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ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO 2017
UNHA PROPOSTA ALTERNATIVA
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA
O Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea rexistrou unha emenda á totalidade pedindo a devolución ao goberno do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado
(PGE) para 2017. Hai motivos dabondo para esixir a retirada deste
proxecto e, sobre todo, existen alternativas orzamentarias mellores
para o noso país e para a maioría social.

Outra política económica é posible
España aínda non recuperou os niveis de PIB per cápita existentes
en 2007, temos 2,3 millóns de empregos menos que antes da crise
e o 28% das persoas viven agora en risco de pobreza ou exclusión
social. Esta auténtica década perdida responde en boa medida aos
recortes fiscais que se aplicaron durante os últimos anos, e que o
actual proxecto de PGE consolida e dá por bos.
O goberno do Partido Popular insiste en aplicar unha política económica –nítidamente recollida nos PGE– que presenta claros límites
para abordar os grandes retos económicos e sociais que ten o país.
É máis, o proxecto de PGE do goberno resulta contraproducente
para abordar devanditos desafíos, posto que o goberno segue cargando os axustes macroeconómicos sobre as costas da maioría social e con estes orzamentos deixa atrás a un terzo dos cidadáns e
dificulta o cambio de modelo económico. Profundar a democracia
no noso país significa non deixar a ninguén atrás.
Por esta razón, neste documento ademais de sinalar as principais
debilidades e carencias da política presupostaria do goberno, presentamos as liñas principais dunha alternativa aos PGE. Esta alternativa presupuestaria é, na nosa opinión, a que debería desenvolverse para resolver os verdadeiros problemas económicos e sociais do
noso país.
A nosa alternativa baséase nunhas prioridades de política económica moi diferentes ás que ten o proxecto do Partido Popular. Por
unha banda, os PGE presentados polo goberno volven priorizar
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unha drástica redución do déficit público, a un ritmo innecesariamente alto (do 4,3% ao 3,1% do PIB). Este ritmo é incompatible cos
obxectivos das políticas públicas que deberían centrar o noso esforzo: pechar a fractura social, transformar o noso modelo de crecemento e potenciar o emprego de calidade.
Doutra banda, vólvese a insistir en lograr esa redución do déficit
mediante a consolidación dos recortes no gasto público, á vez que
se renuncia a poñer en marcha unha reforma fiscal que lle pida máis
a quen máis ten, e que resolva o problema da insuficiencia de ingresos que nos afasta dos países da nosa contorna.
Os orzamentos presentados para 2017 supoñen un recorte no gasto de 5.000 millóns de euros respecto do que se presupostou para
2016, e consolidan os recortes que de forma tácita, mediante os
acordos de non disposición, aprobou o goberno durante o ano pasado. De feito, estes orzamentos veñen a normalizar os recortes que
se produciron desde 2010 nos servizos públicos fundamentais, consolidando unha perda de dereitos que no seu momento presentouse
como algo “transitorio” derivado dunha situación excepcional. No
Gráfico 1 podemos comprobar como o límite de gasto non financeiro é hoxe 60.000 millóns de euros inferior ao de 2010, reducíndose
este ademais nos últimos tres anos.
Gráfico 1: Teito de gasto da Administración Central (millóns de euros)

Fonte: Ministerio de Facenda e Función Pública
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Estes orzamentos non revirten os recortes e seguirán afastándonos –un ano máis– dos países máis avanzados da nosa contorna.
En 2016, o gasto público total en proporción ao PIB foi en España 5
puntos máis baixo que a media da Eurozona. Pero esta ratio volverá
reducirse en 2017, porque cun crecemento nominal estimado do 4%,
o goberno presenta un orzamento no que o gasto se conxela. No
canto de converxer con Europa, a política presupostaria do Partido
Popular afástanos cada vez máis.
Desde o punto de vista dos ingresos, a renuncia a abordar con decisión a reforma fiscal que necesita urxentemente España para asegurar o financiamento das políticas públicas fai que o incremento
dos ingresos sexa únicamente o que se deriva do propio crecemento nominal da economía. Novamente, isto impídenos converxer con
Europa, xa que os ingresos fiscais totais en relación co PIB están no
noso país 8 puntos por baixo da media da Eurozona.
A urxencia dunha reforma fiscal non só se xustifica por estas diferenzas estructurais nas ratios de ingresos e gastos coa media europea, senón pola propia evolución recente dos ingresos públicos e a
súa relación co crecemento da actividade económica. As reformas
regresivas aprobadas polo Partido Popular en 2015 –que entre ese
ano e 2016 supuxeron unha perda de 12.300 millóns de euros para as
arcas públicas–, xunto cos cambios na distribución da renda –maior
desigualdade e devaluación salarial–, erosionaron a recadación de
impostos fundamentais como o IRPF e o Imposto de Sociedades.
Por iso, os ingresos públicos están crecendo sustancialmente por
baixo do que deberían facelo como consecuencia do crecemento
do PIB.
Isto é especialmente grave no caso do Imposto de Sociedades,
como mostra a necesidade que tivo o goberno de reinstaurar a finais de 2016 os pagos a conta que previamente eliminara. Con todo
esta medida só aprazou, pero non resolveu, o verdadeiro problema
deste imposto, que se agravou pola política tributaria do Partido
Popular: malia que os beneficios empresariais se recuperan e o resultado neto contable das empresas atópase xa en niveis de 2007,
a recaudación do Imposto de Sociedades é moito máis baixa (aproximadamente 20.000 millóns de euros inferior á de antes da crise).
Esta debilidade dos ingresos públicos –que se dá ata nun momento
de recuperación do crecemento económico– xunto á decisión política de priorizar a redución do déficit sobre outros obxectivos, fan
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que os PGE presentados polo goberno non atendan ás verdadeiras
prioridades de política económica que ten España.
A alternativa presupostaria que aquí presentamos, con todo, configúrase a partir de prioridades diferentes ás do goberno e, desde o
noso punto de vista, representa mellor os intereses da maioría social
do país. Mentres que as prioridades do goberno están centradas
exclusivamente na consolidación fiscal, o control presupostario e a
drástica redución do déficit público, as nosas poden resumirse en
catro grandes eixes (Figura 1): reducir o déficit social, transformar e
modernizar o crecemento económico, crear emprego de calidade e
abordar medidas estructurais que incrementen a recadación fiscal.
Figura 1: Prioridades dos PGE do goberno vs. prioridades da Proposta Alternativa

A nosa alternativa aos PGE 2017 do goberno baséase na necesidade de incrementar o gasto público para poder reducir o déficit social do noso país e transformar o modelo de crecemento. Dado que
este maior gasto acompáñase ademais dos primeiros pasos cara a
unha reforma tributaria, elevando os impostos de forma progresiva,
a proposta é compatible cunha redución do déficit público (aínda
que moito máis paulatina que a prevista polo goberno). O obxectivo
de reducir o déficit público pasa a ser un obxectivo secundario na
nosa proposta, aínda que este non se incrementa.

