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EL SR. PRESIDENT:

...si són tan amables. Sr. Huguet, per favor...

Bé, avui procedim un poc a les sessions que tenim en
aquesta comissió no permanent, d'avaluació un poc de les
polítiques de la Unió Europea respecte a les Illes Balears, i els
demanaria primer si algun grup té substitucions a notificar.

Hi ha tots els diputats titulars. Aleshores començaríem la
reunió d'avui. 

I.1) Compareixença del Sr. Salvador Maluquer i Amorós,
llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la
Universitat de Barcelona.

Avui saben que tenim la compareixença del Sr. Salvador
Maluquer i Amorós, que és un expert en matèria de
pressupostos, dels efectes regionals dels pressupostos
europeus a l'Estat espanyol. És llicenciat en ciències
econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona i
actualment dirigeix l'àrea de programació al Departament
d'Economia i Finances de la Generalitat.

En principi, doncs, li passaríem la paraula i ens farà una
exposició, i llavors els diferents grups podrem intervenir.
Gràcies.

EL SR. MALUQUER I AMORÓS:

Moltes gràcies. En primer lloc voldria agrair a aquesta
comissió del Parlament balear la invitació per venir a exposar
aquí els resultats de l’estudi sobre els efectes o sobre els
impactes regionals del pressupost europeu que ara fa uns tres
anys, aproximadament, vaig fer amb na María Dolores Correa
per encàrrec de l’Institut d’Estudis Autonòmics de la
Generalitat de Catalunya.

Cal, potser, esmenar una mica la presentació que m’han fet
perquè en aquest moment ja no estic a l’àrea de programació del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, sinó que des de fa un any estic en un altre àmbit,
que és l’àmbit del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, també de la Generalitat de Catalunya,
organitzant el Gabinet Tècnic. Com saben aquest és un
departament o una conselleria nova, és una conselleria que fa
un any, aproximadament, que es va constituir, i en aquesta
conselleria estic desenvolupant les tasques d’organització i
funcionament del Gabinet Tècnic d’aquesta conselleria.

Això fa que m’hagi allunyat una mica del tema de
l’exposició; no obstant això és un tema que per interès
professional continuo estant-hi a prop, no tant perquè em
correspongui des del punt de vista de la feina concreta que
desenvolupo a la Generalitat de Catalunya, però sí des del punt
de vista d’interès i coneixement de la qüestió.

L’exposició que faré en principi constarà de quatre parts.
Pensava començar amb unes consideracions generals sobre la
utilitat i les limitacions dels estudis de balances fiscals, és a dir,

per què serveixen aquests estudis, per què fem aquests tipus
d’estudis. A continuació presentaré una breu descripció, molt
ràpida, molt succinta, de la metodologia que vam utilitzar per
determinar les aportacions regionals al pressupost europeu i les
despeses del pressupost europeu distribuïdes per regions. En
tercer lloc presentaré -també de forma ràpida- els principals
resultats de l’estudi que vam fer. I finalment acabaré amb una
valoració global sobre aquests resultats. Després de la meva
exposició estaré a la seva disposició per a qualsevol pregunta,
comentari, observació o opinió que vostès considerin oportú
que els pugui facilitar.

Entrant ja en la primera part, com a consideracions prèvies
jo voldria dir que l’elaboració i l’anàlisi de les balances fiscals
territorials, és a dir, mirar què és el que paga i què és el que rep
un territori a nivell fiscal, a nivell de la seva contribució els seus
beneficis respecte a l’activitat pública. Això és un tema que té
a veure amb el principi d’equitat fiscal; el principi d’equitat
fiscal és aquell principi que diu que cal tractar d’igual manera
els que són iguals, i per tant se suposa també que cal tractar de
manera diferent els que no són iguals, els que són diferents.
Tradicionalment la hisenda pública, l’estudi de la hisenda
pública ha enfocat aquest tema des de l’òptica dels individus,
de les persones, no des de l’òptica dels territoris, perquè en
definitiva són les persones les que de forma directa
contribueixen a l’activitat financera del sector públic, o bé
també són les persones les que de forma directa es beneficien
de l’activitat financera del sector públic.

