado español, tal cal é a súa estruturación
político-xurídica. Algo que, como non podería ser doutra maneira, dada
a continuidade que representa o novo sistema respecto do actual, vaise
manifestar dunha maneira sibilina e concreta a través de varios instrumentos
do novo sistema, que non é caso comentar aquí, tempo haberá, mais que
teñen o seu cumio na esperpéntica e fantástica definición que se fai da
capacidade fiscal das comunidades autónomas, que merecería ser espallada
polo mundo enteiro para ver se así os seus “creadores” desaparecen de
vergoña nun calquera dos moito buracos deste mundo como efecto do
espectáculo recorrente dos bombardeos como deporte exemplar. Non
resultará a realidade aquí analizada suficientemente contundente para os
nosos españolistas académicos e políticos?. Si seguramente, mais parécelles
formidábel, por canto desta maneira poderán continuar acreditando nas
súas ‘teses’ recorrentes da ‘Galiza subvencionada’, do ‘estado solidario’, e
parvalladas equivalentes. Esperta ferro!.
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ANEXO

Notas para o seminario en Lugo sobre o Manifesto
das Irmandades da Fala 1918
O Manifesto da Asemblea Nacionalista de Lugo das Irmandades da Fala
de 11-1918 é, coma se acredita no preámbulo (X. Beramendi) ao mesmo
desta edición realizada pola Fundación Galiza Sempre coa colaboración da
Deputación de Lugo, a Acta de nacemento do nacionalismo galego.
Supón un fito esencial no percorrido dos precursores proto-nacionalistas
desde o provincialismo ao rexionalismo para callar no nacionalismo: na
asunción de Galiza como Nación e do Estado español coma un estado
plurinacional.

uniformidade nacional que padecemos, e pobre, atrasada e até vergoñenta
despois; senón de saber si o réxime de autonomía integral que propoñemos
nos convén, ou non, e si nos pode ser concedido sen que resulte prexuízo
para ningunha das partes”.
Tratábase, como afirma Bóveda, non de considerar as estatísticas e os
estudos referentes aos factores financeiros que determinan a balanza de
pagos galega, senón de centrarse en exclusiva no aspecto fiscal, pois “xa
que se non trata de coñecer as posibilidades dun Estado economicamente
independente, senón da separación, xusta, dunhas obrigas e uns recursos
que hoxe son rexidos dunha maneira global, co conseguinte exceso de
gastos de administración”, unha tese ben moderna da descentralización
baseada na maior eficacia e eficiencia, ademais do factor proximidade, e
do coñecemento real dos problemas e achegamento ás necesidades dos
cidadáns.

Desta maneira o Manifesto expresa as reivindicacións características
deste recoñecemento político-intelectual de Galiza coma Nación,
que na medida que a práctica política desenvolvida desde aquelas polo
nacionalismo galego non foi quen de
chegar a súa realización – o tránsito
do ser en potencia ao ser en acto-, non pode acontecer outra cousa,
aínda nestes tempos, que a maioría
desas reivindicacións segan vivas, e
constitúan a tarefa dos nacionalistas
contemporáneos, a quen resultaralles
ben doado comprobar a dificultade
da súa concreción real, fronte ao
desenvolvemento das diferentes
conxunturas políticas no ámbito do
estado español, fronte a situación real
e a correlación de forzas nos ámbitos
estatal e interno, galego.

Bóveda vai tomar como base os dados orzamentarios de 1930 que, ademais
de ser os últimos coñecidos no momento de faceren a súa proposta, eran
tamén os menos favorábeis para Galiza, pois nese ano, a recadación por
Aduanas sufrira un considerábel
descenso, mentres cos gastos estatais
aumentáranse pola refundición
dos orzamentos ordinario e
extraordinario.

De aí o arranque do Manifesto:

reflectindo unha balanza fiscal a prol
de Galiza de 8,7 millóns de pesetas do ano 1930.

“Tendo Galiza todas as características esenciais de nacionalidade, nós,
nomeámonos, de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba
rexionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade
dos nosos problemas”.
Mais non vou entrar no debullar do contido do Manifesto que debe ser
feito por persoas máis competentes ca min sobre as cuestións históricas
correspondentes. Parece debo determe un chisco na vixencia dunha das
reivindicacións do Título IV, o relativo as facultades do Poder Galego,
precisamente a 4ª que esixe un “réxime tributario, sen intervención do
Poder Central, a quen soamente pagará o Autónomo a cantidade que
se fixe nos concertos económicos”, ou, no Capítulo VI, referido aos
problemas económicos, no que coma primeira reivindicación apareza
que as “cuestións aduaneiras serán resoltas por concerto entre o Poder
Autónomo e o Central, agás o libre troco de cereais”.
Ben que gustaría un de escoitar aos nacionalistas actuais expresarse con
esta claridade e contundencia a respecto dunhas cuestións que son un dos
alicerces da soberanía política real.
É claro que o contido do Manifesto vai ser base tamén da futura actuación
dos nacionalistas galegos, e nese sentido exclusivo, dos galeguistas, segundo
a definición de Risco “cando era alguén”, coma tan oportunamente sinalara
Castelao.
Así, desde a perspectiva que a min toca, un segundo feito moi relevante
no avance da teorización e práctica, da praxe no desenvolvemento destas
ideas sitúase nos traballos facendísticos moi relevantes levados a cabo por
Alexandre Bóveda, en especial no relatorio presentado para o Anteproxecto
de Estatuto de Galiza, elaborado polo Seminario de Estudos Galegos en
maio de 1931. Lamentabelmente, tamén por estas razóns, asasinado na flor
da súa vida pola barbarie franquista.
Tratábase, coma expresamente sinalábase, de non proceder ás cegas nun
eido económico tan importante, malia seren consciente de que “non é este
intre o de xustificar a personalidade indiscutíbel das rexións, nin sequera o
de lembrar que Galiza foi próspera e Europea antes de se realizar a inxusta
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Por enfrontamento do recadado e
do pagado a Galiza, polo Estado,
Bóveda obtén:
Recadación
pesetas

= 134,9 Millóns de

Pagos
pesetas,

= 126,2 Millóns de

Logo disto, procede ao cálculo dos ingresos que solicita para Galiza, que
totalizan 54,5 millóns de pesetas, así como as obrigas, os gastos, que Galiza
administre de seu, que concreta en 43,9 millóns de pesetas, reflectindo
un superávit orzamentario de 10,6 millóns de pesetas. Finalmente, calcula
o importe da achega que Galiza terá de facer para cubriren o déficit do
Estado, para o que bota man do orzamento aprobado para 1931. Deste
orzamento calcula a parte dos ingresos e gastos cos que queda o Estado,
respectivamente:
Gastos

= 2680,2 millóns de pesetas

Ingresos

= 2453,4

“

presentándose un déficit de 226,8 millóns de pesetas que deben sufragar
as rexións. Desta maneira calcula que como ingresos para a totalidade das
rexións quede un monto de 1300,2 millóns de pesetas aos que engadindo
os 15 millóns polos cupos vasco e navarro, chega aos 1315,2 millóns de
pesetas. Logo utiliza o criterio de repartiren os 226,8 millóns de pesetas
do déficit estatal na mesma proporción que supoñen os ingresos cos que
queda cada comunidade (diriamos hoxe) en relación co total devandito.
Para Galiza resultaría:
226,8 × 54,5/1315,2=9,4 millóns de pesetas [CUPO GALEGO]
Por tanto, resultaría finalmente dos cálculos de Bóveda:
Ingresos Galegos

=

54,5 millóns de pesetas

Gastos Galegos

Superávit

Consellarías

43,9

Cupo

9,4

53,3 millóns de pesetas
=

1,2

“

Superávit que se agrandaría progresivamente pola diminución da cantidade
a pagar como consecuencia da amortización dos gastos que “agora
herdamos co carácter de a extinguiren”.

que A OUTRO POIDERA OCASIONAR A SEPARACIÓN, senón que
segue sendo, tamén con referencia ao estado, unha simples CUESTIÓN
FISCAL.

Mesmo adiántase a responderen ás posíbeis críticas no sentido de que se
ben existe superávit quizais non abonde para incrementaren os gastos na
proporción necesaria para atender ás necesidades da poboación daquelas –e
hoxe-- insuficientemente atendidas, concretando que:

É doado decatarse da firme e segura crenza nas posibilidades propias
sen caer en medos irracionais e absurdos, a diferenza do que acontece
aínda hoxe en algúns sectores do nacionalismo galego, o que certamente
fai dificilmente entendíbel a súa inclusión dentro do mesmo. Nos seus
tempos Nacionalismo menos extenso pero máis intenso, formado, real,
coma resulta evidente lendo aos nosos clásicos.

O melloramento á que se aspire debe ser proporcionado á nosa
capacidade, para non caer na ruína pública o que, naturalmente, vale
tanto para daquelas como para hoxe e para mañá, malia ser a situación de
liberdade condición necesaria para alcanzaren progresivamente o benestar
dos territorios máis avanzados habería que dicir.
Porque non podemos pretender o noso melloramento ás costas
dos outros , nin o Estado pode facer mellor o que pode facer Galiza de seu,
xa que o diñeiro para as reformas precisas devecerá menos que si o zugan a
multiplicidade de órganos a que dá vida o réxime de centralización.
O beneficio e a eficiencia derivada da supresión das Deputacións
e a diminución do custo administrativo de reforma territorial interna.
O propio feito de que daquelas, acredita Bóveda, xa non asusta
a ninguén un certo grao de socialización, polo que o Banco de Galiza,
por meio das súas sucursais fose recollendo con evidente beneficio para
todos, menos para o capitalista intermediario, unha serie de servizos hoxe
en mans de particulares.
E preguntándose, finalmente, cal podería ser o grao en que
se poderían desgravar os orzamentos das entidades resultantes da nova
organización, cando as seccións de aforro recollesen os moitos millóns que
non cumprían a súa función social.
Remachando que a concesión da autonomía permitiríalle a Galiza exaltaren
a súa personalidade, contando con un enxeño e unha organización social
adecuados, que os alleos non nos poden dar. O grande beneficio que isto
suporía, tanto para a Galiza mesma, canto desde o punto de visto da súa
achega máis eficaz ao concerto dos pobos.
Recordemos que o artigo 1º do Título 1º declara:
“A Galiza é un Estado libre dentro dunha República Federal española”.
E no Título III, dentro das competencias do Estado galego, sitúa:
O réxime tributario, agás o imposto de aduanas, cuxas tarifas
verificaríanse por acordo entre os poderes federal e galego.
O réxime dos Institutos de Banca e Crédito.
Organización local, …..
Ou, entre outras obrigas do Estado galego o de
b) Garantir o traballo a todos os cidadáns, segundo as súas condicións e as
súas necesidades, de acordo coas esixencias da xustiza social.
No Título V, da Facenda galega, concrétase
A existencia dun único imposto directo que gravará as rendas,
con gravame maior para os que proveñen do capital, eximindo do mesmo
as rendas do traballo inferiores a cantidade que a lei determine.
A existencia dos impostos indirectos que se estabelezan de
acordo co disposto nas leis.
PREVENCIÓNS DE BÓVEDA:

O excesivo peso do gasto militar de Defensa atribuído a Galiza,
que beneficia e vai para todo o Estado.