Analicemos a continuación as prioridades da nosa proposta:
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Reducir o déficit social
España é o un dos países europeos onde máis aumentaron as desigualdades desde o inicio da crise, ata situarse entre os niveis máis
elevados de inequidad, pobreza e exclusión social no marco da UE.
Mentres que o Índice de Gini mantívose estable nos países da Eurozona, nun valor en torno a 30, en España pasou do 31,9 en 2007
ao 34,6 en 2015, un dos valores máis elevados da nosa contorna.
Ademais, España é un dos países da UE onde a desigualdade entre
o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas, e non
deixa de crecer.
O goberno empéñase en sinalar unha e outra vez ao desemprego
como o único determinante da desigualdade no noso país, pero non
é así. As recentes reformas laborais, e a depreciación dos salarios,
conlevaron que a pobreza e a exclusión social non se concentren exclusivamente na poboación desempregada. Hoxe, ter un traballo en
España xa non é condición suficiente para escapar da pobreza, posto que case o 15% dos traballadores no noso país está en devandita
situación. Así, a pesar do emprego creado en 2015 e 2016, as taxas
de pobreza e exclusión apenas se reduciron, como consecuencia da
forte precariedad e a mala calidade do emprego.
Do mesmo xeito, a erosión do Estado de Benestar derivada das políticas de recortes dos anos pasados explica tamén esta situación.
Necesítanse xa que logo políticas específicamente dirixidas a reducir as desigualdades, e a erradicar a pobreza e a exclusión social. Necesítanse medidas dirixidas a mellorar a situación dos máis
prexudicados, unha potente labor redistributiva impulsada polo sector público (pola vía dos ingresos e os gastos) e unha recuperación
do crecemento dos salarios. Estas políticas, ademais, deben deseñarse de forma que sexan ferramentas eficaces para loitar contra as
desigualdades entre mulleres e homes.
España mantén un déficit social cos países máis avanzados da nosa
contorna que resulta prioritario corrixir. No Gráfico 2 podemos observar como España, de acordo aos datos máis recentes de Eurostat, mantén un déficit estructural coa Eurozona en protección social
próximo ao 5% do PIB. Desde o noso punto de vista resulta máis
importante corrixir o déficit social do noso país que reducir o déficit
público, tal e como pide Bruxelas.
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Gráfico 2: Gasto en protección social (% PIB, 2014)

Gráfico 2: Gasto en protección social (% PIB, 2014)

Francia
Finlandia
Países Bajos
Bélgica
Austria
Italia
Euroarea
Alemania
Portugal
Grecia
España
Eslovenia
Chipre
Luxemburgo
Irlanda
Eslovaquia
Malta
Estonia
Lituania
Letonia
0
Fonte: Eurostat

5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente: Eurostat.

Además, cerrar el déficit social que tiene nuestro país exige dar un paso adelante para
Ademais, pechar o déficit social que ten o noso país esixe dar un
atajar la discriminación
de las mujeres. Esto es clave, pues impulsar la igualdad supone
paso adiante para atallar a discriminación das mulleres. Isto é clave,
no solo trabajar
enimpulsar
pro dea la
justicia supón
social,non
sino
también
el potencial
pois
igualdade
só aprovechar
traballar en prol
da xustiza
productivo y creativo
de nuestra
sociedad.
en la conciliación
y dar
social, senón
aproveitar
taménProfundizar
o potencial produtivo
e creativolaboral
da
sociedade.
conciliación
laboral social,
e dar os primeiros
los primeros nosa
pasos
para Profundar
cambiar na
nuestro
modelo
hasta lograr la
pasosen
para
noso
modelo social,
lograr a corresponsacorresponsabilidad
lascambiar
tareasode
cuidados,
exigeata
desarrollar
el cuarto pilar del
bilidade nas tarefas de coidados, esixe desenvolver o cuarto alicerce
Estado de bienestar (sistema de dependencia y servicios de ayuda a las familias), así
do Estado do Benestar (sistema de dependencia e servizos de axucomo profundizar
en algunos aspectos de los restantes pilares (la educación de 0 a 3
da ás familias), así como profundar algúns aspectos dos restantes
años, por ejemplo).
alicerces (a educación de 0 a 3 anos, por exemplo).
La implementación de unos presupuestos como los que aquí se presentan contribuiría
al objetivo de reducir rápidamente las desigualdades en nuestro país y corregir con ello
el déficit social por las siguientes vías:
 Implementación de la primera fase del Plan de Renta Garantizada,
focalizado en aquellos hogares vulnerables situados por debajo del
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A implementación duns orzamentos como os que aquí se presentan
contribuiría ao obxectivo de reducir rápidamente as desigualdades
no noso país, e corrixir con iso o déficit social polas seguintes vías:

•

A implementación da primeira fase do Plan de Renda Garantida,
focalizado naqueles fogares vulnerables situados por baixo do limiar da pobreza que teñan fillos/as a cargo. Este plan de loita
contra a pobreza iría ampliándose posteriormente ata alcanzar á
totalidade de persoas que se atopen en situación de pobreza.

•

Un Plan Integral do Igualdade, que abarcaría diferentes dimensións para corrixir as desigualdades entre mulleres e homes: Reforma do sistema de permisos por nacemento ou adopción, garantía do nivel mínimo de protección á dependencia, e medidas
urxentes contra a violencia machista.

•

Iníciase a reversión dos recortes no gasto social que se aplicaron
en anos anteriores, particularmente nas áreas de sanidade, educación, vivenda social, e cultura e deporte.