Elevar o estendre aquesta perspectiva individual o aquesta
perspectiva personal a una perspectiva colAlectiva, a una
perspectiva dels grups o dels territoris, com afecta l’activitat
pública ja no a les persones sinó als diferents grups o territoris,
suposa un exercici de gradació que pot emmascarar o pot
amagar d’alguna forma la diversitat de realitats que coexisteixen
dins els grups, és a dir, entre les diverses persones que formen
cada grup o cada territori. Quan es diu que un territori surt
beneficiat o surt perjudicat, estam amagant que hi ha individus
d’aquest territori que en surten perjudicats i individus que en
surten beneficiats, o al revés, és a dir, en cada cas el colAlectiu
no és representatiu, òbviament, del conjunt i de totes les
persones que estan a dins.

Un cop dit això, un cop dit que aquest principi d’equitat
fiscal és un principi que cal tractar des dels individus i no
només des dels territoris, també cal dir o també cal reconèixer
que cada dia, a més del principi d’equitat, són més importants
els principis de solidaritat o el principi de cohesió. Ambdós
principis figuren, tant a la Constitució espanyola com al Tractat
de la Unió Europea, figuren -diguem-ne- amb una connotació
de tipus territorial, és a dir, quan es parla de solidaritat o quan
es parla de cohesió, tot i que almenys en el cas del Tractat de
la Unió Europea no es diu explícitament -en el cas de la
Constitució espanyola sí que es diu explícitament- s’està fent
referència a una cohesió o a una solidaritat de tipus territorial,
no a una solidaritat entre individus sinó entre colAlectius.

Això és així fonamentalment perquè l’activitat financera al
sector públic té uns efectes que no són o no afecten només el
benestar, o el malestar, en sentit negatiu, de la càrrega fiscals
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dels individus o les persones, sinó que afecta també la
competitivitat del territori. A més de redistribuir renda l’Estat
entre les diferents persones que tenen diferents situacions, a
més està intervenint, afavorint o desfavorint la competitivitat de
cada territori i, per tant, el possible benestar futur de les
poblacions que viuen a cada territori.

L’estudi de les relacions financeres entre Espanya i el
pressupost comunitari, i jo diria no només entre Espanya sinó
entre tots els estats membres i el pressupost comunitari, ha
estat objecte de nombrosos estudis i anàlisis elaborats tant per
les institucions comunitàries com, en el cas espanyol, per les
institucions espanyoles, fonamentalment de l’Administració
central. A nivell comunitari tant el Parlament Europeu com el
Tribunal de Comptes han estudiat aquestes relacions a nivell de
relacions financeres entre els estats membres i el pressupost
comunitari; de fet el Tribunal de Comptes de la Unió Europea
publica anualment els fluxos financers entre els estats i el
pressupost europeu, i pel que fa al cantó espanyol també el
Ministeri d’Economia i Hisenda o el Banc d’Espanya publiquen
anualment les relacions financeres i els ingressos i despeses
que Espanya aporta o rep del pressupost europeu. Per tant és
un tema que està estudiat, que és conegut, se saben les
limitacions que té aquesta informació, però és un tema, per dir-
ho d’alguna forma, sobre el qual no hi ha hagut grans
innovacions en els darrers anys.

Molt menys estudiat, per no dir gairebé gens estudiat, és el
tema de les relacions financeres entre el pressupost comunitari
i les diverses regions europees, i això és una mica sorprenent,
atenent que el pressupost europeu té en gran part una vocació
clarament territorial. Veurem després, comentarem una mica
l’estructura del pressupost europeu i veurem que el pressupost
europeu és un pressupost diguem-ne poc orientat al servei de
les persones des del punt de vista de la despesa, sinó més aviat
orientat al que dèiem abans, a la competitivitat dels territoris i
també a determinades activitats econòmiques, veurem que
fonamentalment a l’agricultura, però sobretot al conjunt
d’activitats econòmiques i al desenvolupament territorial. Per
tant, sorprèn una mica que, així com hi ha les xifres i és un tema
conegut el tema de les relacions financeres entre estats i Unió
Europea, és un tema molt més confús o molt menys analitzat el
tema de les relacions financeres entre regions, principals
beneficiàries de gran part de les polítiques europees, i el propi
pressupost europeu.