A expresión actual destas teses podémolo concretar en dúas actuacións
políticas posteriores, coma poden ser:
Previo á negociación do vixente sistema de financiamento, o debate no
Parlamento galego, non por casualidade celebrado o 28 de xuño de 2000,
dunha proposición non de lei presentada polo grupo parlamentar do BNG
cuxa sección dispositiva reivindicaba expresamente que no proceso de
reforma daquelas en curso do sistema de financiamento, a Xunta defendese
un modelo que reunira, como mínimo, as seguintes características: 1)
un carácter asimétrico que diferenciase as necesidades de financiamento
propias da nosa nación das doutras comunidades sen definición nacional;
2) unha territorialización completa dos tributos que compoñen o
sistema fiscal español, con capacidade normativa plena para os adaptar
ás necesidades de Galiza e para dotar ao goberno galego dun elemento
esencial de autogoberno, a política fiscal; 3) un cambio normativo que
propicie a efectiva tributación na Facenda galega de todas as manifestacións
de capacidade económica xeradas por actividades desenvolvidas no noso
país; 4) a creación dunha Administración tributaria propia a partires
da transferencia dos medios humanos e materiais que forman parte da
actual administración operante no territorio galego, e 5) un mecanismo
de redistribución interterritorial vinculado á renda relativa, que serva de
elemento verdadeiro para a redución das actuais diferenzas nos niveis de
servizos e infraestruturas e que contribúa a unha verdadeira converxencia
nos niveis de renda entre os diversos territorios do Estado.
Finalmente, o chamado Estatuto de Nación presentado polo BNG que, no
seu Título VI, Capítulo I, da Facenda Pública de Galiza, recolle e concreta
moito máis estes principios esenciais cuxo cerne ten sido o contido do
Manifesto lucense das Irmandades da Fala de 1918.
Non por casualidade a posición de todas as forzas políticas estatais de
dereitas e de esquerdas contra destas teses foi e é dunha contundencia
certamente extremista, como adoita acontecer sempre que están en xogo os
intereses reais e a ampliación da liberdade e soberanía do noso país.
O nacionalismo real non pode mais que pór en cuestión a concepción
do modelo de Estado o que ás veces, parecera que algúns non o quixeran
entender. Pola contra, o españolismo teno clarísimo. Así, por exemplo,
a crítica esencial que hai que lle facer ao Documento de Bases (de
decembro de 2008) para o novo sistema
de financiamento é a ignorancia e
desprezo por parte da Administración
Central elaboradora dese documento,
dentro dos fundamentos constitucionais
daquel, da idea de que a AUTONOMÍA
FINANCEIRA (na súa dupla dimensión
de ingresos e gastos) constitúe unha
esixencia ineludíbel do principio de
AUTONOMÍA POLÍTICA, pois sen
esta as comunidades non poden exercer
as súas propias competencias con
liberdade e responsabilidade, que son
os elementos esenciais da autonomía
política. Desta maneira un modelo de
financiamento real non se constrúe para
garantir a “coordinación” co Estado ou
a “solidariedade”, senón co seu verdadeiro sentido debe ser o garantir a
autonomía política.
XANEIRO, 2009

Que non se trataba de coñeceren as posibilidades dun Estado
independente nin, por conseguinte, trátase agora de saber os prexuízos
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“TODOS OS QUE PROPOÑEN COUSAS QUE
VAN ALÉN DA CONSTITUCIÓN O QUE QUEREN É QUE NON CAMBIE NADA”
PASCUAL MARAGAL
(PRESIDENT DA GENERALITAT)

Por Xosé Diaz Diaz (Xuño 2005)
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LIMIAR
O actual sistema de financiamento autonómico coñecido como de réxime
común para o diferenciar do foral e que afecta a todas as CCAA agás
o País Basco e Nafarroa, fora aprobado polo Consello de Política Fiscal
e Financeira (CPFF) nas sesións plenarias de 27 de xullo e 16 e 22 de
novembro de 2001. Así foi adoptado como propio polas respectivas
Comisións Mixtas Administración do Estado-Comunidades Autónomas,
incorporándose ao ordenamento xurídico vixente pola Lei 21/2001, de 27
de decembro.
Entre os principios oficialmente proclamados para este sistema de
financiamento autonómico salienta o de estabilidade e vontade de
permanencia indefinida no tempo, para sempre a partir do ano 2002,
o de súa entrada en vigor. Deste xeito, intentouse declarar completado
o “Estado das Autonomías” e conxelado o normal acontecer democráticopolítico cara o recoñecemento da auténtica realidade plurinacional estatal.
Ao que seguen propagandisticamente os de xeneralidade, integración,
suficiencia, autonomía e solidariedade, que teñen sido sometidos todos e
cada un deles a unha crítica rigorosa desde diferentes ámbitos. Porén,
nunca se mencionaron outros ben máis obxectivos como o de opacidade
e falla de transparencia sobre os seus resultados. Houbo que agardar
á primeira liquidación (realizada no ano 2004 e referida ao primeiro
exercicio 2002), para a luz debida irradiar a escuridade dominante até ese
momento. Entón foron posíbeis as comparacións acaídas que, entre outras
cuestións, deixaron claro o seu carácter negativo e discriminatorio con
Galiza1. A falta de capacidade e vontade política por parte da Xunta
de Galiza do PP foi a responsábel, porque actuou nas negociacións que
conduciran á definición deste novo e vixente sistema, apandando cun
custe máis dos que a miúdo ten que soportar o noso país, que ben pode
encadrarse na categoría dos custes de oportunidade derivados da existencia
de “gobernos amigos” en Madrid. Ou o que case ben sendo o mesmo, a
imposición sen contemplacións das concepcións velada ou abertamente
centralistas.

de mínimos” forma parte da “solidariedade estatal”, insultando
deplorabelmente á intelixencia menos esperta. Nin sequera chega a tanto
o documento de acordo sobre o modelo!.

A CENTRALIZACION FINANCEIRA
Ademais debemos ter en conta, en primeiro lugar, a inexistencia no
sistema en vigor de garantías de suficiencia dinámica, ou sexa
na súa evolución temporal, como non obstante acontecía no anterior,
excepto a garantía no bloque de sanidade relacionada coa evolución do PIB
nominal estatal limitada aos tres primeiros exercicios do sistema (20022004). En segundo lugar, hai que considerar o estabelecemento do sistema
por tempo indefinido, Deste xeito, a peor situación de partida do noso
país trasladarase cara o futuro empeorando progresivamente a situación
financeira da comunidade autónoma e dificultando unha adecuada
prestación dos servizos públicos que demandan e demandarán as galegas
e galegos relativamente á situación estatal. Acrecentarase a diverxencia
actual.
Ademais o novo sistema avanza escasa, apoucadamente, na capacidade
real de autonomía financeira. O sistema ten a súa ancoraxe máis na
herdanza dun Estado centralista do que na consonancia cunha estrutura
política e administrativa que tivese en conta a súa plurinacionalidade real.
Por certo, como non recordar agora que cando no ano 1991 se estabelecera
a cesión dun tramo do 15% do IRPF ás CCAA do réxime común
con mínima capacidade normativa sobre o mesmo, o PP manifestaba
alporizadamente a súa oposición porque iso pouco menos que ía a
provocar a ruptura da unidade estatal (que non provocaría entón a
existencia do outro réxime de financiamento, o foral!). Mesmo recorrera
tal medida ao Tribunal Constitucional. Sobre o fondo, algo parecido se lle
pode atribuír ás posicións equivalentes do PSOE posteriormente, cando
perdeu as rendas do goberno central.

Finalmente, outra das cuestións máis salientábeis do novo sistema
As insuficiencias deste modelo para Galiza, tanto desde a perspectiva da é a súa marcada asimetría no referente ao grao de capacidade de
autonomía como da suficiencia son non obstante patentes. A súa autofinanciamento procedente dos recursos tributarios que outorga ás
configuración final demostra ser mais o resultado dun releo de cada diferentes CCAA. Tamén nisto afecta de maneira especialmente negativa
quen en función do peso político propio que no baseamento ao noso país, como explicaremos máis adiante.
en criterios obxectivos. No caso da Xunta de Galiza do PP e á vista dos
resultados brillou escandalosamente pola súa ausencia. Nin se defendeu Así no barullo confusionista que presenciamos nestes momentos, en
abordar coa suficiencia requirida as necesidades
relación coa necesidade de modificación
das diferentes comunidades autónomas de
deste sistema de financiamento declarado
réxime común, tendo en conta a súa situación
A Mistificación dos Fluxos Fiscais
eterno (no Parlamento galego contou co
de partida, o nivel de desenvolvemento
ANO 2003
apoio pleno non só do PP, senón tamén do
relativo, o custe real de subministración
PSOE e da desaparecida UG de Guerreiro),
e o nivel e calidade de prestación dos
pouco debe estrañar a ausencia das
O QUE O ESTADO “PARECE ENTREGAR” Á GALIZA
diferentes servizos públicos.
comunidades forais en relación con esta
5.717,6 M€
importante cuestión, que para elas non é tal.
GALIZA
ESTADO
Unha proba contundente da inadecuación do
Ingresos
modelo para Galiza maniféstase directamente no
TRIBUTOS
Mais non é a nosa intención detérmonos
Incapacidade galega
SOPORTADOS
Tributarios
feito de, se o deixar funcionar automaticamente
de xerar recursos
agora nos miudallos deste sistema de
POLO
en función das variábeis e ponderacións nel
2.900,9 M€
financiamento senón a de sintetizar o seu
SISTEMA
SISTEMA FINANCIAMENTO
definidas, Galiza recibiría menos recursos no
significado político e as súas consecuencias
Fondo
FISCAL
ano base (1.999) que co modelo anterior (1997de
para Galiza. Tamén queremos poñer de
ESPAÑOL
Suficiencia
“SOLIDARIEDADE”
2001).
manifesto como se nos presenta a través
2.816,7 M€
disto unha imaxe completamente invertida
Non é raro por tanto que o modelo definise
da realidade, que trata en esencia de agachar
DEPENDENCIA
as sintomaticamente chamadas “garantías de
unha situación de dependencia real.
Mínimo de
mínimos” en cada
un dos tres bloques que
7.662.3 M€ O QUE GALIZA ENTREGA AO ESTADO
2
se integran nel coa finalidade de que non
Precisamente esta Gráfica pretende reflectir
A REALIDADE
se producise ese disparate que por si mesmo
isto mesmo graficamente, partindo dos
impediría a súa aceptación xeneralizada polas
resultados alcanzados no último exercicio
CCAA prexudicadas.
Outra cousa ben
liquidado correspondente ao ano 2003, do
diferente é a “teoría” defendida pola Xunta de
sistema de financiamento das CCAA de
Galiza do PP segundo a cal esta “garantía
réxime común.
1 Coma exemplo contundente, o resultado final no ano base supuxo un incremento de 1821 M€ para o conxunto das CCAA de réxime comúb dos que a
Galiza corresponderon unicamente 80,7 M€, o 4,4%, cando as súas Necesidades
Totais Homoxéneas significabam o 7,9%. Dexastre negociador evidente malia as
“chulerías mediáticas” da Xunta no momento de se celebrar o acordo.
2 As competencias comúns (das que a máis importante é o ensino), as competencias na Sanidade e as competencias nos servizos sociais (IMSERSO)..

Como se sabe o “ Estado das Autonomías” preséntase como
relativamente descentralizado no gasto, mais parecera que os ingresos
xurdiran maxicamente no quilómetro cero madrileño de celebración
da chegada do aninovo (xa é sintomático este feito: até os anos se
“producen” nese lugar). Así é, sempre e unicamente, o Estado quen nos
dá ou concede graciosamente os ingresos que lle parecen ben para “o noso
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financiamento”; non son Galiza e as outras nacións e rexións as que lles
dan ao Estado os ingresos que realmente xeran nos seus territorios “para
o seu financiamento”.

AS FARSAS DO SISTEMA
Por outra parte, só o Estado ostenta a soberanía como tal e así, no
“Estado das Autonomías”, a soberanía auténtica, esencial, descansa
exclusivamente no Estado que fai as concesións arbitrarias que lle parece
ás súas partes compoñentes, que como moito “gozan” dunha soberanía
non orixinal senón derivada e subordinada á estatal. Nada mellor que a
técnica do “café para todos” para así máis eficazmente negar as nacións
constitutivas reais e con iso o carácter plurinacional ou composto deste
Estado. E de paso, para deixar claro que non se tratou nunca –nin se
tratará mentres poidan evitalo-- dunha negociación entre “partes
auténticas constitutivas” o proceso a través do que xurdía o “novo estado
descentralizado”. Consumábase así o paso dun Estado ditatorial centralista
a un “Estado das Autonomías” democrático, como un invento que nega
de facto a realidade plurinacional no Estado que só formalmente aparenta
non centralizador. A teima actual a respecto de
que os novos proxectos estatutarios teñan que se
axustar estritamente á Constitución de 1978, táboa
moito máis auténtica e inmutábel que as leis de
deus, é xusto unha reiteración da mesma xogada,
dos mesmos conceptos.
Tamén é ben coñecido que a capacidade de
estabelecer impostos deriva da existencia de
soberanía. No ámbito do sistema de financiamento,
a LOFCA (Lei Orgánica de financiamento das
CCAA – 1980)3
encargouse de definir
normativamente unhas condicións concretas para
que a posibilidade de estabelecemento de impostos
por parte das “autonomías” fose na práctica
inviábel, recordándonos que a soberanía é cuestión
exclusivamente estatal.
Deste modo, cando se negocia un novo sistema
de financiamento, aparece como unha evidencia
que “o Estado concede ou outorga...”; cando se
contempla o financiamento do sistema sanitario é
“o Estado o que terá que ampliarmos os recursos
para iso”. Así as cousas, todos rezamos para que
sexa xeneroso e comprenda a nosa triste e penosa
situación. Isto non é que sexa crenza firme do
“común dos mortais españois” senón que constitúe
unha verdade fundamental deste réxime que os partidos estatais espallan
descaradamente. Eslogans como o da “Galiza subvencionada” e o “carácter
solidario” do Estado son utilizados arreo en terra galaica. Resulta en
certo modo sorprendente como este falseamento ideolóxico da realidade,
presentada dunha maneira xustamente invertida, ten tanto éxito e non
exclusivamente en ámbitos de ideoloxía estritamente españolista. Desta
ideoloxía centralizadora e negadora da realidade deriva autorecoñecérmonos
como país inútil, incapaz de valermos por nós propios. Se vivimos e
existimos non é máis que grazas á existencia de tan xeneroso Estado. Non
será de estrañar que rematen impoñéndonos, non só formalmente, unha
historia que negue que Galiza existira antes de se consumar algo parecido a
un “estado español”, ou o seu equivalente de existencia deste estado desde
que “o Creador” dispuxo que a Terra comezase a dar voltas sobre si.
Pois ben, no ano 2003, último ano liquidado do sistema de financiamento
vixente, cuxos dados foron publicados hai pouco, o Informe da Axencia
Tributaria Estatal (AEAT) relativo á recadación tributaria indícanos que
sobre o total desta, o 69.7% se atribúe a Madrid e Cataluña (47.5%
Madrid; 22.2% Cataluña). Sen embargo, neste mesmo ano, o PIBpm
a prezos correntes nestas dúas CCAA significaba o 35,7% do estatal
(17.4% Madrid; 18.3% Cataluña), case o metade da súa participación na
recadación tributaria. É notoria a “anomalía” do caso madrileño onde a
relación entre o coeficiente de participación na recadación é 2,73 veces
3 Modificada como consecuencia da aprobación do vixente sistema de financiamento pola L.O. 7/2001, de 27 de nadal, mais que, obviamente, non afectou a
esta decisiva cuestión..
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superior ao coeficiente de participación no PIBpm. Pero é que resulta
que ser capital do Estado ten moitas vantaxes, polo que se ve, entre elas,
non só a localización dun elevadísimo aparello administrativo-político
(investimentos, altos salarios, ...), cuxo custe os teóricos da “solidariedade
estatal” reparten a escote entre todos os españois xa que “nos beneficia a
todos por igual”4, senón tamén a localización das sedes de importantes
empresas (públicas, industriais ou de servizos privadas) cuxos centros
produtivos operan na Galiza ou no resto do estado. A recadación tributaria
do imposto de Sociedades, do IVE, das súas operacións co exterior, ou
das retencións dos seus traballadores centralízanse obviamente no lugar de
asentamento da sede empresarial.
A pesar disto e malia a súa importancia cuantitativa --e cualitativa--,
partindo dos dados oficiais da liquidación do ano 2003 do sistema de
financiamento e do Informe de Recadación Tributaria do mesmo ano,
podemos comprobar que os ingresos tributarios galegos –entregados a
este Estado, soberano máxico-- foron dunha contía superior aos 7.662,3
M€5. Sen embargo, segundo o sistema de financiamento en vigor, dísenos
e remáchasenos con implacábel teimosía que ese Estado entrega a Galiza
para satisfacer as súas necesidades financeiras de atención dos diferentes
servizos públicos, que debe ofrecer aos seus cidadáns cun
nivel de calidade equivalente á estatal, un monto total de
5.717,6 M€.