•

Se acomete un aumento do gasto en prestaciones da Seguridade
Social, para cubrir a actualización das pensións contributivas de
acordo ao IPC, un aumento das pensións non contributivas, e a
actualización do IPREM e do incremento da prestación non contributiva ao desemprego. Así mesmo, se implantaría unha prestación por fillo/á cargo.

Transformar e modernizar o crecemento económico:
Un dos principais desafíos da nosa economía reside en ser capaces
de transformar o noso modelo de crecemento. Actualmente volvemos crecer, pero con todo o goberno non está aproveitando os favorables ventos de cola que chegan desde o exterior para intentar
resolver os problemas tradicionais do noso modelo produtivo. Malia
a retórica das reformas económicas, o noso modelo de crecemento
mantén graves problemas estruturais.
No fundamental, os sectores tractores da economía seguen sen estar situados nos tramos de maior valor engadido, nin existe política
industrial ningunha que apunte a un cambio neste sentido. O investimento en I+D con relación ao PIB segue sendo a metade da que
dedican, de media, os países da zona euro. O groso do emprego é
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de baixos salarios e créase en pequenas empresas, ou ata microempresas, e abonda a temporalidade inxustificada en multitude de sectores económicos, ata nos non estacionais.
O noso país mantén prácticamente intacta a súa tradicional dependencia importadora en bens fundamentais para a continuidade do
crecemento (particularmente bens de capital e enerxía), polo que
empezamos xa hoxe a observar novamente un déficit na balanza de
pagos, e a necesidade de acudir ao endebedamento externo para
soster dita posición.
E, máis grave aínda que todo o anterior, hai unha ausencia total de
plans para impulsar a sostibilidade e a rápida redución das emisións
no noso tecido produtivo.
Por todo iso, as políticas de progreso para os próximos anos non
poden consistir únicamente en apontoar o noso patrón de crecemento, xa que o aumento do PIB, por si só, non é capaz de solucionar os graves déficits sociais, produtivos e medioambientales que
ten o noso país.
O maior protagonismo dos sectores con alto contido tecnolóxico,
así como a progresiva redución de emisións de CO2, non se producirán de forma espontánea, grazas á “man invisible” do mercado.
Ben ao contrario, estes logros requiren dunha política industrial activa. Transformar o crecemento e facelo máis eficiente e sostenible
esixe avanzar, polo menos, nas seguintes vías:

•

Un Plan Nacional de Transición Enerxética que impulse un novo
patrón enerxético e reduza o peso daqueles sectores insostibles e
con maior peso de emisións en CO2. A transición enerxética é un
vector clave na transformación do crecemento: permitiría diminuír
a factura importadora e con iso o desequilibrio externo, facilitaría
a reabsorción do desemprego e reduciría significativamente as
emisións de CO2. É necesario adoptar plans de investimento a
medio prazo orientados a promover, por unha banda, a eficiencia
enerxética (rehabilitación dos edificios, por exemplo) e, por outro,
as enerxías limpas e renovables.

•

Unha política enfocada a apoiar os clústeres industriais, co obxectivo de reforzar o peso daqueles sectores con maior contido tecnolóxico, crecemento da productividade e capacidade exportadora.
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•

Un Plan de Emprego centrado en garantir empregos a quen se
atopen en situación de desemprego de longa duración.

•

Unha política de innovación e desenvolvemento que rescate á
ciencia dos recortes sufridos nos anos anteriores.

•

Un Plan en Infraestruturas que recupere parte do investimento público perdido nos anos anteriores e reoriente dito investimento
cara ao fomento de novas infraestruturas centradas en fomentar
a sostibilidade do territorio.

•

Unha política de desenvolvemento do mundo rural baseado no
apoio a modelos de agricultura, ganadería e pesca sostenibles, no
equilibrio ecolóxico dos caudales, e na prevención e mitigación do
cambio climático.

Crear emprego de calidade
Logo de dúas recesións, os ventos de cola procedentes do exterior
e a relaxación do ton extremadamente recesivo da política fiscal
aplicada entre 2011 e 2013 permitiron á economía española recuperar taxas de crecemento positivas e deixar de destruír emprego. Con
todo, non hai motivos para o trunfalismo:

•

Aínda queda por recuperar máis do 60% do emprego perdido
como consecuencia da crise, das políticas económicas de austeridade e da devaluación salarial.

•

A calidade do emprego que se crea é moi insatisfactoria: volve
concentrarse en sectores de baixo valor engadido e escaso crecemento da productividade, e caracterízase por elevados niveis
de precariedade e baixos salarios. Como xa se dixo, o fenómeno
da “pobreza laboral” emerxeu con forza no noso país.

•

Todas as previsións, incluídas as que sustentan os PGE do goberno, coinciden en prever unha redución do ritmo de crecemento
respecto ao observado en 2015 e 2016. Isto empezará xa en 2017
e, sen un cambio nas políticas económicas, continuará de forma
ata máis acusada nos exercicios seguintes. Evidentemente, isto
terá consecuencias negativas sobre o ritmo de creación de emprego, que se engadirán ao devandito antes sobre a súa calidade.
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Respecto das perspectivas de crecemento do PIB e do emprego,
é importante destacar dúas cuestións. A primeira é que, debido ao
elevado desemprego da economía española (en 2016, o segundo
máis alto de toda a zona euro) a valoración sobre o crecemento
rexistrado pola economía non debe facerse en relación con outros
países, senón en relación co ritmo que España necesita para integrar
no mercado de traballo de forma urxente á maior parte posible das
persoas que agora non teñen un emprego. Xa que logo, non podemos permitirnos reducir o noso ritmo de crecemento. Pola contra,
mentres o desemprego siga sendo tan elevado como agora, as políticas económicas deben estar orientadas fundamentalmente a manter ou incrementar o dinamismo da actividade económica.
A segunda é que, precisamente, unha das explicacións da desaceleración do crecemento que vai experimentar a economía española é
a menor contribución do sector público ao PIB (o consumo público
creceu un 2% en 2015, pero baixou ata o 0,8% en 2016 e espérase
que se manteña en taxas similares, moi por baixo do crecemento
nominal da economía). É dicir, unha parte do deterioro das perspectivas económicas é inducido pola propia política económica do goberno, e ten que ver co compromiso de reducir o déficit a un ritmo
completamente innecesario e, como vemos, contraproducente.
Por iso, a nosa proposta alternativa contribuirá ao obxectivo da
creación de emprego de calidade da seguinte forma:

•

Cunha revisión dos obxectivos de déficit para os próximos anos,
para adaptalos de forma realista ás necesidades de crecemento da economía española. En concreto, o déficit que resultaría
da nosa proposta para 2017 sería do 3,7% en vez do 3,1%. Esta
cifra concretaríase nun cambio nos obxectivos de todas as administracións públicas, e non só do Estado, como veremos máis
adiante.

