
dade e o emprego, impedindo que a econo-
mía se colapse, aínda que a débeda pública
medre algo. Na arbitraxe entre déficit e
emprego, escollemos emprego –pois o
custe de non facelo levaríanos a un déficit
maior–.

Distintas voces autorizadas veñen
manifestando que Galicia está mellor
preparada que outras comunidades
autónomas para superar a actual crise
económica, e que esta non vai ter o dra-
matismo doutras partes de España.
Comparte vostede esta reflexión?
Galicia ten máis solidez que hai catro anos:
máis emprego, máis formación bruta de
capital, máis empresas. A nosa maior

É vostede licenciado en Ciencias Econó-
micas pola Universidade de Santiago.
Que lle motivou na súa mocidade a
decantarse por esta materia en lugar
doutras disciplinas?
Sempre me sentín atraído polas cuestións
sociais. A elección definitiva –que fixen
mentres viña no Castromil de Noia a Santia-
go a matricularme– foi entre Dereito e Eco-
nomía. Esta combinaba  racionalidade e
empirismo, letras e números. Ademais, Eco-
nómicas, na época, tiña a sona de ser unha
facultade innovadora, aberta ao mundo, ás
novas correntes de pensamento.

Dicía hai unhas semanas Salvador Fer-
nández Moreda no seu discurso con
ocasión do Premio Economista do ano
2008 outorgado polo noso Colexio, que
a primeira “crise global” na historia que
estamos a padecer constitúe un apaixo-
nante reto para os economistas. Que
papel cre que deben desempeñar os
profesionais da economía nestes turbu-
lentos momentos?
Cada un no seu ámbito debe aplicar o esta-
do da arte cunha certa humildade –pois non

soubemos, con carácter xeral, prever esta
crise– pero coa curiosidade intelectual que
permita aprender cada día como cabalgar
este tigre. Hai que aconsellar a particulares,
empresas ou administracións a moverse nun
entorno que cambia a enorme velocidade e
onde os valores de referencia hai pouco
tempo non serven hoxe demasiado.

Orzamentos austeros e conxelación de
soldos é a consígna que o PsdeG solici-
tou aos seus alcaldes para reducir o
gasto público e axudar a capear a crise
económica. É este un modo de predicar
co exemplo?
Predicamos conxelación de soldos de políti-
cos e altos cargos para facer pedagoxía na
crise; cremos adicionalmente que a austeri-
dade nos gastos de funcionamento ordina-
rio nas administracións é o que permitirá,
nun contexto de restrición dos ingresos
públicos, manter o gasto social e os investi-
mentos. Os concellos saben ademais que
poden contar con fondos procedentes do
estado para o investimento, triplicando a
súa capacidade. Esta é outra liña de acción:
investimento produtivo para manter activi-

“Predicamos conxelación de soldos de
políticos e altos cargos para facer
pedagoxía na crise”

O
E
n

tr
e
v
is

ta
 a

 X
o

a
q

u
ín

 F
e
rn

á
n

d
e
z 

Le
ic

e
a
g

a

Xoaquín Fernández Leiceaga nació en Noia el 6 de enero de 1961. Doctor en Ciencias
Económicas, Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la USC, en la
que ejerce como profesor titular de Economía Aplicada desde 1992. Realizó su tesis de
doctorado sobre el proceso de transnacionalización de capitales y sus efectos en las eco-
nomías periféricas, dedicando especial atención al caso gallego entre 1959 y 1988. Fue
Vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Santiago de Compostela (1990-
94) y Director del Instituto de Desarrollo e Investigación de Galicia (IDEGA) entre 1998 y
1999. 

Autor de varias publicaciones -que abarcan muy diferentes aspectos de la economía o
de la estructura social gallega, el comportamiento de las multinacionales en expansión y
en la crisis actual, o la política económica del monte gallego- Leiceaga perteneció hace
años al BNG, partido que abandonó para integrarse en el PSOE. Fue Concejal en Santiago
de Compostela desde 1999 hasta febrero de 2007, ejerciendo responsabilidades en diver-
sas áreas, entre las eres hacienda, transportes y reforma administrativa. 

En la actualidad es Viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en el que ade-
más ocupa la portavocía de Economía y Hacienda y la Secretaría de Política Municipal
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“En comparación coas CCAA
do arco mediterráneo e
Madrid, Galicia depende
menos do sector da
construcción privada

Xoaquín
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ENTREVISTA: Xoaquín Fernández Leiceaga, Secretario de Política Municipal, del PsdeG



dependencia de fondos públicos é unha
garantía nestes momentos –por máis que
deba ser corrixida e medio prazo–. O com-
promiso inversor do goberno Zapatero
tamén axuda. En comparación coas CCAA
do arco mediterráneo e Madrid, Galicia
depende menos do sector da construción
privada. Por todas esas razóns agardamos
un comportamento mellor que a media.
Pero a intensidade da crise global é tan bru-
tal que debemos estar preparados para
resistir un forte vendaval. A crise no resto de
España e en Europa occidental pon en peri-
go a demanda exterior, fundamental, dos
nosos produtos. A solución ten que ser glo-
bal e concertada.

