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 Desde a súa creación, no seo da Escola Galega de Administración Pública tive-
ron lugar un gran número de congresos, de cursos, de simposios e de presentacións 
de diversas publicacións, sendo en todos eles o protagonista indiscutible a activida-
de do sector público, e todo isto contando en todo momento coa colaboración da 
Asociación Galega de Estudios de Economía do Sector Público. 
 Nesta liña de actuación, Gasto público autonómico é unha publicación xurdida 
a raíz das conferencias que tiveron lugar os días 14 e 15 de xaneiro de 1999 baixo a 
dirección de D. Luis Caramés Viéitez, catedrático de Facenda Pública da Universi-
dade de Santiago de Compostela. Neste evento debatéronse traballos que, a pesar 
de circunscribirse ós ámbitos autonómico e nacional, puxeron sobre a mesa cues-
tións e problemas que tamén se suscitan na esfera internacional. 
 Debido ó elevado número de intervencións (un total de 22), optamos por ofrecer 
unha apertada síntese de cada intervención, recollendo os relatorios en 17 grupos. 
Deste modo o lector poderá acceder facilmente a aqueles traballos que demanden o 
seu interese, aínda que o certo é que o recoñecido prestixio dos relatores acredita a 
calidade de tódolos traballos defendidos. Os 17 grupos son os seguintes: 

1. O profesor Álvarez considera insuficiente a teoría normativa do federalismo
fiscal para explica-lo incremento do gasto público autonómico. Achega ideas
desde a economía política constitucional e expón os resultados dun estudio de
corte transversal referido ó ano 1993; estudio no que trata de contrasta-la hipó-
tese de Brenan e Buchanan.

2. O profesor Corona cuestiona a formulación convencional da teoría normativa
da Public Choice, dado que, baixo o seu punto de vista, só a combinación desa
teoría co enfoque positivo da elección colectiva posibilita a aproximación ós
factores explicativos do crecemento do gasto público global. Así mesmo, des-
taca o Flying Paper Effect (“Efecto Papel Matamoscas”) nos sistemas basea-
dos nas transferencias.

3. O doutor Bandrés estudia o reto que supón compatibiliza-los principios de au-
tonomía e de responsabilidade fiscal cos principios de solidariedade e de equi-
dade á hora de vertebrar territorialmente no futuro o estado de benestar.
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4. O profesor Barberán realiza unha exhaustiva aproximación metodolóxica ás 
balanzas fiscais rexionais e a súa implantación en España. 

5. Os doutores Caramés e Lago suscitan un interesante debate sobre a validez das 
teorías asentadas na literatura sobre o crecemento do sector público á hora de 
explica-lo gasto público autonómico. Coa rigorosidade que os caracteriza, ob-
servan que na dinámica do gasto público das comunidades autónomas se re-
flicten nitidamente as regras de evolución e reparto de competencias, nas que 
pesa máis a capacidade política cós criterios convencionais achegados pola li-
teratura especializada da Facenda Pública. Neste contexto, o emprego de mo-
delos convencionais pouco pode proporcionar á hora de estudia-la dinámica 
orzamentaria autonómica. Cabe destacar que a estabilización do reparto de 
competencias e o afondamento na autonomía financeira polo lado dos recursos 
albisca novas perspectivas no horizonte. 

6. As doutoras De Pablos e Valiño estudian o control legal do gasto público, su-
bliñando a necesidade de levar a cabo controis económicos de eficiencia e efi-
cacia, dado que na práctica o control económico non existe. Finalmente, acon-
sellan, por unha parte, a adopción de mecanismos de control do gasto xunto 
cun control económico daquel e, por outra, unha maior eficacia das denuncias 
do Tribunal de Cuentas (a acción fiscalizadora dese tribunal non ten poder 
sancionador nin vinculante) na corrección de determinadas prácticas. 

7. O doutor González achega un estudio sobre o emprego público dado que a 
gran maioría dos servicios do sector público presentan un elevado grao de in-
tensidade no factor en traballo e, en consecuencia, as medidas que traten de 
incrementa-la eficiencia deberían ter en conta unha mellor utilización deste 
factor. As rixideces nos modelos de selección, retribución, promoción, etcétera 
poden desincentivar comportamentos eficientes. 

8. O doutor Gradín sostén que as melloras na desigualdade poden ocultar un em-
peoramento da distribución en canto á conformación de grupos. A polariza-
ción aparecería así como o grao en que nunha distribución se presentan grupos 
homoxéneos internamente, pero moi afastados uns dos outros. Deste modo, na 
súa sofisticada análise sinala que na década dos oitenta se produciu un incre-
mento da bipolarización territorial ó medrar máis rápido o gasto das zonas 
máis ricas. 

9. Partindo da descrición dos principais trazos da acumulación do capital na eco-
nomía española, a doutora Mas realiza un estudio no que analiza o investimen-
to público nas comunidades autónomas, prestándolle un especial interese ó 
papel desenvolvido polos fondos comunitarios FEDER. As políticas que reci-
ben unha maior atención dentro dos fondos comunitarios antes mencionados 
son as infraestructuras e as accións de apoio ás empresas. 