•

A combinación de aumentos de gastos e ingresos que propoñemos tería un efecto expansivo sobre a economía, asegurando un
crecemento do 3,5% en 2017, fronte ao menor crecemento previsto polo goberno para 2017 en relación a 2015 e 2016.

•

Contrariamente ao proxecto do goberno, a proposta alternativa
que presentamos aquí asegura a recuperación da capacidade
adquisitiva dos empregados públicos e dos pensionistas, contribuíndo a este efecto expansivo. Xunto ao cambio da política
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presupostaria, o abandono da política de devaluación salarial no
conxunto da economía debe ser un elemento imprescindible da
nova política económica.

•

Medidas específicas, algunhas asociadas ao cambio no modelo
de crecemento e outras derivadas dun plan de emprego directo
para persoas desempleadas de longa duración, para favorecer
un cambio na composición do emprego.

Impulsar unha reforma fiscal progresiva
España necesita un novo modelo fiscal que asegure a suficiencia fiscal do Estado para corrixir o déficit social existente, e para dispoñer
de recursos que faciliten a transformación do crecemento económico. Este novo modelo fiscal debe reforzar ademais a progresividade
do sistema tributario, notablemente erosionada durante as últimas
décadas.
España non ten un sector público demasiado grande, ao contrario.
Comparado co resto da UE15, o gasto por habitante en sanidade
e educación é aproximadamente o 55% da media, unha diferenza
moito maior que o PIB por habitante (en torno ao 70%). Pero para
poder converxer en servizos públicos, é necesario ter ingresos suficientes: o peso dos ingresos públicos no PIB é 8 puntos máis baixo
en España que nestes países. O aumento de 3 puntos na ratio ingresos públicos/PIB ao longo dunha lexislatura é un obxectivo ambicioso, pero realista. Dese obxectivo partimos para concretar esta
proposta de alternativa presupostaria.
Pola contra, a política fiscal deseñada polo goberno do Partido Popular non contempla nos PGE 2017 ningunha medida para corrixir a
debilidade estrutural da recaudación tributaria no noso país; por iso,
tampouco prevén revertir os recortes de anos anteriores.
O aumento de ingresos que propoñemos debe realizarse cun reparto xusto das cargas. O imposto que soporta a progresividade do sistema é o IRPF, que é —de facto— un imposto ao traballo asalariado
e autónomo. As rendas do aforro (capital) se gravan con moi escasa
progresividade, os impostos ao patrimonio e ás grandes fortunas foron desaparecendo, e no Imposto de Sociedades as grandes empre-

13

PGE2017 Una proposta alternativa

sas tributan polos seus beneficios a un tipo menor que as pequenas.
É necesario empezar a corrixir esta situación.
Ademais, a fraude fiscal priva ao Estado dun volume importante de
ingresos que poderían destinarse a servizos públicos e ten un efecto
regresivo: os sectores con menor renda son os que máis se beneficiarían deste gasto, e a fraude concéntrase nas rendas máis altas.
Esta alternativa presupostaria quere sentar as bases para comezar
a corrixir a insuficiencia do noso sistema tributario, a partir das seguintes vías:

•

Eliminación dos beneficios fiscais de carácter máis regresivo, por
exemplo os plans privados de pensións no IRPF, ou algunhas das
desgravacións dos grandes grupos empresariais no Imposto de
Sociedades.

•

Incremento do gravame sobre as rendas do capital no IRPF. Estas
rendas manteñen un gravame inferior ás rendas do traballo, que
resulta dobremente regresivo, dado que os ingresos do aforro supoñen unha porcentaxe maior da renda familiar conforme esta é
máis elevada.

•

No IVA, buscamos máis progresividade: baixaremos ao 4% os
bens culturais e os de primeira necesidade, e ao 10% os suministros básicos. Compensaremos o seu efecto sobre a recadación co
resto de medidas.

•

Créase un Imposto de Solidariedade sobre os beneficios da banca, e ademais impúlsase a aplicación inmediata a nivel nacional do
Imposto de Transaccións Financeiras.

•

O obxectivo da nosa proposta en materia de Patrimonio é “recuperar” unha tributación da riqueza que se foi perdendo estes anos
atrás, en particular, aplícase un Imposto de Solidariedade ás grandes fortunas, e elimínase o réxime actual das SICAV.
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Unha proposta alternativa
para os Orzamentos Xerais do Estadot
A nosa proposta alternativa de política presupostaria resúmese en
dous cambios fundamentais. En primeiro lugar, se o goberno do Partido Popular condiciona todas as decisións á súa prioridade de reducir
o déficit público ata un valor prestablecido, nós facemos o contrario.
Primeiro definimos as prioridades reais que deben atenderse, e subordinamos a elas o ritmo ao que pode reducirse o déficit público. En
segundo lugar, mentres que o goberno conxela o gasto para reducir o
déficit, consolidando os recortes realizados desde 2010, nós partimos
de que o verdadeiro problema fiscal de España atópase nun nivel
de ingresos moi inferior á media europea, e tamén á cifra que, como
mínimo, se necesita para garantir uns servizos públicos de calidade.
Por esta razón, propoñemos un aumento do gasto público, un
conxunto de medidas para corrixir progresivamente a insuficiencia
do noso sistema fiscal, e unha senda máis lenta de redución do déficit público.
O Cadro 1 recolle, para 2017, os cambios que se producirían, en relación coa proposta do Partido Popular, nestas tres cifras (gastos,
ingresos e déficit) para o conxunto das administracións públicas.
Cadro 1: Modificación das principais cifras fiscais do conxunto das administracións públicas
respecto dos Orzamentos do Partido Popular (% PIB)