Antecedents o estudis previs sobre aquests temes de les
relacions financeres entre les regions i el pressupost europeu,
jo de fet només en conec dos. Són dos estudis que va fer el
Parlament Europeu ja fa anys sobre l’impacte regional de les
polítiques comunitàries, que analitzaven no tant des del cantó
dels ingressos, però sí des del cantó de despeses, l’impacte de
les diferents polítiques, i un altre antecedent seria un estudi
específic sobre el cas de Catalunya en el qual vaig poder
participar ja fa uns vuit o nou anys, aproximadament, referit
exclusivament a Catalunya en relació al pressupost europeu.

També voldria destacar que les balances fiscals entre les
regions espanyoles i el pressupost comunitari en realitat formen
part d’unes balances fiscals regionals més àmplies, és a dir, de

les balances fiscals entre les regions i el conjunt del sector
públic que actua en el territori, que òbviament no és només ni
la part més important la Comunitat Europea, sinó el conjunt
d’administracions públiques que actuen, fonamentalment
l’administració central i també, òbviament, la Comunitat
Europea. Cal advertir que aquestes balances fiscals amb el
pressupost europeu fan només referència a una petita part de
les balances fiscals, i no precisament la més important; fan
referència només a aquest petit apartat, diguem-ne, del
pressupost europeu. 

Ara, cal tenir en compte, i això és important perquè ens
evitaria fer sumes errònies, que la totalitat dels ingressos del
pressupost comunitari, és a dir, tot allò que els estats aporten
al pressupost comunitari, figura en els pressupostos de l’estat,
és a dir, els diners que rep la Unió Europea surten dels
pressupostos dels estats membres, mentre que tot allò que
reben els diferents estats membres procedent de la Unió
Europea no tot es canalitza a través dels pressupostos dels
estats membres, només una part, que és la que es destina a
finançar actuacions dels mateixos estats, però la part que es
destina a finançar actuacions d’altres ens, que poden ser, en el
cas espanyol, les comunitats autònomes, els ens locals, el
sector privat..., aquestes no es canalitzen normalment, en
alguns casos sí, però no es canalitzen normalment pels
pressupostos de l’Estat. Això vol dir que no és possible, no és
correcte sumar la balança fiscal amb el pressupost central i la
balança fiscal amb el pressupost europeu; una part de la
balança fiscal amb el pressupost europeu està dins el
pressupost central i una altra part no. Podríem arribar a dir que,
en qualsevol cas, la integració de les dues balances sempre
milloraria la posició de totes les regions, de totes i cadascuna
de les regions, en relació al seu pressupost estatal. Per què?,
perquè per poc que rebin al marge del pressupost estatal, és a
dir, sense canalitzar-se a través del pressupost estatal, milloraria
-diguem-ho així- el seu dèficit amb el sector públic exterior, amb
el sector públic format per pressupost estatal i pressupost
comunitari.

Per tant, és important integrar ambdues balances, l’anàlisi
conjunt de les dues balances millora la posició fiscal de totes
les regions, és a dir, si només feim l’anàlisi respecte a l’Estat
ens trobaríem que totes les regions tenen o bé més dèficit o bé
menys superàvit del que tenen si computessin també el
pressupost europeu, i a més no és correcte fer la suma directa,
és a dir, doncs un dèficit de tant amb l’Estat més un dèficit de
tant amb el pressupost europeu dóna un dèficit conjunt ics; no,
aquesta suma no és correcta.

De fet, si actuéssim de forma purista, la suma dels impactes
regionals del pressupost europeu no l’hauríem de fer a nivell de
cada una de les regions espanyoles, sinó que l’hauríem de fer
a nivell de cada una de les regions europees. Això és així
perquè a tota l’activitat del sector públic hi ha sempre uns
efectes que en diem efectes de translació o efectes de
desbordament que fan que els impactes dels ingressos o les
despeses del sector públic es donin en territoris diferents
d’aquells en els quals s’han produït. Així, per posar un exemple,
els drets de duanes, que són un ingrés comunitari, és a dir, tots
els europeus paguem els drets de duanes i aquests drets de
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duanes els ingressa la Comissió Europea, els ingressa els
pressupost europeu. Són drets que figuren com a aportació de
l’estat en el qual s’han recaptat, però en canvi qui realment està
pagant aquests drets de duanes és el consumidor que
consumeix els productes importants. Per tant, quan Holanda,
per posar un exemple, recapta els drets de duanes del port de
Rotterdam recapta uns drets que, de fet, qui els acabarà pagant
no són els consumidors holandesos, en part, sinó que seran en
part els consumidors francesos, espanyols, alemanys, etc. Per
tant, hi ha un efecte de translació entre estats que no podem
computar sinó fent l’anàlisi a nivell europeu.

