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AS CONTAS DAS COMUNIDADES

Afirman que parte do diñeiro estatal a autonomías para sanidade na
última década "gastouse noutras cousas"
23.05.2014 Alain Cuenca, director de Economía Pública de Funcas, pide ponderar factores demográficos
ao revisar o financiamento autonómico
SANTIAGO. EP
O profesor de Economía aplicada da Universidade de Zaragoza e director de Economía Pública de Funcas, Alain Cuenca,
considera que "dende 2002 ata 2012 se viu como, en moitas ocasións, as comunidades autónomas conseguiron obter do
Estado máis diñeiro para sanidade" e "os datos indican que ese 'máis diñeiro' gastou noutras cousas, non para sanidade".
Así destacouno Alain Cuenca este venres en conversación con Europa Press --durante a súa presenza nas xornadas 'A nova
reforma do financiamento autonómico' que teñen lugar en Santiago--, quen remarcou que o gasto sanitario "supera o 40 por
cento do gasto total das comunidades", polo tanto todo o relativo a cuestións de sanidade "é determinante para a saúde
financeira" das autonomías.
"Entón a pregunta é se debemos reformar o conxunto do sistema para conseguir un sistema de financiamento máis federal",
expresou Alain Cuenca, quen este venres participou nunha mesa redonda titulada 'Sistema de financiamento autonómico e
gasto sanitario en España en 2002-2012'.
E é que este experto en Economía aplicada cree que a sanidade, como "factor moi importante do gasto" da autonomías, "foi un
elemento de grande debate político". Así, advirte de que "ten algunhas distorsións, algunhas cousas que non funcionan ben e
hai que conseguir corrixir para que sexa realmente unha Facenda Federal".
O pasado xoves, no arranque destas xornadas, a conselleira de Facenda, Elena Muñoz, cifrou en "500 millóns de euros" o
sobrecoste anual que ten Galicia en sanidade fronte á media española, debido a factores como o envellecemento e a
dispersión. Por iso, a Xunta reclama que estes puntos se teñan en conta á hora da revisión do actual modelo de financiamento
para garantir os servizos públicos.
Preguntado por esta cuestión, Alain Cuenca sinalou "é moi difícil objetivar ao cen por cen" os indicadores "que han de reflectirse
para sinalar as demandas de gasto sanitario en todas as comunidades autónomas". "Uns estudosos chegamos a uns resultados
e outros chegan a outros, pero o que si é seguro é que hai que ponderar factores demográficos, porque a demanda sanitaria é
distinta segundo os tramos de idade," proseguiu na súa argumentación.
DISPERSIÓN FRONTE A "CONXESTIÓN"
No tocante á dispersión de autonomías como a galega, Cunca explicou a Europa Press que "hai factores territoriais que,
efectivamente, poden influír no custo", pero contrapón que en "outras comunidades, que non sucede aquí, seguramente, hai
custos de conxestión porque hai moita xente xunta" como é o caso de grandes cidades en autonomías como Madrid ou
Cataluña.
Por este motivo, subliña que "nestes procesos de financiamento autonómico sucede que cada un trata de facer valer o que máis
lle favorece, é dicir, aqueles maiores custos".
O COPAGAMENTO FARMACÉUTICO "CONSEGUE QUE SE MALGASTE MENOS"
Así as cousas, respecto á súa valoración do copagamento tanto en produtos farmacéuticos coma para cuestións médicas, Alain
Cuenca defende que "é un instrumento que en todos os países se considera, aquí se utiliza só para o farmacéutico e ese
instrumento debe estar a disposición da administración que xestiona o servizo, cousa que agora non sucede".
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"Só o Estado pode establecer copagamento, cando quen toma esa decisión é quen xestiona o servizo, e polo tanto o que eu
avogo é que se establezan leis que permitan que os xestores do servizo teñan a opción de establecer copagamento", avogou
Cunca, quen puxo como exemplo da necesidade de estar regulación que o euro por receita foi declarado inconstitucional en
Cataluña e estea pendente de resolución en Madrid.
A preguntas sobre o recibimento na sociedade de medidas como o copagamento sanitario no tocante ao Estado do Benestar,
Cunca apuntou que "todos os servizos se pagan, o que hai que decidir é en qué medida se pagan con impostos xerais e en qué
medida pola utilización do servizo".
Por iso, cre que o copagamento "é un instrumento de xestión" e no caso da sanidade "é máis un instrumento de regulación da
demanda que de financiamento", pois "aumentando o copagamento sobre produtos farmacéuticos conséguese que se
demanden menos produtos farmacéuticos, non consegues moito máis diñeiro, o importante é que se malgaste menos".
AUMENTO DO CRÉDITO
Hai uns días a Fundación das Caixas de Aforro (Funcas) deu a coñecer as principais conclusións do estudio 'As claves do
crédito bancario tras a crise'', no que se sinala que o crédito ofrecido polas entidades financeiras comezará a repuntar no último
trimestre do ano en España e crecerá cerca dun 3% ou un 4% ao longo de 2015.
No seu papel de director de Economía Pública de Funcas, Alain Cuenca, referiuse a este estudio -- aínda que non estivo entre
os que o elaboraron -- para subliñar que se a economía empeza a recuperarse como prevé o Goberno, Funcas e analistas
privados,", unido aque "se"considera que, en definitiva, que a crise bancaria está resolta", esta situación "permite prever que
unha vez que se saneou a banca fluirá o crédito no conxunto da economía española".
Nesta liña, Cuenca espera que o empréstito a familias e pymes se incremente en próximos meses, se ben "aquí hai dous lados,
o sistema financeiro ten que estar en mellores condicións, que parece que xa empeza a estalo" e "tamén se necesita que haxa
unha demanda de crédito solvente".
"Se a economía se recupera haberá proxectos empresariais, proxectos de investimento e tamén demanda de consumo que
poida devolver o que ten prestado", augurou sobre o futuro da economía española.
XORNADAS COMO BASE DO DEBATE PARA NEGOCIAR
Pola súa banda, un dos directores destas xornadas que celebra Funcas en Compostela, Santiago Lago Peñas, que é
catedrático de Economía e director do grupo de investigación XENE da Universidade de Vigo, resaltou que o obxectivo destas
conferencias "é traer o debate a Galicia" sobre o modelo de financiamento autonómico.
En declaracións a Europa Press este venres, Lago Peñas xustificou "a importancia" destas xornadas "nas que se están a
cociñar moitas ideas que, logo, os gobernos e o propio Ministerio cando teñen que sentar a negociar utilizan ese material".
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