RECURSOS TRIBUTARIOS INSUFICIENTES?
Mais por riba desta primeira mistificación da realidade no
que atinxe aos fluxos fiscais, opera inmediatamente outra
con consecuencias ideolóxicas que consideramos ben máis
perniciosas para o noso país e para a nosa propia saúde
mental. Expliquémonos.
Como sabemos, o sistema
de financiamento actual dispón de dous mecanismos
para a financiamento das Necesidades Calculadas para a
subministración dos servizos públicos: a) uns recursos
derivados da recadación ou territorialización6 dunha
determinada cesta de tributos7, que no caso galego acadaron
os 2.900,9 M€, sempre no ano 2003; e b) no caso de que
o anterior non cubra a totalidade das necesidades, o estado
realiza unha transferencia sintomaticamente coñecida
como “Fundo de Suficiencia” para poder financiar esas
necesidades (no caso galego este Fundo de Suficiencia foi no
ano 2003 de 2.762,7 M€, case a metade das necesidades de
financiamento total)8.
Debe quedar claro que unha configuración así resulta
absolutamente necesaria
para o sistema funcionar
ideoloxicamente tal como o fai. Por unha banda, Madrid,
4 Semellante “principio de beneficio” considérano os teóricos da “Galiza
subvencionada”algo así como natural. Mágoa que non reivindiquen a localización na Galiza da capital do Estado: mirariamos medrar “milagreira e automaticamente” o PIB “rexional” e a superación das carencias infraestruturais.
Mais hai que presentar a realidade invertida: é moi custoso manter o “Estado
das Autonomías”; non é custoso manter unha capital con actividades predominantemente non produtivas senón parasitarias, que precisan para o seu mantemento da succión acrecentada do excedente “periférico”.
5 Deixamos para outros o exercicio de determinaren canto superior poderían
ser de corrixiren polo “efecto sede”, ou doutra maneira máis correcta, calcular
a canto ascenderían os recursos tributarios galegos sob as hipóteses do mesmo
sistema fiscal e Galiza actuar como o faría un país soberán ou independente.
6 Non entramos aquí noutra cuestión derivada de grande importancia como é
o grao de autonomía financeira galega: a capacidade de xestión e modificación
normativa sobre os compoñentes desta cesta. É dicir, sobre as posibilidades de o
goberno galego poder realizar unha auténtica política fiscal, o que nos levaría
moi lonxe e nos alonxaría do noso interese principal nestas notas.
7 Tributos cedidos tradicionais (Patrimonio, Transmisións Patrimoniais e Actos
Xurídicos Documentados, Sucesións e Doazóns e Taxa sobre o Xogo) e as Taxas
afectas aos servizos transferidos, o IE de Matriculación, o I. sobre vendas retallistas de determinados Hidrocarburos, o 33% de IRPF, o 35% do IVA, o 40%
dos IIEE de Fabricación e o IE sobre a Electricidade..
8 Na Gráfica podemos ver que figuran como transferencias totais 2816,7 M€,
compostas polos 2762,7 M€ do Fondo de Suficiencia e 54,0 M€ correspondentes
á Garantía Sanitaria, consecuencia do superior incremento do PIB estatal en
relación co dos recursos para financiar a sanidade galega que aporta o modelo.
Esta garantía soio funcionará no período 2002-2004 quedando entón como única transferencia o devandito Fondo de Suficiencia.

cos recursos tributarios que lle aporta a cesta de impostos, máis que financia
as súas necesidades de modo que o Fundo de Suficiencia é negativo.
Aquí si aparece Madrid como entregando ao Estado: isto debe quedar
ben estabelecido para todos os irracionais e teimudos nacionalistas que
non aspiran máis ca prexudicar as súas propias nacións, e “naturalmente
para todos os españois”, nomeadamente todos os tertulianos, os
“modernos” bufóns do estado “moderno”. Poren, Galiza móstrase como
incapaz de xerar os recursos tributarios suficientes --malia o que antes
vimos-- para financiar os seus servizos públicos polo que ten que vir,
máxica e bulidoiramente, o nobre e xeneroso estado español a aportarnos a
súa “solidariedade” condensada no citado Fundo de Suficiencia do sistema.
Calquera pódese decatar que, mesmo dentro da lóxica deste sistema, os
mecanismos de financiamento poderían operar doutra maneira. A cesta
de impostos á que facemos referencia consiste nunhas porcentaxes dadas
– iguais para todas as CCAA de réxime común-- sobre un conxunto de
impostos estatais. Porén, dado o diferente estadio de desenvolvemento das
diferentes CCAA como froito dun proceso histórico concreto e diferenciado
para cada unha delas, pártese dunha aparencia simétrica (igual % nos
diferentes tributos que compoñen a cesta) para rematar nunha situación
asimétrica (unhas CCAA financian cos recursos procedentes da cesta unha
maior porcentaxe das súas necesidades). Por exemplo, Cataluña cubre cos
recursos tributarios procedentes desa cesta un 85% das súas necesidades
polo que o “estado debe axudala” a través do Fundo de Suficiencia, para
“lle financiar” o 15% de recursos necesarios. No caso galego xa vimos que
o Fundo de Suficiencia –a “solidariedade estatal”-- cobre case a metade das
necesidades totais. E deixámolo dito así porque resulta evidente que en
Cataluña á conciencia maioritaria do país non se lle ocorre en caso ningún
considerar o Fundo de Suficiencia como unha expresión da “solidariedade”
do estado para con Cataluña. Ben ao contrario, contrastando notoriamente
co parecer imperante polas nosas latitudes.
¿Por qué, na vez de o sistema parecer simétrico de partida mais asimétrico
na chegada, non se estabelece unha asimetría de partida e unha simetría
de chegada? ¿Non sería isto cando menos igualmente xusto e lóxico?.
Sucedería así definindo diferentes porcentaxes sobre os tributos que
compoñen a cesta para cada CCAA de modo e maneira que todas e cada
unha financiaran a mesma porcentaxe das súas necesidades totais, ou
mesmo a totalidade delas. Mais daquela ... resultaría evidente o remate
da ficción da “teoría da solidariedade estatal”!!. Porén, debe quedar claro
que os resultados para o sistema, do punto de vista cuantitativo, serían
completamente idénticos. Obviamente non cumpriría o papel ideolóxico
chave de xustificación da existencia dun estado cuxa teima esencial consiste
en negar a súa implícita realidade plurinacional, e que pretende aparecer
teimudamente como o salvador supremo, en concordancia coa inversión
da realidade que significa certamente.
Resumindo, o actual sistema de financiamento supuxo no ano 2003 uns
recursos para Galiza de 5.718 M€, que aparecen como graciosa concesión
estatal, cando este obtén do noso país como recursos tributarios ben moito
máis que 7.662 M€. Por riba disto, preséntasenos como incapaces de
financiar os nosos servizos públicos (concreta configuración dos recursos
tributarios do sistema) como se só for posíbel grazas á “solidariedade” estatal
(fundo de suficiencia). Tal é a racionalidade dominante: racional para eles;
irracional para nós, debería ser ¿non si?. Fronte a esta mistificación dos
fluxos fiscais hai que facer xurdir, sacar á luz a realidade tal como é, non
como parece ser. O que non debe ser unha cuestión insubstancial ou banal
do punto de vista político, dada a extensión actual e crecente da epidemia:
a crenza na “solidariedade estatal” e a “Galiza subvencionada”.

CARA OUTRO MODELO
Adicionalmente, e como consecuencia do anterior, o sistema funciona
temporal ou dinamicamente dunha maneira tal que os recursos que achega
á nosa comunidade significan unha porcentaxe minguante dos recursos
totais para as comunidades autónomas de réxime común. Se no ano
base (1999) o sistema determinou que un 7,8% das necesidades
totais das CCAA de réxime común correspondían a Galiza, no ano 2003
significaron xa unicamente o 7.3%. De extrapolar mecanicamente os
resultados do período 1999-2003, no ano 2010 a participación galega se
reduciría ao 6.5% e, no ano 2020, ao 5.5%. Un modo de concretar o
significado práctico disto pode se resumir na seguinte conclusión para o
ano 2003:

Se os recursos (ingresos) que o sistema determina para Galiza (5.718 M€)
tiveran medrado a unha taxa igual a que obtiveron como media as CCAA
de réxime común, co que manteríase constante a participación relativa de
Galiza no sistema, o seu nivel en 2003 debería ter sido 394.8 M€ superior9,
contía nada desprezábel como é evidente incluso para o máis lego nestas
cuestións.
Unha conclusión final derivada: se algunha comunidade autónoma debe
estar interesada nunha modificación do vixente sistema de financiamento
esta debe ser, sen dúbidas esquizofrénicas, a galega. Precisamente tanto as
posicións idénticas no substancial entre PSOE e PP sobre este “problema de
Estado”, como a campaña mediática desatada, permanente e intensificada,
predicando sibilina ou descaradamente que cuestións como as reformas
estatutarias ou a modificación do sistema de financiamento, intimamente
conectadas, non forman parte das preocupacións dos cidadáns,
non pretende outra cousa mais que todo permaneza inmutábel, como
sempre, sen cambio, como na situación definidora da morte, segundo
os entendidos nela. Reitéranse, ratifícanse, advírtennos e ameázannos,
como voceiros e lacaios do sistema, de pretensiosos intentos de ruptura da
sacra unidade estatal se for preciso. Non queren que sexamos plenamente
conscientes do conseguinte prexuízo que significa o mantemento da
situación actual , para as posibilidades de desenvolvemento e a mellora
do benestar das galegas e galegos, de maneira moi especial.

A Mistificación dos Fluxos Fiscais
ANO 2003

ESTADO

GALIZA

Ingresos
IMPOSTOS
ESTATAIS
SOPORTADOS
POLOS
GALEGOS
Mínimo de
7.662,3 M

Gastos

Mínimo de
4.761,4 M

2.900,9 M

Ingresos Tributarios (*)

2.816,7 M

Transferencia (*)
2.900,9 M

DIFERENZA = Min. 1.944,7 M
(Soportado Recibido)
(*) Se integran no SISTEMA DE FINANCIAMENTO

2.816,7 M

Ingresos

GALIZA

9 No ano 2002, primeiro do sistema en vigor, esta diferenza foi de 250,7 M€.
Así sóio nos dous primeiros exercicios liquidados, a perda acumulada galega de
acordo con este criterio é de 645,5 M€ (uns 107.000 millóns das vellas pesetas),
sen tomaren en conta a inflación, ou sexa, ao redor do 1,6% do PIB nominal
galego no ano 2003.
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-Se nun hipotético futuro entrasen en colisión a
Constitución e os cidadáns, ¿qué habería que mudar: a Constitución ou os
cidadáns?
-É unha pregunta saducea?
-Non. É un dilema teorético
(MÁXIMO, en “El País”)

Por Xose Diaz Diaz (Febreiro, 2006)
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“Convén clarexar que o Estatut só define
algúns elementos do modelo FUTURO de
financiamento, que hai que negociar con
todas as CCAA a partires de agora, porque hai
que mudar o modelo. E nisto o Estatut non
é distinto do resto dos Estatutos. O que hai
son, dentro do actual modelo, algúns avances
que camiñan na dirección de máis autonomía
fiscal. Na xestión, na cesta de impostos e
na capacidade normativa o Estatut avanza
en harmonía ao 100% co noso programa
electoral. Mais estes avances non supoñen
un cambio de modelo e son xeneralizábeis a
todas as CCAA que o desexen”. [Declaracións
de Rubalcaba a “El País” (5/2/2006)].
“O tema do financiamento é o menos importante de todo [o Estatut] porque se pode mudar”. [Declaracións de Rajoy a “El Mundo”
(5/5/2006)].
“O Acordo introduce á LOFCA como
principio reitor, desaparecendo a bilateralidade que xustifica o papel da Comisión
mista Estado - Generalitat, e o apartado de
aplicación preferente do Estatut sobre a
lexislación estatal.
Suprime a capacidade normativa e a responsabilidade fiscal sobre todos os impostos
soportados en Catalunya, xa que estabelece a
distinción entre tributos cedidos totalmente,
sobre os que si se cede esta capacidade, e os
cedidos parcialmente, sobre os que non queda
garantida nin a capacidade normativa nin a
xestión.
No regulamento da futura Axencia Tributaria
de Catalunya non queda garantida acaidamente á xestión dos impostos de titularidade
estatal.
Non se diferenza entre as achegas á solidariedade e o gasto do estado. O cálculo de recursos
aplícase segundo as Necesidades de financiamento e a Capacidade Fiscal das CCAA, que
fixa o Estado, e non a través na negociación
bilateral coa Generalitat. [Reservas de ERC
sobre o modelo de financiamento. Xornal
“Expansión”(8/2/2006)].