Per altra cantó també hi ha un efecte de translació pel cantó
de la despesa, o efecte desbordament pel cantó de la despesa.
Quan es fa una despesa en un determinat estat o en una
determinada regió, és evident que aquesta despesa pot
beneficiar també a agents d’una altra regió. Per exemple, quan
s’està fent el tren de gran velocitat entre Andalusia i Madrid, és
evident que l’empresa subministradora de locomotores pot
estar situada a Alemanya i, per tant, es pot estar beneficiant
d’aquesta inversió que es fa a Espanya.

Bé, això és un element que cal tenir en compte i veurem com
el podem tractar en l’estudi d’aquests temes, però que és
important tenir-lo referenciat.

El problema que tenim és que les dades de què disposem,
les dades sobre les quals podem fer l’estudi, són les relatives
als fluxos financers entre un estat, en aquest cas l’Estat
espanyol, i el pressupost europeu. Per tant l’estudi, més que ser
un estudi de balances fiscals entre les regions espanyoles i el
pressupost europeu, en puritat seria un estudi de distribució
regional de la balança fiscal espanyola amb el pressupost
europeu; és a dir, el que feim amb aquest estudi no és tant mirar
quina és la balança entre cada regió del pressupost europeu,
sinó mirar com es distribueix regionalment en el cas espanyol la
balança entre Espanya, entre l’Estat espanyol i el pressupost
comunitari. Això ens serveix com a aproximació; és evident que
el resultat d’aquesta distribució regional no hauria de diferir
gaire de quin fos el resultat de la balança fiscal, però en tot cas
tinguem clar que és una aproximació, que no és una exactitud.

Hi ha també un element a tenir en compte, que jo crec que
no és excessivament important però cal advertir-lo sempre: és
que la informació que hi ha disponible és la informació respecte
als ingressos i despeses dels quals el sector públic espanyol té
coneixement, és a dir, aquells ingressos i despeses que
d’alguna forma transit en pel pressupost nou, transiten pel
Tresor Públic espanyol. Alguns d’aquests formen part del
pressupost de l’Estat, altres no, però en tot cas tots ells
transiten pel pressupost espanyol. Quan jo deia abans que les
actuacions, per exemple, de les comunitats autònomes o dels
ens locals no figuren al pressupost de l’Estat, això és cert, no
figuren als pressupostos de l’Estat, però en canvi sí que
transiten a través del Tresor Públic espanyol, és a dir, aquests
diners s’ingressen al Tresor Públic espanyol i per tant se sap a
on van a parar. Hi ha una petita part del pressupost comunitari
que la Unió Europea paga directament a entitats diferents de
l’Estat; és una petita part dels programes de recerca i una petita
part d’alguns dels programes dirigits a empreses, és una part

que no distorsionaria el global, però d’alguna forma han de
saber que aproximadament entorn d’un 10% de les despeses
comunitàries no està considerat en aquesta anàlisi perquè no
hi ha informació sobre la seva distribució, ja no regional, sinó
sobre la seva distribució entre estats membres. Podríem fer el
supòsit, que és el que hem fet en aquest estudi, que aquesta
part es distribueix entre els estats membres globalment, de la
mateixa manera que les despeses, que sí que estan
territorialitzades, o que sí que se’n coneix la distribució estatal.
Jo crec que això no és gaire exacte però en tot cas, com que la
xifra és prou petita, no distorsionaria gaire el resultat, o no
distorsiona gaire el resultat de l’estudi.

Cal també tenir present que des d’un punt de vista global
les relacions financeres entre Espanya i el pressupost europeu
han estat favorables per a la hisenda pública espanyola des del
primer any d’adhesió, és a dir, des de l’any..., perdó, des del
primer, des del segon any d’adhesió; excepte l’any 86, tota la
resta d’anys, i l’any 86 fa ser una qüestió de periodicitat dels
pagaments, no és una qüestió de fons, tota la resta d’anys
Espanya ha estat, diguem-ne, financerament beneficiada de
pertànyer a la Unió Europea, és a dir, sempre els ingressos que
ha rebut Espanya han estat superiors a les aportacions que
Espanya ha fet al pressupost comunitari.