Noutra orde de cousas, o pasado mes de
decembro deuse luz verde á Lei do
canon hidroeléctrico –imposto que gra-
vará o dano ambiental causado polos
45 encoros de produción hidroeléctrica
existentes en Galicia–. Pode asegurar
que dito canon non repercutirá irreme-
diablemente na factura da luz?
O canon ten precedentes en Galicia (Impos-
to sobre a Contaminación Atmosférica) e
noutras CCAA (Extremadura, Cataluña,
Baleares…), sen que estes tributos repercu-
tan. ¿Por qué aquí e agora sí? É un argu-
mento especioso do PP para oporse a unha
medida de reforzamento das políticas eco-
lóxicas en Galicia. 

Manifestou vostede que o clima pree-
lectoral que estamos a vivir en Galicia
impide a adopción de acordos entre os

grupos parlamentarios en temas que
incumben directamente aos cidadáns
como o financiamento local. Será posi-
ble finalmente o acordo? Son conscien-
tes os políticos que son este tipo de
situacións as que lastran a súa imaxe
ante a opinión pública?
O financiamento local depende no funda-
mental da Administración Xeral do Estado;
as dificultades que poidan existir para a súa
reformulación radican na necesidade de
concluír simultaneamente acordo autonó-
mico e acordo local, e nas restricións que a
situación económica establece sobre as
finanzas públicas. É na parte autonómica
onde a situación electoral impide ao PP
recoñecer o avance dos últimos anos (60
millóns no 2005, 127,5 millóns no 2009).
Por outra parte a política é competencia e
acordo, e hai tempos para cada dimensión.

Ao fío da súa vinculación ao mundo uni-
versitario como profesor na USC. Que
opinión merécelle a polémica reforma
de Bolonia que solicita tantas opinións
a favor como en contra?
A chamada reforma de Bolonia ten dúas
dimensións: a homologación de estudos en
Europa, imprescindible para que os estu-
dantes e titulados teñan máis oportunida-
des de nova formación ou de emprego; e un
cambio dos métodos (máis prácticos, indi-
vidualizados, de autoempeñamento), que
fai os estudos universitarios máis esixentes
para estudantes e profesores. Teño a convi-
ción de que a mellora da universidade públi-
ca que isto suporá beneficia sobre todo aos
estudantes procedentes dos medios menos
favorecidos. Pero sen dúbida hai que acom-
pañalo de máis e mellores bolsas, como está
previsto, máis recursos para as universida-
des, máis información para todos.

Seguindo nesta liña, Cre que os novos
licenciados saen da facultade prepara-
dos para enfrontarse ao competitivo
mundo laboral? Considera adecuada a
formación recibida ou sería necesario
un enfoque máis profesionalista?
Idealmente, sería preferible unha formación
básica en economía, inclusive común a Eco-
nomía e Administración de Empresas, com-
binada cunha especialización posterior nas

distintas áreas de interese (xestión empre-
sarial, fiscalidade, análise económico,…).
Cun enfoque práctico desde o primeiro
curso. Pero non é posible que nos estudos
universitarios se cubran todos e cada un dos
requerimentos do mercado de traballo. Do
que se trata é de preparar titulados que poi-
dan adquirir con facilidade esta formación
específica porque os seus fundamentos eco-
nómicos, contables, fiscais, de análise de
dados,…, son sólidos.

Terminamos agradecéndolle a súa ama-
bilidade e formulándolle a pregunta
coa que pechamos todas as nosas entre-
vistas. Recomende aos nosos lectores
un bo libro en materia económica
Na actualidade é inevitable citar a Teoría
Xeral de J.M. Keynes; pero creo que pode
complementarse coa Macroeconomía
Financiera, de Michel Aglietta, moi atento
ás contradicións explosivas do sistema
financeiro globalizado de hoxe. Oec
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Certa páxina de Internet di de vostede que non concibe as
vacacións de verán se non é mollándose. 
Aínda que non esteamos en período estival, ímoslle a pedir que se
molle igualmente e que nos diga o seu prognóstico para as
próximas eleccións autonómicas.
Creo que o PSdG-PSOE mellorará os seus resultados a costa do PP,
permitindo reeditar un novo goberno do cambio presidido por Emilio
Pérez Touriño, con máis fortaleza.

“Non é posible que nos
estudos universitarios se
cubran todos e cada un dos
requerimentos do mercado
de traballo


