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 Hai xa uns anos publiquei na Trabe De Ouro o que eu consideraba que debian 
ser os critérios básicos de política económica para o país. Alí apresentába-se un 
diagnóstico certeiro da situación da economia galega, como paso prévio e impres-
cindíbel para esbozar un programa de mínimos que lle habia permitir a un Governo 
galego merecente de tal nome endereitar o rumbo da nosa economia. Coido que 
aquela diagnose segue a estar completamente vixente, se cadra máis vixente que 
nunca, pois as alteracións máis salientábeis consistiron, precisamente, na acelera-
ción dos procesos de destrución das bases materiais da economia galega, que xa se 
percibian á altura de 1993. 
 A economia galega ante o século XXI. Nada máis lonxe da miña intención que 
pretender facer predicións a cen anos vista, así que tentarei facer unha breve síntese 
dos fenómenos acontecidos nos anos máis recentes, e unha diagnose sucinta da si-
tuación na que a economia galega arriba ao cámbio de século. 
 Nos últimos dez anos, a base material deste país sufriu un retroceso neto en to-
dos ou cáseque absolutamente tódolos seus eidos. É máis, sectores que aínda se 
mantiñan relativamente a cuberto ou á marxe da recesión, recúan agora ou caen 
baixo a ameaza de inminente descomposición ou son absorbidos polo capital trans-
nacional ou simplesmente forasteiro. Mentras se publicita unha apariencia de auto-
nomia política, recrudécese a colonización financeira da nosa economía e agrávase 
a dependencia do noso tecido produtivo a respeito de centros de poder e decisión 
empresarial cada vez máis distantes, alleos e inmunes aos ámbitos competenciais 
das institucións políticas autonómicas: Parlamento e Xunta de Galiza convírtense 
así nunha casca de ovo oca por dentro no tocante á direición política da economía 
do país. 
 Este país, que leva aturado inmemorialmente e até os nosos próprios dias unha 
espoliación indiscriminada dos seus recursos actuais e potenciais, está a padecer 
agora o sistemático esganamento ou amputación traumática dos seus membros vi-
tais, dos poucos sectores produtivos que, contra vento e maré, os galegos consegui-
ran desenrolar e converter en vizosas especializacións produtivas a escada interna-
cional, en sectores exportadores de crecente dimensión social, vitais prao entrama-
do económico interno e motores insustituíbeis dun constante proceso de moderni-
zación socio-económica do país. Cháme-se gandeiria, agroindústria, enerxía, cons-
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trución naval, metalúrxia férrea, pesca industrial, conserva, indústria manufacturei-
ra, etc. 
 A participación dos sectores agrário, pesqueiro e industrial no PIB galego dis-
minuíu sériamente: só aumentou a dos servizos e da construción. Máis o agro, a 
pesca e a indústria constituen a verdadeira economia produtiva do país, e neles es-
tán os ramos produtivos cruciais e estratéxicos da economia galega prao seu desen-
volvimento.  
 En dez anos perdéron-se máis de 125.000 empregos netos e a taxa de paro au-
mentou en 6 pontos porcentuais. Outros 50.000 galegos pasaron a engrosar as filas 
do paro, e iso pesia que a taxa de actividade caiu de xeito arrepiante neste decénio. 
Entretanto, a precarización do mercado de traballo ten o seu reflexo dramático no 
crecemento desmedido da siniestralidade laboral, que bate records históricos ás 
portas do século XXI: o ano pasado rexistráron-se máis de 41.000 accidentes labo-
rais, un 26% máis que en 1990. 
 Moi lonxe dos rátios característicos dos procesos de desenvolvimento económi-
co, que tenden a convirtir até máis do 90% da povoación ocupada en asalariada, na 
Galiza, en 1998, apenas o 66% dos ocupados eran asalariados, fronte a unha media 
estatal do 77%. 
 Reduciu-se a participación dos ingresos dos traballadores na Renda Nacional 
galega. A Renda Agrária desceu perto dun 20% en termos reais desde 1990, ao 
tempo que a povoación ocupada no agro descia en máis de 150.000 persoas. Esta 
destrución de emprego agrário non foi compensada por crecementos da ocupación 
noutros sectores, nen polo desenvolvimento autocentrado dun modelo de complexo 
agrario alternativo. 
 Na pesca, mentres os mariñeiros galegos están sendo expulsados impunemente 
dos caladoiros internacionais, e a frota permanece amarrada nos peiraos a esperas 
de que a Unión Europea se digne asinar un novo convénio con Marrocos, a Xunta 
subvenciona a redución da frota baixo a tapadeira e a coartada de programas de 
modernización. 