LIMIAR
Xa que lemos tantos disparates sobre as cuestións relacionadas co Sistema
de Financiamento, en especial sobre as consecuencias que terá para Galiza
o Acordo PSOE-CiU sobre o Estatut e, particularmente sobre o Sistema
de Financiamento que implica, quizais sexa bo subliñar unhas poucas ideas, que
fuxindo de tecnicismos todo o que se poida resulten comprensíbeis para todos
os “cidadáns normais”, quer dicir, para todos agás os “documentados
informadores da Coz de Pénjamo” e “expertos” deste tenor, que
demostran calquera cousa menos un coñecemento mínimo do que é
un sistema de financiamento.

O SISTEMA DE FINANCIAMENTO. TEÓRICA PRÁCTICA
Comecemos. Se por exemplo, catro (catro, non dezasete) espazos independentes
deciden constituíren un espazo político-social unido, federal/confederal, elo implicará
unha nova distribución de competencias entre os espazos antes plenamente soberanos
e a nova entidade federal/confederal. Directamente aparecerá a necesidade de
implantar un sistema de financiamento que permita financiar as competencias que
se asignen/transfiren nese pacto á entidade federal/confederal. Aquí é plenamente
transparente que os recursos proceden dos estados ou “partes auténticas
constitutivas” da nova entidade federal/confederal, consecuencia do pacto. Por pouco

coñecemento que se teña sobre a UE, todos estamos ao tanto de que as actividades
deste aparello supra-estatal as financian completamente os estados membros. Haberá
que situar no ámbito das utopías (plenas, non no sentido marcusiano) o feito
de que esta UE se poida autofinanciar vía impostos “europeos”, entre
outras cousas por seren incompatíbel coa vía elixida de construción desta estrutura
institucional supra-estatal. Nós, seguro, non o veremos.
No caso dos estados unitarios-centralistas, por definición todas as competencias
pertencen ao estado; os ingresos públicos (en grande parte procedentes do sistema fiscal)
financian as diferentes actividades dese estado por todo o territorio. Evidentemente,
durante o estado centralista español, na Galiza existían escolas e centros sanitarios,
que como en todas as demais nacións ou rexións, eran competencia exclusiva do
estado, tanto da perspectiva do gasto como do financiamento. Non cabe aquí falar
propiamente de Sistema de Financiamento, que xa debería estar claro resulta dunha
situación de descentralización, calquera sexa o seu nivel de competencias, que de nada
servirían se non van acompañadas dos meios financeiros para a súa realización efectiva
polos diferentes ámbitos político-administrativos responsábeis.
Un estado unitario-centralista pode nun momento dado descentralizarse, tal como
aconteceu no caso español após da sacra, eterna, infalíbel, inmodificábel, permanente
e divina Constitución do 78, que calquera que sexan as súas virtualidades non naceu
como froito dun pacto entre as nacións realmente existentes, polo que se configuraría
un estado descentralizado que tivera en conta efectivamente as reivindicacións desas
nacións en pé de igualdade. A correlación de forzas nesa conxuntura non permitira
tal. O estado das autonomías resultante implica a transferencia de determinadas
competencias desde o estado ás CCAA. Competencias que teñen un custo de
subministro que o estado debe aportar para facer posíbel a súa realización efectiva.
Notemos xa que, ao revés do que acontecía no caso de creación ex novo dunha
entidade federal/confederal, nos aparece o estado aquí como aportando os recursos
necesarios para financiar as competencias transferidas ás CCAA (inversión).
Pois ben, o estado pode financiar (estabelecemento dun Sistema de Financiamento)
esas competencias de diversas maneiras como nos demostra a evolución dos diferentes
Sistemas de Financiamento habidos ou padecidos.
Vexamos dous casos estremos:
Primeiro, O estado podería facer unha Transferencia a cada CCAA polo custo
desas competencias. Esquezamos agora a cuestión do custo, que é unha cuestión
principal, como resulta evidente. Esta transferencia sería como un Fondo de
Suficiencia, que financiaría á totalidade das competencias transferidas (educación,
sanidade, xustiza, servizos sociais, etc.).
Esta transferencia ás CCAA –GASTO do punto de vista do estado-- o financia
este pola vía do sistema fiscal estatal (a parte do león dos ingresos do estado, xunto
coas cotizacións sociais).
Tamén, nesta situación, resulta evidente que as CCAA aparecen gastando –
responsabilidade de gasto-- mais non teñen ningunha responsabilidade a respecto
dos ingresos que financian eses gastos. Isto reflicte unha situación de autonomía
financeira nula do lado dos ingresos, e polo mesmo de autonomía nula.
Logo de estabelecido o sistema, ao longo do tempo, se calquera que for a causa, o custo
de subministro das competencias transferidas, increméntase máis que a transferencia
inicialmente estabelecida no sistema, obrigará a unha renegociación da transferencia
entre as CCAA e o estado, agás que se acepte submisamente a diminución do nivel e
calidade dos servizos prestados, unha situación pouco razoábel.
Segundo. O estado podería ceder ás CCAA unha cesta de impostos (que poderían
ser todos ou parte deles), de maneira que se financiase completamente o custo das
competencias transferidas. Cabería distinguir aquí outras dúas situacións estremas.
• De ceder a cesta impositiva sen ningunha competencia sobre ela (de xestión
--recadación, inspección, ...-- nin normativa) estariamos neste caso nunha situación
semellante á antes indicada (simples transferencia).
• Se as CCAA teñen competencias totais sobre esa cesta impositiva (recadan,
xestionan en xeral, teñen competencias normativas sobre todos os elementos dos
impostos cedidos que compoñen a cesta) estariamos, entón, nunha situación de
responsabilidade de GASTO e INGRESO por parte das CCAA. É dicir, unha
situación de Autonomía financeira. De autonomía propiamente tal. Partimos
aquí de que a CCAA pode aplicar os ingresos aos gastos que desexa libremente
segundo as súas propias opcións (o que nin sequera é o caso do sistema actual onde o
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maior compoñente do gasto --o gasto sanitario-- esta suxeito á unha dotación
determinada para o mesmo fixada no sistema de financiamento).

O SISTEMA VIXENTE.
É unha mestura dos anteriores. Así o custo das competencias transferidas (chamadas
no argot Necesidades de Gasto) finánciase a través dos ingresos procedentes dunha
cesta de impostos, sobre os que existen limitadas competencias de xestión e normativas
(=autonomía) en conxunto. No caso de que estes ingresos non abonden para igualar
as Necesidades de Gasto calculadas (=custo das competencias
transferidas), complétase o financiamento mediante unha
transferencia que se chama “Fondo de Suficiencia”. Así
temos: un cálculo previo das Necesidades, que logo se
financian mediante os recursos procedentes dunha cesta impositiva
–recursos tributarios-- e unha transferencia. Tamén debe quedar claro
que esta transferencia (Fundo de Suficiencia) é o elemento de peche do
sistema de financiamento. Quer dicir, é o resultado da diferenza entre
o custo das competencias (Necesidades) e os recursos tributarios (que
aporta a cesta). Este é todo o misterio da “complexidade”
do sistema de financiamento. Así, se unha CCAA ten
un custo de subministro das competencias transferidas (necesidades
de gasto) igual a 100, e a cesta de impostos lle aporta 50, para as
poder financiar completamente (e executar, prestar), recibirá unha
transferencia complementaria por 50. Se os ingresos que lle aporta
a cesta tributaria a esa CCAA son 100 (xusto o custo de subministro), a
transferencia será 0 (nula). Se os ingresos procedentes da cesta son 120 (custo
competencias = 100, recordemos) esa CCAA exemplo, deberá devolver 20
ao estado. Remachemos. Para estabelecer un Sistema de Financiamento:

1º) Se calculan as Necesidades (custo dos servizos/competencias transferidas)
2º) Se define a cesta tributaria a ceder e se cuantifican os ingresos que
achega a cada CCAA.
3º) Por diferenza entre os dous chanzos anteriores obtense a transferencia
necesaria, o Fondo de Suficiencia, que pode ser nulo, positivo ou negativo (neste último caso a devolver ao Estado, pois os ingresos procedentes
da cesta tributaria exceden ás necesidades de gasto).
Finalmente vemos, que no momento de estabelecer un Sistema de
Financiamento, temos unha igualdade básica:

Necesidades (custo Competencias) = Recursos Financeiros
Totais, onde,
Recursos Financeiros Totais = Recursos Tributarios
(cesta) + Transferencia (Fundo de Suficiencia).
Así a cuestión de determinar o custo das Competencias (as necesidades de
gasto) constitúe a cuestión primordial no momento de negociación dun sistema
de financiamento dado. Sen que isto queira dicir que non teña importancia o xeito de
financiamento, pois nesto estamos directamente diante da outra cuestión chave, cal é a
autonomía financeira (quer dicir, a autonomía real, xa que sen autonomía financeira
dificilmente pódese falar de autonomía política). Un fillo que vive a expensas do
pai pode ter suficiencia para afrontar os gastos nos que incorre (dependendo do
humor do pai), mais autonomía escasa ou nula, entendida como capacidade propia
de disposición do gasto e do ingreso correspondente, de acordo coas súas propias
eleccións ou desexos independentes.
Ademais, unha vez estabelecido o sistema de financiamento tomando un ano dado
como BASE (no que se coñecen todos os dados pertinentes para definir/acordar o custo
das competencias) existe o problema de cómo evolucionan no tempo tanto o custo
de subministro como os recursos totais que para o seu financiamento aporta o sistema.
Poden existir certas garantías mínimas de evolución (chamadas no a r g o t ,
garantías de “suficiencia dinámica”) ou non. Así no sistema vixente:
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q Cada ano se calculan os ingresos que procuran os impostos cedidos (que depende
da evolución da recadación dos diferentes tributos estatais, que por suposto, non é a
mesma nas diferentes CCAA).

q

O Fundo de Suficiencia actualízase, aplicando ao determinado no ano Base,
un coeficiente denominado ITn (evolución dos ingresos tributarios estatais cedidos
parcialmente: IRPF, IVA e IIEE)

q A suma do anterior dará o volume de recursos totais co que contará cada CCAA para

financiar as súas competencias nese ano dado, e que
hai que confrontar co custo real, nese momento, da
prestación das competencias

Decatémonos inmediatamente
de que se as Necesidades (custo
competencias) nese ano, medran
máis, relativamente ao ano Base,
do que o fan os Recursos totais,
producirase unha situación de
insuficiencia de recursos1 que
unicamente se pode resolver
renegociando o Sistema de
Financiamento. Por iso, estes se
estabeleceron tradicionalmente
por un período quinquenal, agás
o vixente que se quixo eterno, para
sempre, unha curiosa relación
dialéctica entre o obxectivo
e o subxectivo, un absurdo
tan grande como pretender
conxelar as reivindicacións
políticas, sindicais ou do que sexan. E que por certo, xa resulta evidente
que tamén resultará “quinquenal‘. E é que a lei da gravidade funciona
independentemente de que o queiramos ou non!. E as nacións sempre o serán, e
tanto mais mentres se negue a súa realidade. Isto non é posíbel metelo no conxelador
por quen se predica nacionalista.
Finalmente, até hoxe, os sistemas de financiamento negociáronse no Consello
de Política Fiscal e Financeira (CPFF), órgano de coordinación con presenza das
autoridades económicas do Estado e das CCAA (órgano multilateral). Alcanzado
un acordo xeral aquí, posteriormente se instrumenta efectivamente nas Comisións
Mistas (bilaterais) – Comisión Mista Galiza-Estado, no noso caso. O que
se acorda nestas Comisións Mistas é o que vale, e non ten que coincidir
cuantitativamente co acordo no CPFF, como nos demostrou o sistema en vigor,
onde unha serie de CCAA (non Galiza desde logo) obtiveron recursos superiores aos
que resultarían da aplicación estrita do sistema xeral pactado no CPFF. E tan importante,
vale tanto, que se unha CCAA non acepta o novo sistema, por entender que a
prexudica sobre a situación existente ou polo que sexa, o que ten ocorrido en
varias ocasións, é nesta Comisión Mista onde esta circunstancia se oficializa.
Asinadas as correspondentes Actas destas Comisións Mistas, péchase o ciclo
institucional definidor do novo sistema, aprobando as normas legais do mesmo
(Lei que define o novo sistema, lei de cesión de tributos -tantas como a CCAA
lles afecta o novo sistema-, e modificación da Lei Orgánica de Financiamento
das CCAA - LOFCA). A renegociación dun novo sistema requirirá en xeral, da
modificación de todas e cada unha destas normas, previa negociación multilateral2
no CPFF e bilateral nas Comisións Mistas.