Això no és cap sorpresa i, de fet, és molt lògic que el
resultat sigui aquest. El pressupost comunitari és un
pressupost que des del punt de vista dels ingressos és un
pressupost molt poc progressiu, és a dir, les aportacions del
pressupost comunitari són bastant proporcionals, recordem
que està basat sobretot en les aportacions IVA, en les
aportacions de duanes, etc., últimament té un major pes
l’aportació PNB, però així i tot tampoc no és una aportació que
destaqui per la seva progressivitat, i en canvi pel cantó de les
despeses el pressupost comunitari està molt concentrat en
dues polítiques: fonamentalment la meitat del pressupost
comunitari es gasta en política agrícola comuna i una tercera
part del pressupost comunitari es gasta en política estructural
i de cohesió; per tant tenim que més del 80% de les despeses
comunitàries s’estan gastant en dues polítiques que d’alguna
forma Espanya és lògic que en sigui beneficiària. Espanya és
un país amb un sector agrícola encara relativament important i,
d’altra banda, és un país que té un nivell de renda mitjà inferior
al de la Unió Europea, i bastants regions espanyoles se situen
en una situació de renda suficientment inferior a la mitjana
europea com per ser considerades dins l’objectiu prioritari de
desenvolupament regional.

Un cop fetes aquestes advertències volia explicar una mica
com hem fet la regionalització d’aquests ingressos i d’aquestes
despeses del pressupost comunitari. Pel que fa als ingressos
del pressupost comunitari, és a dir, a la regionalització de
l’aportació espanyola, la metodologia que vam aplicar a aquest
estudi és l’habitual, la que s’ha fet servir sempre en els estudis
de balances fiscals regionals, tant a Espanya com a l’estranger;
es tracta d’establir unes hipòtesis d’incidència que siguin
justificables des del punt de vista econòmic tenint en compte
les possibilitats de translació fiscal dels recursos que integren
el sistema impositiu.
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En aquesta taula hi ha reproduïdes quines són les hipòtesis
que hem utilitzat per a cada un dels ingressos comunitaris, és
a dir, dels cinc grups d’ingressos comunitaris, -els drets de
duana, exaccions reguladores agrícoles, cotitzacions sobre
producció i emmagatzematge de sucre i glucosa, recurs propi
IVA i recurs propi PNB- hi ha l’explicació de qui s’encarrega de
recaptar aquests recursos, on es recapten, quines hipòtesis
d’incidència utilitzem i quines variables utilitzem per aproximar-
nos a aquestes hipòtesis, és a dir, vèiem que el que recapta és
un, la hipòtesi d’incidència és un altre, és a dir, el que realment
paga és un altre, i com que normalment tampoc no sabem qui és
el que realment paga, aleshores utilitzem una variable
aproximativa per poder identificar aquest pagament.

Per a la majoria dels recursos comunitaris que són
susceptibles de translació fiscal, és a dir, que pot passar que es
recaptin en uns territoris diferents dels que realment suporten
la càrrega fiscal, això passa per exemple en el cas de l’IVA o en
el cas dels drets de duana, hem utilitzat les hipòtesis més
habituals, que consisteixen a suposar que la càrrega fiscal
d’aquests impostos, de l’IVA i de les duanes, està suportada
pels consumidors dels productes afectats. Suposem que l’IVA
i les duanes no els paguen els que realment paguen, sinó que
en realitat els paguen els que consumeixen aquells productes
que porten incorporat aquest IVA o bé impostos de duanes,
independentment que el tribut s’hagi recaptat en un lloc o en
un altre. De fet, si agaféssim les dades de recaptació de tributs
de duanes, per exemple, tot es concentraria en aquelles regions
que tenen frontera, és a dir, que tenen oficines de duana o
oficines de recaptació de duana, i és evident que no són
aquestes les regions que suporten el pes de tota la càrrega
fiscal d’aquest impost.

Fent això no podem tenir en compte, i de fet no ho tenim en
compte, és una limitació de l’estudi, la translació fiscal entre
estats, sinó que només tenim en compte la translació fiscal
entre regions dins el mateix estat. Torno a dir que en aquest
estudi no fem tant la balança fiscal de cada regió amb el
pressupost europeu, sinó la regionalització de la balança fiscal
espanyola amb el pressupost europeu; per tant no es tenen en
compte les translacions fiscals entre estats, és a dir, no
considerem aquí aquella part dels impostos de duanes que
puguem estar pagant nosaltres però que han estat recaptats a
Holanda, d’alguna forma, sinó que en canvi sí que considerem
la translació fiscal, o sí que corregim l’efecte de translació fiscal
entre regions, és a dir, sí que es considera o sí que es corregeix
la translació fiscal entre aquestes regions que recapten i les
regions que no recapten.