Escenario
Partido Popular

Alternativa presupostaria

Ingresos Públicos

38,2%

38,8%

Gasto público

41,3%

42,5%

Déficit Público

-3,1%

-3,7%

Escenario UP-ECP-EM
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É necesario recuperar os servizos públicos e desenvolver políticas
necesarias para transformar o modelo de crecemento da economía
española. Hai que dotar presupostariamente algunhas políticas estratéxicas, como as orientadas a revertir os recortes en educación e
sanidade, garantir o poder adquisitivo das pensións, poñer en marcha un programa de renda garantida para combater as situacións
de pobreza monetaria, ou recuperar os investimentos públicos, en
especial as relacionadas coa transición enerxética e a innovación.
Isto é incompatible con manter conxelado o gasto público e seguir
reducindo o seu peso no PIB, como propón o Partido Popular para
2017. Pola contra, a proposta que formulamos supoñerá dotar con
19.500 millóns de euros adicionais estas políticas públicas. Como
consecuencia, o peso do gasto público no PIB non se reduciría ata o
41,3%, senón que se incrementaría ata o 42,5%.
Ao mesmo tempo, o adecuado financiamento das políticas públicas
require resolver progresivamente a insuficiencia de recursos públicos: mantemos o obxectivo de subir os ingresos polo menos un 3%
do PIB durante o conxunto da lexislatura. Para o ano 2017, e mentres
que se implementa unha reforma fiscal integral, adoptaríanse medidas en distintas figuras tributarias para conseguir que a recaudación aumentase en 7.525 millóns de euros. Adicionalmente, o efecto
expansivo que se derivaría do anterior aumento do gasto público
permitiría recadar outros 4.049 millóns de euros, co que ao final o
aumento total de ingresos públicos ascendería a 11.574 millóns de
euros. Grazas a estas medidas, o peso dos ingresos públicos no PIB
en 2017 sería maior: o 38,8% do PIB.
Este aumento dos ingresos previsto é inferior ao aumento dos gastos, e a consecuencia é que o déficit público continuaría reducíndose, aínda que a un ritmo máis lento que o que se deriva do obxectivo
negociado polo goberno coas autoridades europeas para 2017. É
necesario levar a cabo unha renegociación deste obxectivo, para
situalo nunha cifra que sexa coherente coas verdadeiras prioridades económicas e sociais de España. Nós estimamos que este novo
obxectivo debería situarse no 3,7% do PIB, e que a menor redución
do déficit debería repartirse entre as distintas administracións de
acordo co Cadro 2..
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Cadro 2: Variacións dos obxectivos de déficit público das distintas administracións públicas
respecto das propostas do Partido Popular (% PIB)

Administración

Escenario
Partido Popular

Escenario
UP-ECP-EM
Alternativa
presupostaria

Estado

-1,1

-1,6

+0,5

Seguridade Social

-1,4

-1,3

-0,1

Comunidades
Autónomas

-0,6

-0,75

+0,15

Corporacións Locais

0,0

0,05

+0,05

Total Administracións
Públicas

-3,1

-3,7

+0,6

Diferenza

O Cadro 3, pola súa banda, detalla as modificacións que se producirían nos gastos e ingresos de cada nivel da administración en relación
coas políticas aplicadas polo Partido Popular. As cifras de aumento
do gasto das Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais derívanse do cambio nos obxectivos de déficit (+0,2% do PIB) e da súa
participación no aumento dos ingresos públicos, na proporción que
aparece no Cadro 3 En total, 4.000 millóns adicionais sobre as cifras
previstas polo Partido Popular. Dada a natureza da maioría de gastos
que realizan, isto permitiría comezar a revertir os recortes efectuados
ata agora en educación, sanidade e servizos sociais.
En calquera caso, estas medidas deben complementarse cunha reforma do sistema de financiamento territorial que asegure a suficiencia e autonomía das comunidades autónomas, tanto polo lado
dos gastos como dos ingresos, e unha reforma do sistema de financiamento local que asegure a prestación dos servizos esenciais da
súa competencia e que derrogue a actual “regra de gasto”.
Neste sentido, hai que destacar que a nosa alternativa presupostaria reflicte unha verdadeira aposta por un novo municipalismo. Os
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entes locais, foron as administracións públicas que máis esforzo financeiro realizaron nos últimos anos por reducir o déficit e, simultáneamente, son os que máis trabas recibiron para prestar servizos
públicos, dadas as limitacións impostas pola taxa de reposición e a
falta de asignación de recursos. Por iso, pensamos que devanditos
entes deben recuperar solvencia económica para prestar os servizos públicos máis esenciais e de proximidade. A nosa aposta é polo
municipalismo, por uns entes locais con recursos suficientes para
brindar servizos de calidade. Para iso, e como punto de partida, incrementaríanse os seus recursos en 973 millóns de euros, 468 millóns pola súa participación na mellora dos ingresos públicos e 505
millóns de euros grazas ao menor ritmo de redución do déficit.
Cadro 3: Variacións dos gastos, ingresos e déficit público das distintas administracións públicas respecto ás propostas do Partido Popular (millóns €)

