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De todas as nacións e comunidades autónomas do Estado, Galiza é a que precisa con maior urxencia un
novo marco político. De todas as nacións do Estado, Galiza é a que lle tiraría máis rendibilidade a unha
profunda mudanza do modelo de financiamento autonómico.

Este primeiro numero de Chaves para Comprender quer ser un contributo máis para, desde o nacionalismo,
desmontar os mitos da ideoloxía oficial, aqueles que apresentan a Galiza como un país pobre, inerme e
inexorabelmente abocado a depender da solidariedade estatal. Eses mitos son, para alén de falsos, puro
veneno para o futuro do noso país. Non é posíbel construír unha nación próspera se non se parte do
control sobre os proprios recursos. Non é posíbel avanzar na converxencia se non é mudando o
paradigma da dependencia. Esa é a cuestión chave. Pasarmos dunha situación de dependencia estrutural
–o Estado recada todos os tributos e, dous anos despois, liquídanos só unha parte deles- a un outro estatus
que nos permita dispormos nós dos nosos proprios recursos e
termos poder político suficiente para os aplicar na satisfacción das nosas necesidades.

A ideoloxía oficial dos partidos españois –for na versión light do zapaterismo, for na versión ultramontana
de Zaplana e cia- remite invariabelmente para a imaxe dun Estado español benefactor que subvén
magnánimo as nosas insaciábeis demandas. Galiza viviría da solidariedade española. Máis aínda: non
sería viábel sen a solidariedade española. O nacionalismo sería, pois, un proxecto materialmente irrealizábel,
produto dunha ensoñación, un puro idealismo que levaría ao noso país cara o suicidio. Os galegos
poderíamos aspirar no máximo ao galeguismo, entendido como un exercicio sentimental, como unha
efusión do espírito, pero máis nada. No límite, poderíamos denominar a Galiza como nación, mais a seguir
deberíamos renunciar a todo o que isto, en calquer país normalizado, comporta.

A realidade é moi outra. É o Estado español quen vive de Galiza e das comunidades autónomas. É
a periferia quen mantén o centro, e non á inversa. O nacionalismo é, pois, a opción política precisa para
que este país coñeza primeiro a realidade sobre a súa economía e teña logo os resortes precisos para
realmente autogobernarse.

ingresos, que seguen a estar aferrolladamente
centralizados; segundo, porque se vamos ao centro do
Estado, Madrid, veremos que –segundo dados da Axencia
Tributaria Estatal referidos a 2003- o 47,5 por cento dos
tributos que se recadan no conxunto do Estado
ingrésanse precisamente en Madrid, cando o PIB da
capital é só do 17,4 por cento. En Catalunya a relación
ingresos tributarios/PIB garda unha proporción muito
máis racional: facturan o 18,3 por cento do Produto
Interior Bruto Estatal, recadan o 22,2 por cento dos
impostos. É Madrid quen claramente representa un
problema fiscal para o resto do Estado, e tamén para
Galiza, e non Catalunya!!!!
Vaiamos aos últimos dados disponíbeis. Segundo a
liquidación do ano 2003, os ingresos tributarios recadados
polo Estado na Galiza ascenderon a
7.662,3 millóns de euros. Esta cantidade
non espella suficientemente a importancia
da economía galega, porque nela non
se reflicten os tributos que empresas de
grande envergadura radicadas no noso
país devengan non en Galiza, senón en
Madrid. O chamado efecto sede (o feito
de, por exemplo, Endesa pagar o
imposto de sociedades ou as
cotizacións IRPF dos seus traba-
lladores na capital do Estado) está
aínda por calcular, mais é obvio que, de o termos en
consideración á hora de calcular a balanza fiscal co
Estado, os propagandistas da solidariedade ficarían de
imediato sen argumentos. Pois ben, mesmo así, eses
7.662,3 millóns de euros chegan non só para financiar
as necesidades da comunidade autónoma galega, senón
mesmo para producir un superávit a favor do Estado.
Con efeito, o sistema de financiamento entrega a Galiza
para financiar a súa autonomía un total de 5.717,6 millóns
de euros, que proceden todos eles do esforzo fiscal dos
galegos e das galegas. Dito doutro xeito: o Estado
recolle 7.662,3 millóns de euros e, desa cantidade,
devólvenos só 5.717 millóns. Un magnífico negocio
para o Estado, por dúas razóns. Primeira, porque obtén
un excedente de 1.944 millóns de euros. Segunda,
porque ao xestionar, liquidar e recadar todos os impostos,
a aparencia é que é o Estado quen dá grazosamente
eses recursos a Galiza, como se fose froito dunha
transferencia solidaria, cando eses recursos son