O SISTEMA DE FINANCIAMENTO RESULTANTE DO
ACORDO PSOE-CiU.
No esencial, o sistema de financiamento pactado entre o PSOE-CiU non altera
cualitativamente o actual (como pretende correctamente o proxecto de Estatut).
Basicamente, supón unha mudanza cuantitativa dos recursos tributarios que
aporta a cesta de impostos con contrapartida (maior/menor) no Fundo de Suficiencia
(a transferencia, elemento de peche do sistema).
1 Partamos dunhas Necesidades e uns Recursos Financeiros Totais de 100 no Ano Base. Se

nun ano dado posterior, as Necesidades medran un 20% respecto do ano base (custará subministrar as competencias daquelas definidas 120) e o Recursos Financeiros fano nun 10%
(Recursos Totais = 110) asistimos a unha situación de desequilibrio, que só se pode resolver
prestando menores/peores servizos públicos dos definidos no ano base; incrementando os
recursos financeiros, ou unha combinatoria de ambos os dous.
2 De aí tamén a denominación como sistema de “Réxime Común” fronte ao o outro existente (foral).

Neste momento, e na hipótese de trasladar o acordo ao resto de CCAA do
réxime común, sen existir unha nova cuantificación das Necesidades (do custo
das competencias), ao se incrementaren os recursos tributarios da cesta para todas
as CCAA, o único que ocorrería é que o Fundo de Suficiencia tería que se reducir
na mesma contía. Cataluña pasaría a ter, quizais, xunto con Madrid e Baleares,
un fundo de suficiencia negativo, xa que a cesta de impostos (que son os mesmos
impostos, pero modificando a cesión do 33% ao 50% no caso do IRPF, do 35%
ao 50% no caso de IVE, e do 40% ao 58% no caso dos Impostos Especiais de
Fabricación) no seu caso pode superar as Necesidades, tal como se definiron no
sistema actual. Ao non mudar as Necesidades non mudan obviamente os
recursos totais. O único que muda é a composición destes recursos totais: agora
son máis grandes os recursos tributarios e menores os fondos de suficiencia,
mais os recursos totais son os mesmos. Neste sentido, dicir que Galiza, ou
calquera outra CCAA perdería recursos é un completo disparate, que aínda
agrandarase máis polo que veremos a continuación.

ganan. Mais iso si, uns ganan máis ca outros. Cando se negociou o actual
sistema, no ano Base 1999, significou un incremento de recursos de
1.820,52 M€ (uns 303.000 millóns de pesetas dese ano) para o conxunto
das CCAA, dos que a Galiza corresponderon unicamente 80,72 M€, o
4.4%, cando as súas Necesidades significaban case o 8% das Necesidades do réxime
común. Unha consecuencia directa disto foi que Galiza perdera peso, respecto
da situación anterior, no réxime común. Galiza incrementou menos que
proporcionalmente, menos do que debería, mais evidentemente incrementou os
seus recursos en relación cos que lle aportaría o sistema anterior. De non ser así, de
aportarlle máis recursos a Galiza o sistema anterior (que nunca sucedeu tal) a toma
de decisión racional é evidente: non acordo co sistema no CPFF e rexeitamento
do mesmo na Comisión Mista, quedando entón sometida ao sistema anterior que
aportaríalle máis recursos. O PP e outros, son capaces de facer as cousas máis irracionais
do punto de vista de defensa dos intereses do país, mais non poden chegar a tanto,
por moitas ganas que teñan.

Agora ben, todos sabemos, independentemente do noso coñecemento sobre os
sistemas de financiamento que o resultado do Acordo non pode consistiren no
hipotético resultado anterior (senón pobre CiU!). É evidente que os recursos totais
para Cataluña, co novo sistema, vanse incrementar, o que vén sendo o mesmo
que recoñecer que o sistema actual (con ano base en 1999) reflicte un volume de
necesidades insuficiente, que é preciso corrixir (situación de desequilibrio).

Desta maneira ten que resultar completamente claro que todas as
“perdas” anunciadas para Galiza (ou para calquera outra CCAA) como
consecuencia da xeneralización do Acordo PSOE-CiU son incríbeis. Falsidades
sen nome e cualificación posíbel. Mágoa que os “expertos” e o PP non
tomen en conta esta verdade elemental. É que na política actual,
nestes tempos, todo vale, mesmo predicar que a Terra é plana, se diso
se tiran beneficios inmediatos “para a causa”. Estamos chegando a niveis
de irracionalidade alarmantes, e iso que seica andamos pola sociedade do
coñecemento e da información!.

Por tanto, o problema non está no Fundo de Suficiencia como a miúdo se escoita e
publica con impunidade, senón no recálculo das Necesidades (do custo de subministro
das competencias) para as adaptar, incrementándoas, claro é. Unha vez determinadas as
novas Necesidades, o novo Fundo de Suficiencia (como agora) non será mais que o
resultado da diferenza entre estas Necesidades recalculadas á alza e os ingresos que aporta
a cesta tributaria (que é a mesma que actualmente, mais que cede maiores porcentaxes,
como vimos antes).
Entrando brevemente na cuestión máis técnica, e tamén máis
política, para calcular estas Necesidades utilízanse diferentes
variábeis como poboación, envellecemento, dispersión, etc.
cunha ponderación (ou peso sobre 100) determinada. Por
tanto para cambiar o valor das Necesidades hai que:

q Mantendo as mesmas variábeis que no sistema en vigor,

actualizar o seu cálculo (que no sistema actual fíxose cos
valores do ano 1999; de aquí a súa cualificación como Ano
Base) ou ben modificar a ponderación de todas ou parte das
variábeis.

q

Introducir novas variábeis cunha ponderación dada o
que levará á diminución na ponderación das outras variábeis
subsistentes (sempre a suma de ponderacións (pesos) ten que
ser 100, obviamente).

q Calquera combinatoria dos dous apartados anteriores.
Unha proba adicional de que o sistema de financiamento
que resulta do Acordo PSOE-CiU non muda en substancia
o vixente, témolo na intención de facer a súa aplicación
a todas as CCAA do réxime común; de proceder á súa
xeneralización, a comezar inmediatamente no marco do
CPFF, o que, do punto de vista da sistemática, vén sendo
o mesmo que proceder á elaboración dun novo sistema de financiamento. Agora
ben, resulta evidente, que a diferenza dos anteriores sistemas de financiamento, este
resulta evidentemente como froito dunha negociación bilateral entre unha forza
política estatal e outra catalá, no marco das negociacións sobre o Estatut, previas
ao comezo do seu debate no Congreso. Malia o dito tampouco resulta totalmente
novedoso. Xa o comezo da cesión do IRPF (15%), gobernando no estado o PSOE,
fora o resultado dun pacto PSOE-CiU. A mesma CiU, xa gobernando o PP, foi
determinante na conformación concreta do actual sistema, tendo considerado o
mesmo no seu momento como o summum para Cataluña, enfrontando daquela
duras críticas por parte do PSC e ERC no Parlament. O diferencial
agora é o “ambiente” criado sobre o Estatut, invento último do demo
para desacougar ás tribos indíxenas, que ven en perigo a súa propia existencia!.
Tamén é unha verdade histórica e, máis importante, necesaria, que para que sexa
xeral ou asumido por todas as CCAA, ningún novo sistema de financiamento
supuxo un cálculo das Necesidades (e por conseguinte, dos Recursos que aporta)
inferior ao que aportaba o sistema anterior. É unha situación na que todos

Podemos afirmar sen temor ao erro, que a pretendida xeneralización do Acordo PSOECiU, vén ser na práctica como a negociación dun novo modelo de financiamento ao
estilo tradicional, e que por tanto, non vai significar menos recursos para ningunha
CCAA. Neste sentido, todos deberíanlle estaren agradecidos ao Acordo. Outra
cousa diferente, mais tamén importante, é que se o incremento total de recursos
é 100, non é indiferente que Galiza se leve
1 ou 10 deses 100. É sintomático que os
que hoxe protestan alporizadamente (e non
só) foran tan condescendentes cos magros
resultados da negociación do modelo actual,
tan negativos en termos relativos.
E o disparate de que o sistema de
financiamento contido no Acordo
pode “rachar co estado” (mágoa!)
poderíaselle aplicar identicamente ao
sistema actual, que unicamente experimenta
mudanzas cuantitativas e na composición
dos recursos, por non mencionar o que
pasaría entón como consecuencia da
existencia do réxime de concerto/convenio
para País Basco e Navarra respectivamente.
Porén, o actual sistema de financiamento
negociado a fins de 2001, foi considerado
polo PP e algúns outros como unha obra
magna merecente de figurar entres as
marabillas mundiais.
Outra cousa ben diferente é a perversidade que
seguramente se pode producir: chegar a un
acordo sobre o novo sistema de financiamento
(que non é o que o BNG contempla no seu proxecto estatutario) antes de se chegar a
un acordo sobre o conxunto do Estatuto, cuestión que está claramente nas intencións
do PSOE estatal, e dos seus adláteres nos diferentes gobernos autonómicos. Neste
aspecto fundamental entón, a negociación do novo Estatuto Galego quedaría
condicionada.
Finalmente hai que insistir nunha cuestión xeral. Non se trata de
conformar un Sistema de Financiamento “teórico” fundamentado no
principio de capitación; é dicir, que conduza a un financiamento per capita igual
para todas as CCAA. O que realmente debería lograr un Sistema de Financiamento
merecente dese nome, e tanto máis tendo en conta as prédicas recorrentes sobre a
“igualdade” persoal e territorial, que seica caracteriza á vixente Constitución se
non lle facemos caso á realidade, sería garantir o financiamento necesario para
oferecer uns Servizos Públicos do mesmo (o máis parecido posíbel) NIVEL
E CALIDADE, cuxo custo de subministro é moi diferente en cada CCAA.
Para deixar isto claro. No sistema actual, cos dados reais do último exercicio
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liquidado, 2003, Galiza ten un financiamento por habitante de 2.078€,
mentres que o de Madrid é de 1.874€ (o 90% do galego). Quer isto
dicir que Galiza subministra MÁIS E MELLORES servizos públicos aos
seus cidadáns, que Madrid?. Debería ser doada a resposta.
Un Sistema de Financiamento con igualdade por habitante é a
teima tradicional e actual dos teóricos da “Galiza subvencionada” e da
“solidariedade estatal”. Dos españolistas, no resto do estado e aquí. Non é isto
alomenos significativo politicamente?.