Administración

Gastos

Ingresos 3

Déficit

Estado1

11.546

4.449

6.565

Seguridade Social

3.954

5.627

-1.673

Comunidades Autónomas

3.027

1.030

1.997

Corporacións Locais 2

973

468

505

Total Administracións
Públicas1

19.500

11.574

7.393

(1) O incremento neto de gasto sería 500 millóns inferior, como consecuencia da actuación dos estabilizadores automáticos ao rexistrarse un maior nivel de actividade económica. Isto reflíctese xa na cifra de aumento
do déficit recollida neste cadro.
(2) Á cifra de gasto das CCLL hai que engadir a xestión dos 1.225 correspondentes ao Plan de Emprego para
parados e paradas de longa duración. Aínda que aparecen nos orzamentos do estado, serán xestionados
polos municipios.
(3) Este incremento de ingresos derívase tanto das medidas adoptadas polas autoridades para mellorar a
recaudación como do maior crecemento económico.
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Esta política presupostaria tería un efecto expansivo para o conxunto da economía, derivado do aumento do gasto público, e do feito
de que o seu efecto multiplicador é maior que o que se corresponde ao aumento dos ingresos. Isto permitiría garantir unha taxa de
crecemento do PIB do 3,5% en 2017, fronte á redución ata o 2,5%
prevista polo goberno no seu proxecto de PGE. A consecuencia que
isto tería sería, tamén, un ritmo máis alto de crecemento do emprego, que se situaría no 3,3%, fronte ao 2,5% que prevé o goberno.
Estas taxas de crecemento do PIB e do emprego son necesarias, durante toda a legislatura, para alcanzar o obxectivo de que en 2020
se teña recuperado o nivel de emprego que había en España antes
da crise (20,7 millóns). Insistimos, non entanto, en que estas medidas para incrementar o ritmo de crecemento do emprego deben ir
acompañadas doutras, de natureza máis cualitativa, que aseguren a
mellora na calidade do emprego e unhas condicións salariais e laborais moito mellores.
En 2017, a política presupostaria alternativa que propoñemos permitiría a creación directa de 33.000 novos postos de traballo na administración central, e outros 31.000 nas Comunidades Autónomas.
Manténdose este ritmo ao longo de toda a lexislatura, sería posible
recuperar todo o emprego público que se perdeu como consecuencia das políticas de austeridade.
A esas cifras habería que engadir unha ampliación da Oferta Pública de Emprego (OPE) de 90.000 novas prazas (360.000 en catro
anos) cuxo obxectivo sería a cobertura con prazas de funcionarios,
dos actuais postos de interinos. Esta OPE non suporía un incremento presupostario xa que estaría orientada a estabilizar os empregos
públicos xa existentes. Igualmente, eliminaríase a taxa de reposición
para que cada administración puidese adaptar o persoal ás súas necesidades para a prestación de servizos públicos.
Finalmente, propoñemos a creación directa de 75.000 novos postos
de traballo a través do Plan de emprego para persoas en situación
de desemprego de longa duración. Este Plan será financiado polo
Estado, pero xestionado municipalmente.
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Cambios nas políticas de gasto:
reducir o déficit social e transformar o crecemento
Para atender ás prioridades de política económica ás que responde
a nosa alternativa presupostaria, levaranse a cabo incrementos das
partidas de gasto recollidas nos orzamentos das distintas administracións por un valor de 19.500 millóns de euros.
Neste documento detallamos as nosas propostas para modificar as
partidas de gasto do Estado (11.546 millóns) e da Seguridade Social
(3.954 millóns). Respecto ao primeiro, o aumento de gasto que se
recolle na nosa proposta para 2017 pódense agrupar en tres bloques, que se corresponden co xeito en que se atenden as prioridades políticas que identificamos (Cadro 4):
Cadro 4: Variacións do gasto público na Alternativa presupostaria respecto ás propostas do
Partido Popular (administración central, millóns €)

Tipo de políticas

Incremento de gasto

Políticas orientadas a reducir o déficit social

5.028

Políticas orientadas a transformar
o modelo de crecemento

5.665

Outras políticas

853

Total Administración Central

11.546

As propostas de gasto que formulamos correspóndense coas medidas incluídas no noso programa electoral, e os importes foron
calculados para asegurar unha progresiva posta en marcha de todos os nosos compromisos cos cidadáns. Mantendo durante toda
a lexislatura este ritmo de implantación, se revertirían ao cabo dos
catro anos os recortes de gasto público acumulados desde 2010.
Ao mesmo tempo, conseguiríase reorientar dito gasto cara á transformación do noso modelo produtivo e a cobertura das principais
necesidades sociais.
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Respecto da Seguridade Social, dos 3.954 millóns de aumento do
gasto que contemplan a nosa alternativa presupostaria en relación
cos presentados polo Partido Popular, 2.441 millóns destínanse ao
aumento das pensións (1.617 millóns para asegurar o mantemento
da capacidade adquisitiva das pensións contributivas, e 824 para
mellorar as pensións non contributivas). O resto destinaríanse a outras prestaciones (desemprego, permisos por nacemento ou adopción, e prestación por descendiente).
Nos Cadros 5, 6 e 7 detallamos todos os programas que se corresponden á administración central e no cadro 8 á Seguridade Social. A
continuación resumimos as 15 propostas que significarían un maior
aumento de gasto:

1. Plan de Renda garantida (3.200M€): Sistema de renda complementaria para aquelas persoas que se atopen cun nivel de renda
inferior ao limiar da pobreza. É unha das principais medidas que
levamos no noso programa e que será implementada progresivamente, polo que o primeiro ano cubriría as persoas e familias
en situación de maior necesidade.

2. Revalorización das pensións contributivas (1.617M€): Incremento
das pensións contributivas ata un 1,5% en comparación con 2016
para evitar a perda de poder adquisitivo, no canto da aplicación
do actual Índice de Revalorización. En calquera caso, incluirase
unha cláusula de revisión para axustar este incremento no caso
de que finalmente a inflación supere o 1,5%.

3. Plan Nacional de Transición Enerxética (1.500M€): Do mesmo
xeito que no caso da Renda Garantida, este plan se implementaría progresivamente, dando prioridade nesta primeira fase á
mellora da eficiencia enerxética.

4. Plan de emprego para persoas en situación de desemprego de
longa duración (1.225M€): Este programa, orientado principalmente á mellora dos servizos públicos municipais, pretende favorecer a situación das persoas que se atopan en paro de longa
duración. O programa se implementaría a través de transferencias ás corporacións locais, que serían as encargadas de xestionarlo, e permitiría a creación de 75.000 novos empregos.
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5. Reorientación do investimento en infraestructuras públicas
(1.000M€): Incremento do orzamento de fomento, priorizando
aquelas infraestruturas de mobilidade local que permitan vertebrar o territorio económica e socialmente, e facer fronte ás necesidades da poboación no seu desprazamentos diarios.

6. Plan de rescate da ciencia (940M€): Vinculado ás distintas medidas de incremento do investimento en ciencia e I-D+i responsable, así como de estímulo do retorno do talento científico emigrado.

7. Aumento das pensións non contributivas (825M€): Incremento
das pensións máis baixas, que afectan na súa maioría ás mulleres.

8. Lei de Dependencia: Garantía do nivel de protección mínimo
(815M€): Asegurar o nivel mínimo de protección establecido na
Lei a través dun Fondo estatal que será transferido ás CCAA.
Tamén se cubriría a recuperación das cotizacións de cuidadoras
e cuidadores familiares non profesionais.

9. Actualización do IPREM (625M€): Actualización progresiva do
Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples que afectaría
de xeito positivo especialmente ás persoas que reciben a prestación de desemprego de nivel asistencial e outras perceptoras
de axudas públicas.