directamente nosos, teñen coma orixe os nosos
impostos.
Un dos defectos estruturais do actual modelo de
financiamento é que é simétrico no ponto de partida
(a cesta de impostos que se cede é idéntica para
todas as comunidades autónomas), mais claramente
asimétrico na estación de chegada (unhas
comunidades aparecen como máis autosuficientes do
que outras). Así, Galiza co actual sistema só cobre o
50 por cento dos seus gastos a cargo da recadación
da súa cesta de impostos, polo que, como vimos, o
Fundo de Suficiencia aporta o outro 50. Mentres,
Catalunya obtén polos impostos cedidos o 88 por cento
e polo Fundo de Suficiencia o 12 restante.
É obvio que un elemental sentido da xustiza aconsella

invertir os termos do modelo para que se
vaia dunha asimetría de partida a unha
simetría de chegada. Para chegar ao 88
por cento de suficiencia catalá, a cesta
galega tería que rexistar porcentaxes sobre
os seus impostos maiores que a de
Catalunya.
O custo para o Estado sería cero
(simplesmente tería que reducir a
aportación do Fundo de Suficiencia), pero
ficaría claramente en evidencia até que
ponto é falsaria a teoría da solidariedade

estatal.
Este debate é esencial para nós como nación. É esencial
socializarmos unha información precisa, baseada en
dados rigurosos, que nos faga comprender a todos que
somos o país do Estado que precisa con maior urxencia
a mudanza a serio do vixente sistema de financiamento.
Co modelo actual, Galiza sae perdendo porque primeiro
transfire ao centro máis do que recebe e, segundo,
porque aparece ante a consciencia colectiva como un
país sen futuro e estruturalmente abocado ao subsidio,
isto é, á dependencia.

Por todo isto, é fulcral vincularmos o debate sobre o
Novo Estatuto de Nación á consecución dun modelo de
financiamento para Galiza verdadeiramente xusto, val
dicer, un modelo que nos permita exercermos un
autogoberno digno de tal nome e que nos permita,
portanto, pormos a economía e os recursos do país ao
servizo das maiorías sociais. Nisto vainos o futuro.

A histeria do españolismo na súa versión máis estrema é a de quen carece de
argumentos para debater desde a razón. Debemos esforzarnos por coñecer mellor a
estrutura da nosa economía e a nosa balanza fiscal co Estado para desentrañar os
mitos cos que desde o españolismo se pretende facer irreversíbel a nosa dependencia.



Sistema de financiamento: ficción e realidade

o fundo de suficiencia aparece como
unha transferencia solidaria con Galiza,
cando en realidade son recursos que
teñen como orixe os nosos impostos

O principio básico sobre o que percute o irracionalismo
españolista é que Galiza non é viábel como nación porque
non o é a súa economía. Galiza subsistiría non polo seu
traballo e a súa capacidade para producir riqueza, senón
grazas á magnanimidade do Estado.
O proxecto político do nacionalismo sería, portanto, un
proxecto condenado ao fracaso por inviabilidade material
ou técnica.

Ese principio básico descansa nunha falsidade que os
proprios dados oficiais da Administración central do
Estado poñen de relevo. É falso que vivamos da
solidariedade. É falso que non nos podamos
autosustentar. É falso que a economía galega resista
grazas a ser subsidiada. E é certo xusto o contrario:
Galiza é perfeitamente viábel e, desde logo, ten
capacidade para se autofinanciar, mesmo no cadro dun
marco que, como explicaremos, é inxusto e a prexudica.

Ao nacionalismo élle vital que o Estado abandone a
súa resistencia teimuda e acceda a desvelar a balanza
fiscal real e os mecanismos que regulan o financiamento
das comunidades autónomas. De o facer, a nosa
populación coñecería a realidade e os demagogos da
España solidaria terían que se bater en retirada.

O actual sistema de financiamento autonómico foi
aprobado, no que atinxe ás comunidades autónomas do
rexime común (todas agás Euskadi e Nafarroa), polo
Consello de Política Fiscal e Financeira nas sesións
plenarias de 27 de Xullo e 16 e 22 de Novembro de 2001.
Con posterioridade, foi adoptado como propio polas
respectivas Comisións Mixtas Administración do Estado-
Comunidades Autónomas e incorporado ao ordenamento
xurídico vixente pola Lei 21/2001, de 27 de Decembro.