FINE
Como adoita acontecer nestes casos, xa comezou a guerra de cifras en Cataluña.
Non podendo centrar as cuestións no ámbito dos cambios cualitativos na
cuestión do sistema de financiamento, a liña de “venda do acordo” por
parte de CiU oriéntase cara os aspectos cuantitativos e en afirmar que “é
mellor que o que propuña o tripartito, antes de se aprobar no Parlament
o proxecto de Estatut” que logo viaxaría a Madrid. Así CiU fixo público
que o alcanzado co Acordo supón 4320 M€ no ANO 2006 (5128
M€ contando co incremento adicional derivado da D.A. 6º do Acordo, sobre
investimentos, que obviamente non pertence ao sistema de financiamento; aínda que
hai que pór de relevo que nin os seus propios dados publicados coinciden, tal é a
presa por anunciar marabillas). Maragall entende que o incremento no sistema
de financiamento e investimentos é de 3.000 M€. CASTELLS, que xunto con
SOLBES foron os deseñadores do modelo, e que parece ser a alternativa a Maragall
e Montilla como candidato a President nas vindeiras eleccións catalás, non querendo
desmentir ao seu President e compañeiro de partido, afirmou que a cifra de
Maragall era máis aproximada á realidade (por
enriba). Podería resultar sorprendente semellante
discordancia cuantitativa. Non, se temos en conta
que a cuestión esencial é o que resulte do cálculo
das novas Necesidades de gasto. É dicir, en
termos entendíbeis, de lle facer caso a Castells
(deducindo o incremento por investimentos
e convertido o seu incremento no sistema de
financiamento a euros de 2003) estariamos
nunha situación na que Cataluña pasaría a
incrementar os recursos totais en 1.485 M€
no ano 2003 (un 11.1%), resultando o seu
Fundo de Suficiencia aproximadamente
nulo.
Para Galiza, o incremento final que consiga
vai depender crucialmente de cais sexan
as variábeis e ponderacións que definan
o modelo. No caso de experimentar
un incremento do 11,1%, os recursos
adicionais para Galiza no ano 2003 (que
estamos tomando como base, ao coñeceren
exactamente os dados) sería de 636 M€. Ilo
dependería de que co novo modelo (coas
variábeis que inclúa e a súa ponderación
específica) resultasen (no ano 2003) uns
recursos totais de 6354 M€, fronte aos
5718 reais. Iso si. A xeneralización a todas as
CCAA deste incremento porcentual suporía
o achegamento ao sistema de 8741 M€ de
recursos novos (en 2003), unha cifra moi
superior aos 1821 M€ que supuxo no ano
base (1999) o actual sistema. Como ademais,
na realidade das diferentes negociacións, nunca se
produciu como resultado o feito dun incremento
relativo igual para todas as CCAA, no nivel deste incremento vaise
traducir a “pelexa á morte” a desenvolver ao longo deste ano no CPFF,
camuflada na conformación do modelo en base a unhas variábeis e ponderacións
respectivas específicas. O peso político de cada quen e a posición política firme,
poñendo por riba de todo a defensa dos intereses do país, é obviamente a cuestión
esencial que determinará os resultados, mellores ou peores para Galiza, sempre nun
contexto de incremento dos recursos actuais.
A vista das experiencias históricas e das limitacións inherentes do bipartito
do lado españolista, a “axitación social”, a actuación política no ámbito
social trasladando ás nosas reivindicacións e os aspectos positivos das mesmas
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para posibilitar un desenvolvemento autoresponsabilizado e autocentrado do país,
convértese nunha tarefa de importancia decisiva, inescusábel.
Xa debería quedar claro e transparente a importancia política chave do sistema de
financiamento. Non é tanto unha cuestión abstrusa, técnica, de números, canto unha
cuestión da máxima importancia política para avanzar nas posicións do nacionalismo, e
con elo alcanzar as condicións precisas para a mellora do benestar do noso país.
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Por Xosé Diaz Diaz (xullo, 2009)
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LIMIAR
O que segue non é máis que unhas notas apresuradas realizadas en función
do Documento Proposta de Acordo no Consello de Política Fiscal e
Financeira (CPFF) que terá que se converter en definitivo primeiro,
para posteriormente dar orixe a modificación das diferentes normativas
relacionadas co sistema de financiamento. Agora e aquí, simplesmente
faremos unha crítica dos Eixos Básicos de Reforma do sistema que
contempla este propio documento.
Apuntemos, porén, que as críticas que fixemos ao anterior sistema vense
reduplicadas neste caso, de maneira que sen mudar nun xeito cualitativo
o sistema, a súa complexidade e sobre todo, a súa opacidade, elévase
dunha maneira considerábel, de modo que non será até o ano 2013 cando
teremos os dados definitivos do mesmo. Ben sintomático resulta a cerrazón
do goberno central de non adiantar unha aproximación dos resultados do
sistema xa que con elo se poría de manifesto a desigual distribución do
incremento de recursos e a mudanza radical na participación dos recursos
totais do sistema de financiamento a prol de determinadas nacións e
rexións consideradas como “ricas”.

1 REFORZO DAS PRESTACIÓNS DO ESTADO DE BENESTAR NO MARCO DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA.
NON no caso galego. Ver o cadro a continuación das Necesidades de
Gasto Liquidadas nos orzamentos 2007 (ano base do novo sistema) que
son 381 M€ superiores á participación galega no Fondo de Garantía dos
Servizos Públicos Fundamentais [FG-SPF]: Educación, Sanidade, Servizos
Sociais.
ORZAMENTOS GALEGOS LIQUIDADOS 2007
12 Pensións

0,18

23 SSSS e Prom. Social

449,79

31 Sanidade

3.450,50

32 Educación

2.210,92

NECESIDADES BENESTAR 2007

6.111,39

PARTICIPACIÓN NO FG-SSFF

5.729,48

DIFERENZA

-381,91

Déficit perigoso por mor das ponderacións. Futuro
Ao que hai de engadir o elevado ritmo de crecemento que deben
experimentar os gastos derivados da aplicación efectiva da Lei de
Dependencia que suporán uns custes novos estimados de:
CUSTO NOVO DERIVADO DA
APLICACIÓN DA LEI DE DEPENDENCIA PARA AS AAPP (M€)
ANO
2007

CUSTO

INC. %

800

2008

1357

69,6

2009

1959

44,4

2010

2321

18,5

2011

3091

33,2

2012

3348

8,3

2013

3752

12,1

2014

4223

12,6

2015

4426

4,8

FONTE: Documento da Xunta, citando aos OXE de 2007.
Tamén, e moi importante. dos recursos adicionais do ano
2009 –incluídos os novos Fondos de Competitividade e
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Cooperación-- o 56%, 4.900 M€, teñen como obxectivo específico o REFORZO DO ESTADO DE BENESTAR. Precisamente nisto é onde a
participación galega é MÍNIMA.

TOTAL GALIZA
DOS 4.900 M€)

= 168,12 M€ (3,43% UNICAMENTE

ASÍ É COMO SE ENTENDE QUE SE “REFORZA O ESTADO DE BENESTAR” GALEGO. “CONCEDÉNDOSELLE” UNHA PARTICIPACIÓN
DO 3,43%, CASE A METADE DA SÚA PARTICIPACIÓN EN TERMOS
DE POBOACIÓN AXUSTADA DE 2009 (6,83%) NO CONXUNTO DO
RÉXIME COMÚN!!. XA SE SABE QUE O NOSO ESTADO DE BENESTAR ESTÁ MOI POR RIBA DA MEDIA ESTATAL, MALIA O QUE
ACREDITAN TODAS AS ESTATÍSTICAS OFICIAIS EXISTENTES
QUE, DE ACORDO COS CRITERIOS “CIENTÍFICOS” QUE SUSTENTAN ESTE NOVO SISTEMA DE FINANCIAMENTO, ESTÁN ROTUNDAMENTE TRABUCADAS.

O conxunto de todas estas circunstancias, sumariamente devanditas,
reflicte nidiamente unha posición galega pésima de partida no que se refire
ao subministro dos servizos considerados como fundamentais. O maltrato
galego resulta evidente. E as descricións dos eixos básicos que segundo o
goberno central definen os grandes logros e “cambios” do novo sistema
de financiamento non son de aplicación para o caso galego. Simples
eufemismos, enxebre venda de fume para consumo interno. E para máis
INRI o modelo está configurado dunha maneira que leva, a través dun
simples artificio aritmético TAUTOLÓXICO, a que a participación no
Fondo de Garantía dos Servizos Públicos Fundamentais (Ensino, Sanidade
e Servizos Sociais) sexa a mesma para todas as CCAA en termos da
Poboación Axustada, para así presumiren artificialmente de “igualdade”,
cando o único certo e verdadeiro é que as variábeis e ponderacións das
que resulta esa Poboación Axustada non reflicten de maneira ningunha
os custes reais de subministro destes servizos esenciais para o benestar,
polo menos no caso galego.
Por outra parte, o servizo de publicacións da Universidade de Estremadura
editou a fins de 2008 o texto “Equidade na prestación dos servizos públicos
fundamentais en España: Balanzas de Accesibilidade no Ensino e na
Sanidade”, dirixido por Luis R. Murillo Zamorano.
Texto que a Xunta de Galiza parece coñecer á vista do recorte dun xornal
sobre o mesmo que forma parte dun dos documentos que entregou
recentemente aos diferentes grupos parlamentares. O que resulta claro é
que os seus dirixentes non o leron, de maneira que perderon a ocasión de
sacar un bo proveito do mesmo de cara a negociación do novo modelo de
financiamento; de utilizaren as súas conclusións dunha maneira coherente.
O texto ten coma obxectivo básico o avaliar o principio de equidade na
prestación dos servizos públicos fundamentais de Educación e Sanitario
no estado español.
Á vista dos resultados que alcanzan, consideran que as diferenzas existentes

na accesibilidade entre as diferentes CCAA, supoñen un lastre importante,
tanto para garantir ese principio, como para a igualdade efectiva de
dereitos nos ámbitos educativo e sanitario a nivel estatal, que con tanto
ardor predica a CE do 78.
Entenden que no caso español, as considerábeis diferenzas existentes na
morfoloxía da poboación e territorio das diferentes CCAA, inhabilitan,
coma axeitados, a consideración dos indicadores de infraestruturas e
recursos per capita ou por unidade de superficie.
Se o que se pretende é garantir a equidade do sistema, a igualdade de
acceso dos cidadáns aos servizos públicos con independencia do lugar de
residencia, un instrumento alternativo válido vén dado para estes autores
polo concepto de accesibilidade, isto é, pola capacidade de un cidadán ou
o conxunto da poboación dun territorio para acceder á oferta dos servizos
educativo e sanitario. Esta capacidade mídese en tempos e distancias de
acceso, supoñendo o seu cálculo, segundo os autores, a harmonización
axeitada dos pesos específicos outorgados ás dimensións poboación e
superficie. O obxectivo é identificar e cuantificar os déficits/superávits de
accesibilidade existentes nas distintas CCAA, ás diferentes infraestruturas
sanitarias e educativas, ou en que nivel se atopan por embaixo ou por riba
dun nivel mínimo de prestación, entendendo por mínimo o nivel medio
estatal.
Para o caso galego, as Balanzas de Accesibilidade que calculan para os
diferentes niveis de servizos públicos fundamentais de sanidade e ensino
son os indicados na Gráfica anterior, na que se mostra a deficiente situación
galega nestes ámbitos.
Obviamente, as repercusións deste concepto de accesibilidade nas
Necesidades de Gasto Adicional son evidentes. Así os autores, estremeños,
proceden a calcular o número de infraestruturas precisas para que
Estremadura se equiparase en accesibilidade á media estatal. Ademais, tendo
en conta os custos medios por cada tipo de infraestrutura en Estremadura,
os autores chegan a estimar unhas necesidades de gasto adicional de 1600
M€1, unicamente o asociado aos gastos de funcionamento, non os de
construción desas infraestruturas, como corresponde estritamente no
ámbito do sistema de financiamento. Tal sería o financiamento adicional
necesario para equipararen Estremadura os seus servizos de educación
e sanidade ás medias estatais e corrixiren deste xeito os seus déficits de
financiamento, permitindo garantir a igualdade efectiva en dereitos dos
seus cidadáns e o principio de equidade nos servizos públicos fundamentais
de Educación e Sanitarios, recuperando a perda de benestar que hoxe
padecen. Algo equivalente
podería facerse no caso galego.

2. MELLORA DA EQUIDADE E A SUFICIENCIA
NO FINANCIAMENTO
DO CONXUNTO DAS
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.
NON equidade como resulta evidente dos niveis
de financiamento total por
poboación axustada para as
diferentes CCAA. Asistimos
ao incremento do percorrido
estatístico (diferenza entre o
máximo e o mínimo) deste
financiamento total per cápita
no novo sistema verbo do
vixente, en 5 puntos porcentuais
(paso do 24 ao 29%) fronte as
prédicas en contrario do documento proposta de acordo e das declaracións
da Ministra de Economía. Equidade que resulta fulminada cando se
poñen en comparanza estes recursos totais per cápita e o PIB per
cápita de cada comunidade autónoma, ben doado de comprobar a
través desta Gráfica.
1 Que hai que comparar cos 238 M€ adicionais que lle “dá” o novo sistema de
financiamento.

Ademais, podemos comprobar un empeoramento relativo galego en relación
co sistema aínda vixente: Se no ano base deste sistema, 1999, Galiza partía
con un financiamento por poboación axustada –segundo a definición desta
contida neste sistema-- de 101.4 (media do Réxime Común = 100), no
novo modelo, coa nova definición de Poboación Axustada (un concepto
que ten a intención pretensiosa, mais falsaria, de reflectiren os custes reais
nos que se incorre para a subministración dos servizos), Galiza sitúase no
ano base do sistema, 2007, no 100.5, implicando unha perda relativa
de 0,9 puntos porcentuais. Outra maneira de ver o retroceso relativo que
experimenta Galiza con este novo sistema é a seguinte: Galiza que no ano
base do sistema actual, 1999, pesaba un 7.8% no conxunto dos recursos
do Réxime Común, no ano base do novo sistema, 2007, pesa o 7.0%,
cunha perda de 0.8 puntos porcentuais, o que equivale, neste ano base
2007, a 1057 M€ menos, que se perden para sempre no beneficio
doutros. E así tamén a reivindicación por parte do actual goberno
galego do PP de 130 M€ máis sobre os “concedidos” non fai outra
cousa que consolidar unha perda de 927 M€ na situación de partida
do novo modelo. Aceptación dunha situación de partida pésima para
Galiza na mesma liña que xa fixera o anterior goberno do PP canda a
negociación do vixente sistema a fins do ano 2001, malia ostentaren a
maioría absoluta aquí e acolá.
O Cadro a continuación resume os recursos adicionais dos diferentes
modelos do sistema de financiamento así como a participación galega nos
mesmos:
RECURSOS ADICIONAIS DOS DIFERENTES SdF (M€)
INC. DE RECURSOS (M€)
MODELO

ANO
BASE

R. COMÚN

GALIZA

% GZ/
RC

TOTAL
% GZ/
RC

1987-91

1986

313,26

0,18

0,06

11,03

1992-96

1990

645,36

57,21

8,86

11,02

1997-01

1996

601,00

N.D.