D’altra banda també cal tenir en compte -i no m’estendré en
això, però ho vull advertir perquè és important a l’estudi- que
els particulars règims fiscals de Canàries i de Ceuta i Melilla
obliguen a establir un tractament específic pels recursos propis
recaptats o per la part que correspon dels recursos propis a
aquestes dues comunitats i ciutats autònomes; el seu particular
règim fiscal fa que, alguns dels recursos propis comunitaris, no
els paguin aquestes comunitats autònomes, no es paguin en
aquestes comunitats autònomes, però en canvi Espanya els
paga com si sí que es paguessin en aquestes comunitats
autònomes, i d’alguna forma la càrrega fiscal que correspondria

a aquestes regions recau sobre les altres regions que han
d’aportar en conjunt, que l’Estat espanyol aporta en conjunt
com si aquests recursos sí que es recaptessin en aquestes
comunitats autònomes.

Bé, un cop establertes aquestes hipòtesis d’incidència, el
càlcul de l’aportació regional al pressupost comunitari és
relativament fàcil: es tracta simplement de sumar l’aportació per
cada un dels conceptes que hi ha aquí.

Pel que fa a les despeses comunitàries, el que hem fet és
adoptar el criteri de flux de fons. Per tant no tenim en compte
tampoc els efectes desbordament que es poden produir en
aquestes despeses, sinó que el que es mira és on es gasta la
despesa comunitària i es comptabilitza o se suposa que la zona
beneficiada d’aquesta despesa és la zona on realment es fa la
despesa, és a dir, no es tenen en compte aquests efectes
desbordament. Cal dir que això és el que es fa sempre a tots els
estudis de balança fiscal, perquè calcular aquests efectes, així
com per la part dels ingressos és relativament possible i està
relativament estudiat com tractar els mecanismes de translació
fiscal, per la part de les despeses no està estudiat i hi ha molt
poca informació de com tractar els efectes desbordament o els
(...).

Cal dir que en el cas del Feoga garantia, fons estructurals i
fons de cohesió, facilita les xifres de regionalització el Ministeri
d’Economia i Hisenda. El Ministeri d’Economia i Hisenda va
publicar una sèrie fins a l’any 96 en què estan regionalitzades
les despeses per aquests conceptes: Feoga garantia, fons
estructurals i fons de cohesió. Hi ha una petita part no
regionalitzada de cada un d’aquests fons, però aquesta part és
relativament petita i sembla raonable, fons a fons, distribuir-la
amb els mateixos criteris amb què s’ha distribuït la part
efectivament regionalitzada.  

De totes maneres cal advertir que en el cas del Feoga
garantia s’han hagut de fer uns ajustaments relativament
importants; així com en la resta de casos no hem hagut de
retocar les xifres, en el cas del Feoga garantia sí que hem hagut
d’ajustar les xifres, perquè hi ha unes diferències considerables
entre els recursos que Espanya rep del Feoga garantia i els
recursos que Espanya distribueix per regions del Feoga
garantia. Així com en la resta de casos hi ha una coincidència
bàsica entre els ingressos que Espanya rep de fons estructurals
i la regionalització de fons estructurals, per exemple, amb petites
diferències degudes a periodicitat però les xifres són
pràcticament idèntiques, en el cas del Feoga garantia hi ha
diferències notables, i aquestes diferències notables són
degudes fonamentalment, també per altres coses, però
fonamentalment a les penalitzacions. És a dir, resulta que
Espanya rep uns recursos que són inferiors als que distribueix
regionalment; per què?, perquè a Espanya d’alguna forma, quan
rep els recursos, ja se li descompten aquelles penalitzacions
que per incompliment de quotes de producció, o de la quota
làctia, etc., se li han descomptat, aquelles multes, per dir-ho
d’alguna forma, que l’Estat espanyol ha de pagar pel fet
d’incomplir determinades polítiques agrícoles. El que passa és
que aquestes multes o aquestes sancions l’Estat espanyol no
les repercuteix als sectors afectats, és a dir, quan hi ha una
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multa per la quota làctia, aquesta multa per incompliment de la
quota làctia no la paguen els productors de llet sinó que la
paga l’Administració central espanyola, els pressuposts de
l’Estat, i per tant no podem dir que s’hagin de repercutir
aquestes sancions en el sector afectat, sinó que en definitiva es
repercuteixen sobre el conjunt de la societat espanyola,
d’alguna forma es repercuteixen entre tothom en funció de
quina sigui l’aportació que tothom fa als pressupostos generals
de l’Estat.