10. Reforma do sistema de permisos por nacemento ou adopción
(500M€): Proposta da plataforma PPINNA co obxectivo de conseguir unha igualación progresiva dos permisos de paternidade
e maternidade para que sexan intransferible, paga ao 100% e
iguais para ambos proxenitores.

11. Incremento da axuda ao desenvolvemento (ata 0,25% PIB)
(450M€): Aumentando o gasto en Axuda Oficial para o Desenvolvemento sobre todo nos organismos directivos da cooperación internacional para o desenvolvemento como é a AECID.

12. Prestación por fillo/á cargo (400M€): Proposta de incremento
progresivo das contías e a cobertura da asignación económica
por fillo/a a cargo da Seguridade Social, de forma progresiva (ao
longo de catro anos), dos actuais 291 ata 1.200 euros ao ano para
os nenos e as nenas de familias con menos recursos.
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13. Incremento soldo funcionarios (369M€): Incremento do soldo
dos funcionarios públicos ata un 2,7% en comparación con 2016
para evitar a perda de poder adquisitivo e comezar a revertir os
recortes sufridos.

14. Reorientación do sector da construción (250M€): Fondos para a
reorientación do sector cara a actividades de rehabilitación, mellora da eficiencia enerxética en edificios e construcións, domótica e adaptación ás novas necesidades sociais, para favorecer o
saneamiento urbanístico.

15. Apoio ao desenvolvemento rural e ao modelo de agricultura, gandería e pesca social e sostenible (230M€): Programa de Apoio
ao Desenvolvemento Rural. Programa de apoio ao sector agrario
social, sostible e familiar pola soberanía alimentaria, Programa
de apoio e fomento da gandería extensiva e Apoio á pesca artesanal e de baixo impacto. Á marxe dos fondos procedentes
da Política Agraria Común no seu I e II Pilar e os compromisos
de cofinanciación. Reorientación da PAC cara aos obxectivos do
noso programa económico.
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Cadro 5: Variacións dos gastos do Estado en relación coas propostas do Partido Popular (€): políticas sociais
Loita contra a pobreza

3.200.000.000

Atención á dependencia,
servizos sociais, igualdade de

1.005.200.000

xénero e violencia machista

Vivenda social

200.000.000

Sanidade

150.000.000

Educación

Cultura e Deporte

375.000.000

97.500.000

Plan de Renda garantida

3.200.000.000

Garantía do nivel mínimo de protección da dependencia

815.000.000

Plan 14 de Igualdade de Trato e fomento da convivencia

100.000.000

Medidas urxentes contra a violencia machista

61.000.000

Plan de igualdade entre homes e mulleres

28.200.000

Plan Nacional pola igualdade de xénero
nos Corpos de Seguridade do Estado

1.000.000

Promoción parque vivenda social

200.000.000

Fondo contra a pobreza farmacológica

75.000.000

Accións públicas relativas á saúde e Plataforma dixital
acceso a historias clínicas

75.000.000

Educación Infantil de 0 a 6 anos universal e gratuita

200.000.000

Plan Nacional de Educación Inclusiva

100.000.000

Becas

75.000.000

Pacto pola cultura

80.000.000

Programa integral de promoción da saúde

10.000.000

“Plan estratéxico para o deporte adaptado”
(apoio equipos paralímpicos e outros)

7.500.000

INCREMENTO TOTAL DE GASTO EN POLÍTICAS PARA REDUCIR O DÉFICIT SOCIAL

5.027.700.000

PGE2017 Una proposta alternativa

25

Cadro 6: Variacions de les despeses de l’Estat en relació a les propostes del Partit Popular (€):
polítiques relacionades amb el model de creixement

Industria e enerxía

Fomento do emprego

2.015.000.000

1.315.250.000

Plan Nacional de Transición Enerxética

1.500.000.000

Apoio aos clústers para revertir o proceso de desindustrialización

200.000.000

Fomento da economía social

65.000.000

Reorientación do sector da construción

250.000.000

Plan de emprego traballadores/as parados/as de longa duración
(xestión municipal)

1.225.000.000

Fomento do emprendimiento en sectores innovadores

50.000.000

Pleno cumprimento da normativa laboral
(Inspección de Traballo e Seg.Social)

40.250.000

Innovación e desenvolvemento

936.355.392

Plan de rescate da ciencia

936.355.392

Infraestruturas

1.000.000.000

Reorientación do investimento en infraestruturas públicas

1.000.000.000

Apoio ao modelo de agricultura, gandería e pesca social e sostenible

232.136.715

A auga, dereito humano e equilibrio ecolóxico dos caudais

86.514.950

Prevención e mitigación efectos do cambio climático
e conservación biodiversidade

50.953.000

Política nacional de desenvolvemento sostible do medio rural

29.090.000

Medio rural e medio ambiente

398.694.665

INCREMENTO TOTAL DE GASTO EN POLÍTICAS PARA TRANSFORMAR O CRECEMENTO

5.665.300.057
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Cadro 7: Variacións dos gastos do Estado en relación coas propostas do Partido Popular (€): outras políticas
494.406.069

Empregados públicos

Administración de Xustiza

Fraude fiscal

Política exterior

Defensa

Outros

Incremento do soldo dos funcionarios públicos

369.406.069

Equiparación progresiva dos salarios de Garda Civil e Policía Nacional

125.000.000

Auditoría pública do sistema xudicial e reversión dos recortes

55.000.000

Incremento recursos para xustiza gratuita

10.000.000

Incremento recursos en loita contra a corrupción

15.000.000

Peche dos Centros de Internamento de Estranxeiros

-8.865.000

Loita contra a fraude fiscal (Axencia Tributaria)

50.000.000

Incremento da Axuda Oficial ao Desenvolvemento, ata o 0,25% PIB

450.000.000

Garantía do dereito de asilo

53.175.476

Programa de acción para a protección de españois/as no estranxeiro

25.000.000

Operacións militares

-50.000.000

Refinanciación PEAs (Defensa)

-250.000.000

Incremento pago intereses débeda

209.700.000

Outras medidas de aforro na administración

-200.000.000

71.135.000

50.000.000

528.175.476

-300.000.000

9.700.000

INCREMENTO TOTAL DE GASTO NOUTRAS POLÍTICAS

853.416.545
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Cadro 8: Variacións dos gastos da Seguridade Social en relación coas propostas do Partido Popular (€)
2.440.919.362