N.D.

N.D.

2002-08

1999

1803,51

80,72

4,48

7,87

2009+ (1)

2007

11153,77

617,71

5,54

6,96

(1) A distribuir en 3 anos
Por tanto o novo sistema aporta, en termos absolutos, máis recursos a
todas as CCAA afectadas polo mesmo2, pero faino dunha maneira moi
desigual, saíndo Galiza especialmente malparada ao participar, no ano
base, unicamente nun escaso 5.5% do
incremento total de recursos do sistema,
moi inferior incluso ao peso do 7.1% que
Galiza obtivo do conxunto de recursos no
ano 2007. ESTE MODELO, COMO OS
ANTERIORES, ESPECIALMENTE O
VIXENTE, que igualou as competencias
das CC.AA. de réxime común3,
fundaméntase nunhas variábeis, mais sobre
de todo, nunha ponderación das mesmas,
decididas, coma sempre, a priori, e que
determinan os resultados do modelo, e
QUE NON REFLICTEN DUNHA
MANEIRA AXEITADA OS CUSTES
NOS QUE INCORRE GALIZA NA
SUBMINISTRACIÓN DOS SERVIZOS
E COMPETENCIAS. Perda de Galiza na
situación de partida; perda que se prolongará
para sempre. Mais non só iso: empeoramento
tamén no futuro:
• Pola negativa evolución do coeficiente
2 Por certo, no que quedan todas as perdas marabillosas que os “expertos
académicos e políticos do PP e do PSOE expresaban após da aprobación do
Estatut, especialmente no xornal caracterizado por ser o portavoz dun antinacionalismo furibundo.
3 Con algunhas excepcións como a catalá que ostenta as competencias das penitenciarías, dos Mossos e está anunciado que ao longo deste ano transpasaráselle a competencia sobre o servizo de proximidades. Conxunto de competencias
específicas co propio goberno catalá avalía en 435, 543 e 583 M€ adicionais
para os anos 2009 a 2012 respectivamente.
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de participación resultante da poboación axustada, que se actualizará
anualmente a diferenza do que acontece co modelo aínda vixente,
como xa podemos comprobar no período 1999-2009 (neste último
ano o dado é unha estimación), tendencia que non vai mudar nos anos
vindeiros e que ademais agudiza a mesma definición da Poboación
Axustada do novo sistema, que pondera de maneira moi negativa aqueles
elementos poboacionais característicos de Galiza, en especial a dispersión
e o envellecemento (maiores de 65 anos), favorecendo a ponderación da
poboación a secas ou a poboación menor de 17 anos que, por suposto, non
benefician ao noso país.
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN AXUSTADA PARA GALIZA
(% sobre Réxime Común)
(Segundo a definición do novo sistema de financiamento)
1999

7,59

2007

6,93

-0,66

2009 (*)

6,83

-0,09

-0,76

(*) Estimación
O que dá como resultado absurdo o que os CUSTES DE
SUBMINISTRACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS NA GALIZA SE
“ABARATAN” PROGRESIVAMENTE AO LONGO DO TEMPO EN
RELACIÓN CO DAS OUTRAS CC.AA. !!!. Ademais de que, a perda
de “peso” tradúcese no feito rechamante de que Galiza TRANSFIRE
ESA PERDA DE RECURSOS EN BENEFICIO DO RESTO DAS
COMUNIDADES QUE INCREMENTEN A SÚA PONDERACIÓN.
Na realidade, isto indica que ao longo do tempo, os servizos públicos
galegos serán relativamente peores con relación ao conxunto das
comunidades do réxime común, distanciándose o benestar galego do
estatal, malia os moitos anos que leva a Constitución española predicando
todo o contrario e falando de “igualdade”. E nada menos que isto
acontece como consecuencia da propia estrutura e da propia dinámica
de funcionamento do novo modelo tal como está concibido, de costas
aos intereses galegos.
O absurdo do sistema e a mostra máis evidente da súa arbitrariedade é
tal, que logo de adoptar entre outras variábeis a poboación, a superficie e
a dispersión, vese na obriga de crear adicionalmente un fondo específico
de dispersión (50 M€) e outro de baixa densidade (outros 50 M€). Por
suposto é imposíbel atopar en ningures o por qué, de acordo co custe real
de subministro dos diferentes servizos, os maiores de 65 anos se ponderan
co 8.5% e os menores de 17 anos co 20.5%, case dúas veces e media máis.
Esta cuestión das ponderacións –sen xustificación ningunha insistimos—
que pretende presentar ao novo modelo como “racional”, como “técnico”,
constitúe o elemento político esencial xa que determina a priori os seus
resultados: sobre todo determina quen son os gañadores e os perdedores
do mesmo, unha cuestión política fundamental e unha mostra do peso
político de cada quen no ámbito estatal, que deixa en moi mal lugar
ao goberno galego e as forzas políticas estatais presentes na Galiza,
que levan a cabo con contumacia o seu tradicional papel en contra dos
intereses do país incrementando a súa posición dependente.
Non menos rechamante resulta a creación de dous fondos específicos,
fóra do sistema de financiamento ao igual co FCI, que nada menos se
cualifican ambos os dous como “Fondos de Converxencia”(!!): o de
Competitividade para as CCAA “ricas” e o de Cooperación para as
CCAA “pobres”, que supoñen en conxunto 1/3 do incremento total de
recursos. Porén, e unha mostra adicional da arbitrariedade, absurdo e
marcha contra do sentido común do novo sistema, e da súa paradoxal
concepción da equidade, resulta do feito de que o primeiro fondo conta
cunha dotación 2.1 veces superior á correspondente ao segundo fondo,
dirixido cara as CCAA “pobres” coma dixemos. Nada menos co Fondo de
Competitividade ten unha dotación inicial que é a suma do Fondo de
Cooperación máis os Fondos de Compensación Interterritorial (FCI),
único instrumento xurídico contido na propia Constitución española
dirixido cara a “solidariedade” e a “igualdade territorial”!!!. Estamos, xa
que logo, perante un uso recorrente de eufemismos, dun abuso bárbaro da
linguaxe ao xeito dos nazis para agochar as barbaridades máis aberrantes,
para agachar o significado do sistema para nacións coma a nosa. Na
realidade eles mesmos entenden que están tratando e enfrontando
conceptos tan contraditorios que vense na obriga de criaren dous
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fondos e non un só que tivera en conta os dous obxectivos pretendidos:
favorecer a “igualdade” e o “equilibrio” económico territorial , o
que pon de releve que os elaboradores do sistema viven nun mundo
pantasma, celestial, ilusorio, irreal, para maior gloria do españolismo,
mais de moi graves consecuencias para o noso País. E a arbitrariedade
de todo o novo sistema ponse de manifesto en que non lles abonda coas
complicacións aritmético-lóxicas que vimos até aquí, senón que por riba,
hai que “inventar” estes dous novos fondos, que figurarán nos OXE de
cada ano como transferencias as CCAA afectadas (na Sección 32).
Se a Constitución española (artigo 150.2) institúe como único recurso
destinado á “solidariedade” e a alcanzar o “equilibrio territorial” (que parece
inalcanzábel a teor dos resultados) o FCI (que precisamente á entrada
en vigor do sistema de financiamento actual desdobrouse en 2 fondos,
o de Compensación e o Complementario), para distribuíren a súa cativa
contía esmoleira entre as CCAA incluídas no que denantes se denominaba
Obxectivo 1 comunitario, agora créase un novo fondo orientado cara as
CCAA cualificadas como “ricas” “igualando” así ás CCAA cualificadas
como “pobres”, que perciben separadamente a mesma contía en 3 fondos
(o de Cooperación e os FCI)pois xa se sabe que é desta maneira como se
logra o “equilibrio territorial”. De existiren normalidade xurídica isto debe
e ten de contemplarse como certamente anti-constitucional!.
Pola contra, o FCI experimentou desde o momento da súa creación
unha evolución paupérrima moitísimo por embaixo da evolución do
crecemento do PIBpm nominal estatal, de maneira que a consideración
da súa elevación nunha cantidade que puidese facer factíbel o obxectivo do
“equilibrio territorial” ten sido un tema recorrente nos últimos tempos. Ao
que parece, as necesidades políticas perentorias conxunturais do goberno
español lévano xusto a actuaren na dirección contraria e, por riba, temos
que soportar o discurso da “equidade”, da “solidariedade” e da “igualdade”
persoal ou territorial!. Xustamente o mundo ao revés. Aprovéitase o novo
sistema de financiamento para a creación dun “sistema de fondos fóra do
SdF” que iguala, agora si, a todas as CCAA, como si todas elas tivesen o
mesmo nivel de PIB per capita e benestar!!.
P.D. Da corrección da análise do anterior dá conta que na reunión definitiva
celebrada (Acordo 6/2009, de 15 de Xullo, do CPFF, sobre a reforma do
sistema de financiamento de réxime común) a única cuestión modificada
en relación co Documento Proposta de Acordo que analizamos aquí, foi
precisamente esta que se refire ao Fondo de Competitividade, desligándoo
do FCI, de maneira que o seu importe en 2009 “será o equivalente ao 70%
dos recursos adicionais contidos no epígrafe I da letra A do apartado 3.1.1.
[isto é: 3.675 x 0,70 = 2.572,5 M€] . Mais o resultado práctico segue sendo
o mesmo por moito que se evite a barbariade xurídica, pois xa estamos
afeitos a que a CE terme con todo como tantas veces tenos demostrado o
seu Tribunal Constitucional.
En resume, de NINGUNHA MANEIRA GALIZA PODE ACEPTAR
QUE ESTAS PONDERACIÓNS QUE CONSTITÚEN A
ESTRUTURA BÁSICA, O ESQUELETE DO SISTEMA, REFLICTEN
OS CUSTES REAIS DE SUBMINISTRACIÓN DOS DIFERENTES
SERVIZOS PÚBLICOS NO NOSO PAÍS.
o Pola utilización do ITE (IRPF, IVA e IIEE estatais) e pola mesma
porcentaxe de cesión dos tributos que integran o SdF, de maneira que,
de acordo coa bárbara definición4 que se fai da “capacidade tributaria”
das CC.AA., Galiza sae notoriamente prexudicada. Esta “capacidade
tributaria” cubre no conxunto das CC.AA. de réxime común arredor do
90% das necesidades de gasto totais, NO ANO BASE 2007, mais en
Galiza só o 66%. Disto xa tivemos mostra suficiente co actual sistema de
financiamento, que levounos dunha participación no ano base (1999) do
7,8% ao 7,1% no ultimo exercicio liquidado, 2007.

“Capacidade tributaria” de Galiza no 2007 segundo definición
novo SdF = 5.402, 4 M€
Custo Necesidades de Gasto en 2007 segundo SdF actual
= 8,129,1 M€
4 Equivalente a definiren, por exemplo, un ser humano algo así como un ente ou
conxunto formado por un pé, un brazo e media cachola, coma un pensa deben
ser quen “inventan” semellantes definicións. Sempre permanecendo na irrealidade, na ficción, para xustificaren como sexa o sacrosanto estado español.

% “Capacidade Tributaria”/Total recursos = 66,5%
fronte a unha media do 90%, quedando, por tanto, a máis de 23 puntos
porcentuais de distancia por mor da teima da igualación das porcentaxes
de “cesión” ou territorialización, que implica na práctica un relevante feito
desigualador entre CC.AA. con diferente tamaño económico e social,
nivel de desenvolvemento, etc.. Ademais sabemos que a carga impositiva
soportada polos galegos como consecuencia do sistema fiscal español,
no ano 2007, foi de 12564 M€, científica e autenticamente a verdadeira
capacidade tributaria real de Galiza. Así, a “capacidade tributaria”
galega definida no novo sistema significa, no ano 2007, unicamente
un escaso 43% da súa capacidade real. Son as necesidades ideolóxicas
do españolismo as que conducen a estas aberracións “científicas”.
o Certamente obtense unha igualdade de financiamento per cápita
(medido coa poboación axustada) nos servizos fundamentais (Ensino,
sanidade e servizos sociais), mais isto é consecuencia unicamente
dunha trécola aritmética tautolóxica5. Mais existe unha considerábel
desigualdade relativa nos RECURSOS TOTAIS, nos recursos para
atenderen á totalidade de servizos e competencias, que é o que vale.
UN SISTEMA DE FINANCIAMENTO SÓ É EQUITATIVO E
SUFICIENTE SE CUMPRE COAS DÚAS CONDICIÓNS BÁSICAS:

APORTA OS RECURSOS TOTAIS SUFICIENTES PARA
QUE TODAS E CADA UNHA DAS COMUNIDADES POIDAN
SUBMINISTRAR UN MESMO NIVEL E CALIDADE DOS SERVIZOS
E COMPETENCIAS QUE TEÑEN QUE SUBMINISTRAR AOS
SEUS CIDADÁNS, DE ACORDO CO CUSTE REAL DOS MESMOS,
QUE É DIFERENTE NAS DIFERENTES COMUNIDADES.