10. Os profesores Suárez-Pandiello e Pedraja achegan criterios para reforma-lo 
sistema de subvencións xerais e incondicionais nas facendas subcentrais. No 
seu traballo propoñen a incorporación da poboación como único indicador das 
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necesidades de gasto, criterio distinto do vixente e que atenúa o erro de salto 
entre tramos, incluíndo un indicador de capacidade fiscal que substitúa o índi-
ce de esforzo fiscal. 

11. O doutor Roig estima, nun primeiro exercicio referido a España, que os valo-
res da visibilidade dos beneficios do gasto público son moi reducidos, aínda 
que non tanto como os efectos da carga dos ingresos públicos. 

12. O profesor González Temprano pon de relevo o feito de que unha das caracte-
rísticas máis importantes do gasto social sexa a súa progresiva descentraliza-
ción. Tamén analiza a distribución funcional deste gasto, prestándolle unha 
especial atención ó gasto destinado a educación, sanidade e vivenda. 

13.  Nun exercicio da mesma natureza, a doutora Rivera trata de medi-las des-
igualdades entre as distintas comunidades autónomas no tocante ó gasto en 
saúde. Podemos extrae-la idea de que o gasto sanitario é un dos factores que 
inflúen tanto no estado da saúde da poboación como na reducción das des-
igualdades en saúde entre os distintos individuos, comprendendo esta como 
unha diminución da dispersión e da concentración destes. 

14. A actual preocupación pola deterioración ambiental reclama a atención dos 
profesores Pascual e Souto desde unha perspectiva rexional. Sinalan a conve-
niencia de que as rexións participen na implementación de políticas adecuadas 
para mingua-la degradación do medio natural. 

15. A procedencia andaluza dos profesores Sánchez Maldonado e Gómez Sala é, 
se cadra, un elemento influente na presentación dun estudio eminentemente 
cuantitativo dos orzamentos desta rexión para o período 1983-99. Nos 16 anos 
analizados, o gasto autonómico per cápita triplícase. Entre os aspectos positi-
vos deste aumento destaca o claro predominio do gasto social e un elevado 
gasto en infraestructuras ligado ás políticas reorientadas ó crecemento. 

16. Tamén centrándose na incidencia do gasto público na Comunidade andaluza, 
os profesores Molina e Jaén estudian a redistribución da renda neste territorio. 
Unha das conclusións máis destacadas é a achega positiva do gasto público en 
servicios sociais, achega que contribúe a diminuí-la desigualdade. 

17. Ó longo das xornadas existe un numeroso grupo de estudios centrados en Ga-
licia que, aínda que tratan unha gran variedade de temas, reflicten o grao de 
calidade existente nos estudios da Comunidade galega.  
En primeiro lugar, os profesores Ballesteros e Martínez poñen a énfase no 
gasto público destinado á implementación de políticas de incentivos e promo-
ción económica na Comunidade Autónoma galega, e centran o seu relatorio 
na avaliación do papel desenvolvido polo Instituto Galego para a Promoción 
Económica (IGAPE). Os puntos máis febles das políticas aplicadas son a ex-
cesiva discrecionalidade na concesión das axudas e a elevada ratio investi-
mento/emprego. Entre os aspectos positivos destas políticas cabe destaca-lo 
grande impulso proporcionado á internacionalización das empresas galegas.  
Por outro lado, o profesor Leiceaga expón un complexo exercicio no que 
combina distintos escenarios demográficos, publicados polo Instituto Galego 
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de Estatística (IGE) para o período 1996-2026, asumindo diversas hipóteses 
acerca dos gastos en saúde e pensións.  
O doutor Moldes destaca o importante esforzo experimentado no investimento 
sanitario galego nun contexto caracterizado polo incremento dos gastos co-
rrentes en bens e servicios.  
O relatorio do profesor Constenla trata de afondar na función fiscalizadora do 
Tribunal de Cuentas. Sinala a escasa influencia das denuncias deste Tribunal 
na corrección de determinadas prácticas dos xestores públicos. A actividade 
fiscalizadora do control externo público ha comprender dous tipos de actua-
cións: unha que consiste nun control da legalidade cando se examina e com-
proba a Conta Xeral do Estado ou das comunidades autónomas, mediante a 
cal se verifica o cumprimento das normas orzamentarias e da contabilidade 
pública por medio dunha declaración definitiva; e outra consistente na fiscali-
zación da xestión económica do Estado e, de se-lo caso, das comunidades au-
tónomas e do seu respectivo sector público, entendendo esta actuación nun 
triple sentido de planificación, execución e control. Esta función fiscalizadora 
atoparase incompleta mentres non se deseñe un marco político suficiente para 
esixi-las responsabilidades nas que poidan incorre-los xestores de fondos pú-
blicos, posto que na actual conxuntura o Estado financiará sempre os déficits, 
e a responsabilidade da xestión remata por se diluír politicamente. 
O doutor Vázquez Taín pecha o ciclo de conferencias cunha revisión do esta-
do da facenda pública local. Na análise realizada existe un especial desvelo 
por realizar un minucioso estudio sobre o papel tanto das transferencias das 
CC.AA. ás corporacións locais como do papel desenvolvido pola política de 
investimento. As conclusións ás que chega sintetízanse no raquitismo orza-
mentario e na dependencia financeira das corporacións locais. 
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