 En infraestruturas o esperpento é total. Ainda non están rematadas as autovias 
que eran prao 95, e nos tempos dos AVEs Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona ou 
Madrid-Valéncia, o tren galego circula a unha media de 60Km/h, sen máis tramo 
electrificado que o Ourense-Vigo, sen dobre via nin siquera no corredor A Coruña-
-Vigo –un dos máis rendíbeis de toda a rede estatal–, sen “cercanias”, e sen inter-
conexión coas principais instalacións portuárias prao tráfego de mercadorias. 
 Mais en infraestruturas portuárias tamén estamos baixo cero e perdemos un 
tempo preciosísimo pra aproveitarmos a nosa privilexiada situación xeográfica en 
Europa e na sua fachada atlántica, por onde descorre unha das principais rotas do 
tráfego de mercadorias a nível mundial. Con cinco portos de interese xeral, non 
temos ningún incluido na relación de portos de referéncia da Unión Europea. En ri-
gor, Galiza está ausente da planificación de todas as redes europeas de transporte. 
 O panorama non é millor no ensino, nen na sanidade –a cada paso máis privati-
zada–, nen no eido da cultura. Mentras retornan xubilados galegos da emigración a 
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Europa e América, mancheas de titulados universitários emigran na procura do seu 
primeiro emprego. O paro entre licenciados é xa máis do dobre que o dos traballa-
dores sen estudos, e este fenómeno é aínda máis grave no caso das mulleres. Só 
unha de cada catro tituladas superiores declara estar ocupada no máis recente In-
quérito de Povoación Activa publicado polo INE. 
 Esta evolución constata un proceso de diverxéncia real a respeito do marco esta-
tal e comunitário no que se atopa inserida a economia galega. Diverxéncia que, a 
estas alturas, xa case ninguén cuestiona, e que afasta a Galiza dos parámetros de 
benestar que caracterizan aos Estados centrais da UE, e que inspiran os anceios 
dunha converxéncia real que encha de sentido a nosa pertenza a este ámbito insti-
tucional. Segundo os dados do próprio Eurostat, Galiza é a única comunidade autó-
noma do Estado español que ten empeorado a sua posición relativa a respeito da 
media da UE-15, en termos de paridades de poder de compra, nos últimos 20 anos. 
  Estivo o poder político galego á altura das circunstáncias? En absoluto. A déca-
da dos 90 foi, singularmente, un período de tempo perdido para levar aos centros 
de decisión estatais e europeus as demandas, as aspiracións e as preocupacións que 
se expresaban no corpo social galego. Os Governos habidos na Xunta de Galiza 
preferiron adoptar unha liña de menor resisténcia fronte aos poderes determinantes, 
e actuaron máis como delegados deses poderes que como representantes políticos 
da sociedade galega, encargados de veiculizar as suas aspiracións e de facer 
presentes os intereses en xogo nese proceso de construción europea. 
 Esta actitude permítenos afirmar que as decisións tomadas na instáncia política 
tiveron resultados desfavorábeis na economia neste período finisecular, localizando 
na esfera da política moitas das causas da actual situación económica. Cómpre, 
pois, levar á acción de governo a estratéxia necesária para normalizar a nosa estru-
tura económica, ou sexa, a problemática cardinal que até agora non foi resolta e 
que constitúe unha patoloxia endémica de economia periférica. Compre centrar a 
dinámica da economia galega nela própria –cousa ben distinta de isola-la–; poten-
ciar os seus fluxos internos, densificar o seu entramado produtivo, acabar coa ex-
traversión do noso potencial de crecimento, reinvertirmos dentro dela o seu exce-
dente económico, regular en función diso os circuitos financeiros, levar a acción 
económica pública a aqueles centros nervosos nos que o tecido empresarial privado 
estexa ausente ou enfraquecido. O fundamental nun veículo de locomoción é o de-
seño do motor. Na economia galega, o motor interno nen sequer está hoxe deseña-
do a nível macroeconómico. Cómpre deseña-lo, manufactura-lo e poñe-lo a funcio-
nar. 
 É posíbel, é factíbel. É o que precisa a inmensa maioria social do país. Non só 
os labregos, non só os mariñeiros, non só os traballadores da indústria e dos servi-
zos. Precisa-o tamén a totalidade do empresariado do próprio país galego. 
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