Pensións

Atención ao desemprego
e outras prestacións

1.512.711.170

Mantemento do poder adquisitivo das pensións contributivas

1.617.208.362

Aumento das pensións non contributivas

823.711.000

Actualización do IPREM e incremento da prestación
non contributiva ao desemprego

622.000.000

Reforma do sistema de permisos por nacemento ou adopción

490.711.170

Prestación por fillo/á cargo

400.000.000

INCREMENTO TOTAL DE GASTO DA SEGURIDADE SOCIAL

3.953.630.532

PGE2017 Una proposta alternativa

Recaudar con máis eficacia para cambiar
a política económica
En comparación cos PGE 2017 presentados polo Goberno, o gasto
público total incrementaríase na nosa proposta en 19.500 millóns
de euros (19.000 millóns netos, se se ten en conta a redución que
se produciría en distintas partidas de prestacións e axudas sociais
grazas ao maior crecemento e emprego). Desa cantidade, o gasto
do Estado aumentaría en máis de 11.500 millóns, o da Seguridade
Social case 4.000 millóns e o das Comunidades Autónomas e as
Corporacións Locais poderíase incrementar conxuntamente noutros 4.000 millóns.
Este aumento de gasto pode financiarse, sen poñer en perigo a estabilidade das finanzas públicas, a través de tres vías principais:

•

Medidas discrecionais para reforzar a progresividade fiscal e a
loita contra a fraude: entrañarían uns incrementos dos ingresos
do Estado e da Seguridade Social por valor de aproximadamente 7.500 millóns de euros.

•

Aumento dos ingresos derivado do maior crecemento económico (efecto multiplicador): A nosa política presupostaria terá
un efecto expansivo, co que o PIB nominal crecerá máis durante
este periodo, e isto reflectirase na recadación, por un valor aproximado de 4.000 millóns de euros. É dicir, a política expansiva se
autofinancia parcialmente.

•

Moderación e atraso do obxectivo de redución do déficit: Aínda
que este se reduce nesta proposta, faino máis lentamente que
nos PGE propostos polo goberno do Partido Popular. Esta ralentización do ritmo de redución do déficit público proporcionaría
unha marxe engade de 7.400 millóns de euros.

O Partido Popular prevé un incremento dos ingresos nos PGE 2017
derivado basicamente do cambio de ciclo económico. Non aborda,
xa que logo, o problema da falta de recadación do sector público español. A nosa proposta, en cambio, si ten como obxectivo empezar
a abordar unha reforma fiscal que aumente a progresividade e que
asegure a suficiencia fiscal do Estado para financiar correctamente
os desafíos económicos e sociais aos que aludimos anteriormente.
De feito, a redución do déficit que ten lugar na nosa proposta derí-
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vase fundamentalmente desta mellora da progresividade fiscal e da
loita contra a fraude, e non dunha evolución restritiva do gasto. Esta
é unha estratexia contraria á do Partido Popular, que pretende reducir o déficit público deteriorando, aínda máis, os servizos sociais e o
investimento público.
A continuación preséntanse (cadro 9) as distintas medidas discrecionais contempladas para reforzar a progresividade e a suficiencia
fiscal do noso sistema tributario. Estas medidas constituirían o primeiro paso dunha reforma tributaria de maior calado, e afectarían
igualmente á caixa da Seguridade Social (cadro 10).
Cadro 9: Variacións dos ingresos do Estado en relación coas propostas do Partido Popular (€)

Imposto solidariedade grandes fortunas

1.000.000.000

Imposto solidariedade banca

850.000.000

Imposto de Sociedades:
Eliminación desgravacións grandes grupos

700.000.000

IRPF: Incremento tributación
rendementos capital mobiliario

600.000.000

Imposto Transaccións Financeiras

550.000.000

Eliminación SICAV

350.000.000

IRPF: Eliminación deducións
plans pensións privados

170.000.000

Redución fraude fiscal:
Aumento sobre proposta do Goberno

450.000.000

IVA: Redución suministros a tipo 10%

-1.000.000.000

IVA: Redución cultura e produtos
primeira necesidade a tipo 4%

-625.000.000

TOTAL INCREMENTO INGRESOS ESTADO

3.045.000.000
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Cadro 10: Variacións dos ingresos da Seguridade Social en relación coas propostas do Partido Popular (€)

Destope cotizacións Réxime Xeral
Seguridade Social

5.000.000.000

Eliminación bonificacións

1.700.000.000

Cota progresiva autónomos

-2.220.000.000

TOTAL INCREMENTO INGRESOS
SEGURIDADE SOCIAL

4.480.000.000

Como formulamos ao longo desta proposta, a política económica é o
reflexo de distintas prioridades políticas: nós priorizamos a corrección
do déficit social que ten o noso país, a transformación do modelo de
crecemento e a necesidade de crear emprego de calidade, fronte a
unha drástica corrección do déficit presupostario. Agora ben, tamén
podemos afirmar con rotundidade que, tal e como formulamos nesta
alternativa aos PGE do goberno do Partido Popular, é posible levar
a cabo unha política distinta que mellore as condicións da maioría
social, revirta os recortes dos últimos anos e asegure uns servizos
públicos cada vez mellores sen comprometer por iso a estabilidade
presupostaria.
Esta alternativa presupostaria é coherente coa proposta programática que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea puxo sobre a
mesa no seu programa electoral para as pasadas eleccións xerais:
unha expansión fiscal, financiada cun reforzamento da progresividade fiscal e cunha redución do déficit público máis paulatina, que permita recortar diferenzas coa Eurozona tanto en materia de gastos
como de ingresos públicos.
Así mesmo, a proposta fiscal que presentamos evidencia que é posible unha alternativa na política económica: coa mesma conxuntura
á que se enfronta este executivo, pero con outras medidas distintas,
un goberno de cambio podería iniciar a transformación do país en
termos sociais e produtivos. Máis aínda, no curso dunha lexislatura, a
nosa proposta permitiría alcanzar a reversión completa dos recortes
de gasto público acumulados, en cada unha das políticas, desde 2010.
A nosa proposta permite, en definitiva, albiscar unha proposta de política económica nova –“ingresar máis para gastar mellor”–, para un
novo proxecto de país.