TEN UNHA CONFIGURACIÓN TAL QUE CONTEMPLA
TAMÉN A SUFICIENCIA DINÁMICA, TEMPORAL, MAIS
DUNHA MANEIRA QUE SE FACILITA UN PROCESO DE
CONVERXENCIA NO NIVEL E CALIDADE DOS SERVIZOS A
SUBMINISTRAR, HOXE MOI DIFERENTE NAS DIFERENTES
COMUNIDADES.

ISTO NON ACONTECE NO MODELO ACTUAL NIN
NO NOVO MODELO, QUE MAIS BEN VAI AGUDIZAR EN
NEGATIVO ESTES ASPECTOS.

3 MELLORA DA AUTONOMÍA E DA CORRESPONSABILIDADE.
Escaso incremento da autonomía : no lado cuantitativo se incrementan
as porcentaxes de “cesión” de IRPF, IVA e IIEE, de acordo co contemplado
no Estatut, sen que rache absolutamente nada como veremos, malia o
predicado polo PP, mais sigue sen se contemplar a totalidade dos tributos
(quedando fóra especialmente o de sociedades) e nin sequera esta porcentaxe
de “cesión” permite que Galiza financie a totalidade das súas necesidades
de gasto cos recursos tributarios procedentes da “canastra” tributaria, ao
igual que acontece co sistema vixente, xa que ilo fulminaría o contido
implícita e explicitamente ideolóxico que agochan os diferentes modelos
de financiamento dun Estado que nega a súa realidade plurinacional, por
moito que a algúns lles encante agora xurar a mesma Constitución que
institúe isto mesmo. Seguimos nun modelo de “co-responsabilidade”,
cando o nacionalismo galego, --que algúns o pretenden diferenciar do
galeguismo apuñalando a teoría dos nosos devanceiros, e auténtico neopiñeirismo--, lembrareino, reclamou sempre, desde as orixes, a plena
soberanía fiscal e o correspondente modelo de concerto, ou chámeselle
como se queira. Do lado da capacidade normativa en todos os elementos
dos diferentes impostos, unicamente melloras no IRPF respecto da
5 Se un pai reparte una cantidade diñeiro entre os seus fillos en función da súa
estatura, resultará, por definición, que a cantidade de diñeiro que percibe cada
fillo por metro de estatura é igual para todos. Faltaría mais. E o mesmo se se
reparte en función do número do calzado ou por calquera outra circunstancia.
Tautoloxismo puro e duro que sesudos catedráticos convirten logo nunha das
grandes características beatificantes do novo sistema. Mais é claro que non
se trata do que debería ser: calcular o custo real dos servizos fundamentais en
cada CCAA e logo, que o resultado de dividir pola poboación axustada de cada
quen, dese lugar a un mesmo e único valor. Cuestión e diferenza esencial que
só pode ter explicación e xustificación na ideoloxía españolista destes “expertos”.

situación actual, continuando sen capacidade ningunha no IVA e nos IIEE,
malia a continuación da promesa das xestións perante a UE cara poderen
xestionar o tramo ou fase retallista. Como se en todos os estados da UE
o IVA, por exemplo, non fora completamente diferente duns estados a
outros, sen que por ilo rache a mesma UE e a súa unidade de mercado,
que tanto tería!!. Por outra parte, NON SE AVANZA NA CUESTIÓN,
ASIMESMO ESENCIAL, DA XESTIÓN DOS TRIBUTOS
“CEDIDOS” PARCIAL OU TOTALMENTE (recadación, inspección,
…). Desta maneira NON HAI POSIBILIDADE REAL DE FALAR DE
ESPAZO FISCAL PROPIO NIN POR TANTO, TAMPOUCO DE
AXENCIA TRIBUTARIA PROPIA. Para qué reivindicar a transferencia
dos medios materiais e humanos da AEAT (Axencia Tributaria estatal)
operante na Galiza.

4 MELLORA DA DINÁMICA E DA ESTABILIDADE
DO SISTEMA E DA SÚA CAPACIDADE DE AXUSTE ÁS
NECESIDADES DOS CIDADÁNS.
NON polo que denantes dixemos. En base ao apriorismo, a arbitrariedade,
a atención prioritaria das necesidades políticas partidarias de acordo
coa conxuntura política, é imposíbel a configuración, agás por simples
casualidade, dunha relación racional cos custes de subministro dos servizos,
e menos, coa súa evolución futura. Non só non hai contemplación das
circunstancias de partida de cada C.A., do seu nivel e calidade de servizos,
senón que, polo menos para o caso galego, a estrutura do sistema está
configurada para que se produza unha evolución dinámica, temporal,
perversa para Galiza. Mesmo o longo apartado 4.3 do documento
proposta de acordo ten como título precisamente “Evolución do Sistema
de Financiamento: suficiencia dinámica”, sendo doado decatarse de que
nada sobre isto trata este apartado, mais que indirectamente, cando se refire
ás entregas a conta, nas que pode comprobarse como para determinados
recursos utilízase a evolución do ITE (ingresos tributarios do Estado por
IRPF, IVA e IIEE, deducida a parte “cedida” ás CC.AA.) ou mesmo o ITE
rexional (tarifa autonómica IRPF, IVA, IIEE). Por certo, na II Conferencia
de Presidentes criticárase –e corrixírase-- con dureza o feito de que o
sistema actual para as entregas a conta utilizase un coeficiente corrector
da previsión estimada de 0,98 o que supuña un custo adicional para as
CC.AA. que vían corrixida esa situación dous anos logo ao se practicaren a
liquidación. Pois ben é doado comprobar como mais unha vez, no “novo”
sistema utilízase o mesmo 0,98 que no “vello” sistema. Moito menos se
contempla no documento medida ningunha correctora, de garantía,
perante dunha conxuntura económica de depresión, de devalar económico,
de devalar dos recursos tributarios, coma non sexa a posibilidade existente,
ben significativa, para os exercicios 2008 e 2009, no caso de que como
consecuencia da liquidación destes anos6, as CC.AA. teñan que devolver
diñeiro ao Estado --e non ao revés, como foi sempre o caso até o de agora--,
que poida realizala en cómodos prazos (ver o contundente apartado 4.10
do documento). Desta maneira a mellora dinámica, mesmo respecto
do sistema vixente, é unha falacia e non digamos a súa Estabilidade. De
feito, desde xa, o BNG ten que inscribiren entre as súas reivindicacións,
a mudanza dos elementos estruturais (digamos das variábeis e,
necesariamente, da súa ponderación) deste novo sistema para impediren
a degradación continuada no subministro dos servizos na Galiza, xa
non digamos do seu necesario achegamento ao nivel medio de volume e
calidade existente no Estado español. Mudanza que, de acordo co propio
documento só se poderá facer efectiva [aínda que en política calquera
sabe] cando transcorran os cinco primeiros anos de aplicación do novo
sistema (2014). Non é necesario advertir que este concepto-principio de
Estabilidade agocha a mesma idea básica do actual que, como sabemos, a
diferenza dos anteriores, de duración quinquenal, declarouse eterno, para
sempre, intención certamente irracional, que mais unha vez se pretende
“colar” a través desta idea de estabilidade do novo sistema. Cativos
retoques como moito, mais imposibilidade de modificacións cualitativas,
tal como reivindicou e debería seguir reivindicando o Nacionalismo, se
querer ser tal.
Na gráfica a continuación poden contemplarse os recursos adicionais e os
novos Fondos de “Converxencia” no que debemos ter en conta que non
incluimos, os recursos dedicados á política de normalización lingüística,
por descoñecemento da cifra exacta, pero é dunha contía desprezábel
fronte ao conxunto de recursos, e suponse un ITE do ano 2010 sobre o
2009 = 3%.
6 En 2010 e 2011 respectivamente.
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claras, os galegos imos ter que lle reclamaren ao goberno
central os nomes específicos dos cataláns, madrileños ou
isleños que nos apadriñan a cada un de nós, para lle lo
poder agradecer directamente e facerlles as necesarias
pregarias cara a súa duración de por toda a eternidade.
Deixemos as bromas e paremos xa coas cuestións técnicas
e non só técnicas deste “novo” sistema de financiamento.
Mais denantes especifiquemos o proceso posterior á
aprobación no Consello de Política Fiscal e Financeira o
pasado día 15 de xullo de 2009:
• APROBACIÓN LEXISLATIVA POLAS CORTES,
O QUE SE LEVARÁ A CABO APÓS DO COMEZO
DO NOVO PERÍODO DE SESIÓNS.
• CELEBRACIÓN DAS XUNTAS DAS COMISIÓNS MIXTAS, GALIZA-ESTADO NO NOSO
CASO, ASINANDO A ACTA CORRESPONDENTE
ONDE, ENTRE OUTRAS COUSAS SE ESPECIFICAN CON PRECISIÓN [NO ANO BASE] OS
RECURSOS COS QUE VAI CONTAR GALIZA.
NESTAS COMISIÓNS PÓDENSE MODIFICAR
OS RESULTADOS DA XUNTANZA DO CPFF.
UNHA RAZÓN ADICIONAL PARA A CAUTELA DO GOBERNO
CENTRAL NON QUERER ENTRAR NA GUERRA DAS CIFRAS.

FINE.
Nos cáculos nos que realizamos unha aproximación á simulación do
sistema se apuntan elementos que reforzan estas ideas, nomeadamente que
o “novo” sistema é unha simples continuidade do vixente, como tantas
veces temos advertido. Iso si: aínda máis complexo na súa formulación
numerolóxica, para que non o entenda nin Deus e todo o mundo teña
que pechar a boca por incomprensión do mesmo. De feito os recursos
divídense en tributarios e transferencias (coma agora). Pero se no sistema
actual existía como transferencia o afamado Fundo de Suficiencia (xunto
coa cativa, relativamente, garantía sanitaria), coa perversa interpretación
ideolóxica que o españolismo fai do mesmo, agora seremos moito máis
felices gozando de catro transferencias: a mal chamada de Garantía dos
servizos públicos fundamentais (como reflicte o caso galego), o Fundo de
Suficiencia Global, e os Fondos de Competitividade e Cooperación, nada
menos que, falsariamente, denominados “fondos de converxencia” (por
qué dous e non un; e por qué non unha transferencia nada máis; ou por
que non “ceder” máis recursos tributarios para que non sexan necesarias as
CONTINUIDADE DO MODELO
Cesión Parcial ou Total dunha parte dos Impostos (*)
TRANSFERENCIAS

ACTUAL
SI
F. Suficiencia
G. Sanitaria

Finalmente, non é por acaso que a posición de todas as forzas políticas
estatais de dereitas e de esquerdas actuantes na Galiza actúen ao unísono
contra do País cunha contundencia certamente extremista nas cuestións
esencias que o afectan, nomeadamente aquelas nas que están en xogo os
seus intereses reais e impliquen a ampliación da liberdade e soberanía do
noso país.
O Nacionalismo non pode mais que pór en cuestión a actual concepción
de modelo de Estado, algo elementar que, ás veces, parecera que algúns
non o quixeran entender. Pola contra, o españolismo teno clarísimo. Así
a crítica esencial que lle hai que facer a este novo modelo de sistema de
financiamento é a ignorancia e desprezo por parte da Administración
Central, da idea de que a Autonomía Financeira (na súa dupla dimensión
de ingresos e gastos) constitúe unha esixencia ineludíbel do principio de
AUTONOMÍA POLÍTICA, xa que sen esta a nosa Nación non pode
exercer as súas propias competencias con liberdade e responsabilidade, que
son elementos esenciais da Autonomía Política. Desta
maneira un modelo de financiamento real do punto
NOVO
de vista Nacionalista non se constrúe para garantir
SI (>%)
a “coordinación” co Estado ou a “solidariedade”,
senón co seu verdadeiro sentido debe ser o garantir a
Garantía SSFF
AUTONOMÍA POLÍTICA.
F. Sufª Global
F. Competitiv.
F. Cooperación

Pacto con Goberno/Partido catalá

SI

SI

Documento Acordo mesma estrutura

SI

SI

Complexidade e Opacidade

SI

SI (>)

(*) Idéntica % para todos os tributos “cedidos” parcialmente, coma agora
transferencias ?,….).
Se os cálculos son correctos, dentro da aproximación que supoñen, e
consideramos todas as transferencias como un Fondo de Suficiencia, pódese
comprobar como Cataluña segue con un Fondo de Suficiencia positivo
(comunidade “pobre”) e como, seguen a ser as únicas comunidades “ricas”
Madrid e as Illes Balears, en ambos os dous casos por razóns ben coñecidas,
que non son o caso aquí e agora. Porén no caso dos Servizos Públicos
Fundamentais aparece Cataluña, xunto con Madrid e as Illes Balears
cunha transferencia negativa e así non resulta de estrañar cos cataláns,
incluídos nacionalistas, agás CiU, estean tan satisfeitos xa que agora
aparecen, polo menos neste apartado, parcialmente, como “solidarios”!!!.
Por moito que, como dixemos, globalmente precisen da “solidaridade”!!!.
Ao igual que certas ONGs piden cartos para apadriñaren raparigos do
mundo subdesenvolvido, non por natureza, senón por razóns políticas ben
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