Os principios filosóficos que informan o sistema son,
segundo os seus promotores, os de estabilidade e
vontade de permanencia indefinida no tempo,
xeneralidade, integración, suficiencia, autonomía e,
como non, solidariedade. Porén, os rasgos que

verdadeiramente o caracterizan son os da opacidade e falla
de transparencia. Cumpriu agardarmos á primeira liquidación
(realizada no ano 2004 e referida ao primeiro exercicio 2002)
para comprobarmos o seu carácter negativo e discriminatorio
con Galiza.

Negativo e discriminatorio porque o ponto de partida
foi unha posición negociadora entreguista por parte
do Goberno galego, daquela detentado polo PP. A
Xunta de Fraga non fixo cuestión de aspectos esenciais
para nós como país como a situación de partida das
distintas comunidades autónomas, o nível de
desenvolvimento relativo ou o custo real de subministración
dos servizos. Dese xeito, no ano base de comezo do
novo financiamento as comunidades autónomas no seu
conxunto obtiveron unhas gañancias totais a respeito
do pasado modelo de 1.820,52 millóns de euros, dos
cais a Galiza só lle corresponderon 80,72 millóns, o

4,4 por cento, moito menos do que nos
correspondería polo noso peso demográfico
no Estado (6,5%), e cando as Necesidades
Totais Homoxéneas de Galiza significaban nada
menos que o 7,86 por cento.

O modelo é inaceitábel para Galiza porque, a
diferenza do anterior, carece de garantías de
suficiencia dinámica, o que significa que –coa
única excepción do financiamento da sanidade-
 non ten en conta as diferenzas no crecimento
económico dos distintos territorios na súa
evolución temporal e o impacto que disto se
deriva para a achega de recursos. Partimos en
inferioridade de condicións e esa inferioridade
non só non se corrixe ao longo da aplicación do
modelo, que se estabelece por un tempo
indefinido, senón que mesmo se acrecenta. Non
converxemos en recursos, senón que
diverxemos.

Como sabemos, co actual sistema de
financiamento, Galiza obtén unha parte dos seus
recursos pola vía da cesión dunha cesta de
tributos, entre os que sobrancea o 33 por cento
da recadación do IRPF, o 35 por cento do IVE e
o 40 por cento dos chamados impostos especiais
(alcool, hidrocarburos e tabaco). A recadación
proveniente desta cesta supuxo para Galiza en
2003, 2.900,9 millóns de euros, arredor do 50
por cento dos seus gastos. O 50 por cento
restante, até completar os 5.717,6 millóns, cúbreo
Galiza a cargo do chamado Fundo de Suficiencia
estatal, que totalizou 2.762,7 millóns de euros
segundo a liquidación do ano 2003, e a cargo
tamén das transferencias de garantía para
homologar o gasto sanitario. Mais ese Fundo de
Suficiencia non provén de nengunha instancia
exterior magnánima, provén dos nosos propios
tributos, da nosa capacidade de produción de
riqueza. O Papá Estado Benefactor é, portanto,
unha ficción. Non vivemos dun cheque solidario
que se nos xira desde Madrid. Somos nós os
que transferimos recursos cara o centro, o centro
limítase a devolvernos só unha parte deles.

É máis. O mito de que o Estado español é un
dos máis descentralizados do mundo é iso,
puro mito. Primeiro, porque só está
descentralizado o gasto, mais non a pedra
angular de todo sistema fiscal, que son os

A BALANZA FISCAL
Os dados oficiais da liquidación
do ano 2003 do sistema de
financiamento e do Informe de
Recadación Tributaria do mesmo
ano son incontestábeis. Os recursos
de Galiza son os que se drenan
cara o centro, e non ás avesas.
Mesmo cun sistema fiscal que é
inxusto porque non están
territorializados os tributos, a
economía galega xera suficientes
recursos para se autosustentar.

Dados do ano 2003
Recadación
tributaria do Estado
en Galiza

Cesta de
impostos cedidos

Fundo de suficiencia
procedente dos
nosos impostos
máis garantía sanitaria

O Estado recada 1.944 millóns
máis do que devolve á Comunidade Autónoma.
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