Pel que fa als altres pagaments diferents del Feoga garantia,
fons estructurals i fons de cohesió, que hem dit que eren els
més importants, hi ha tres grups de pagament: hi ha altres
pagaments petits relacionats amb la política agrícola comuna,
fonamentalment els interessos per anticipació de despeses, hi
ha els pagaments relacionats amb la política industrial,
bàsicament els ajuts de la CECA, de la Comunitat Europea del
Carbó i l’Acer, i finalment hi ha les despeses relacionades amb
la política de recerca i altres polítiques internes. 

D’aquests tres casos, d’aquestes tres polítiques, que no
representen més del 12 o 15% del total de les despeses a
Espanya, no hi ha cap informació regionalitzada; per tant aquí
hem hagut de fer imputacions. Les imputacions han estat
relativament directes, les despeses relacionades amb la política
agrícola comuna les hem distribuït regionalment d’acord amb el
mateix perfil que les despeses del Feoga garantia, és a dir, és
lògic que d’alguna forma els interessos per anticipació
responguin o es distribueixin de la mateixa manera que els
pagaments del Feoga garantia. Les despeses relacionades amb
la política industrial les vam haver de distribuir d’acord amb
unes dades que tenien per un sol any, l’any 97, sobre els ajuts
a la CECA, i per tant vam fer la distribució de tots els anys com
si s’hagués seguit el patró de l’any 97; això no és, malgrat que
pugui semblar aparentment desgavellat, no ho és, no és
desgavellat perquè la política de despeses de la CECA, la
Comunitat Europea del Carbó i l’Acer, és una política
fonamentalment destinada a les zones mineres del carbó i per
tant presenten un perfil molt estructural que no varia
substancialment d’un any a un altre. Per tant és correcte
extrapolar les dades d’un any, no les dades, la distribució de
dades d’un any a les dades dels anys següents.

I pel que fa a les altres polítiques hem fet com a dos
paquets; tenint en compte que aquestes altres polítiques
aproximadament una tercera part correspon a la política de
recerca i les altres dues terceres parts corresponen a polítiques
de tipus social, la tercera part corresponent a política de recerca
s’ha distribuït en funció de les despeses públiques en matèria
de recerca, la distribució regional de les despeses públiques en
matèria de recerca, i les altres dues terceres parts s’han
distribuït en funció de la població de cada regió. Bé, un cop
fetes aquestes distribucions altra vegada és relativament fàcil
obtenir la totalitat de les despeses regionals; es tracta
simplement de sumar les diferents imputacions de despeses que
s’han fet.

Bé, un cop explicada una mica quina és la metodologia que
hem seguit, passem a veure ràpidament els resultats globals
obtinguts. Deia fa una estona que els resultats per al conjunt

espanyol són clarament favorables a Espanya, és a dir, la
balança fiscal o la balança financera entre Espanya i el
pressupost comunitari tots els anys, excepte l’any 86, tots els
anys ha estat favorables a Espanya. Ara bé, és cert que hi ha
importants oscilAlacions entre un any i un altre, importants
oscilAlacions normalment derivades de factors que no són
estructurals, sinó més aviat de gestió, és a dir, d’endarrerir
pagaments que es desplacen d’un any a l’altre, situacions que
administrativament fan que un any surti un saldo molt
favorable a Espanya, l’altre any surti un saldo menys favorable
a Espanya amb diferències o oscilAlacions importants.

Per tant, a l’estudi el que hem fet és, a més de donar les
dades corresponents a cada any, vàrem elaborar també la
mitjana amb valors constants de l’últim període, els últims 4
anys, període 93-96, període que em sembla particularment
interessant perquè ja s’havia acabat la totalitat de les
disposicions de transició, és a dir, agafar les dades dels primers
anys són dades poc significatives perquè els diferents sectors
i les diferents activitats s’anaven incorporant al pressupost
europeu a un ritme desigual, és a dir, hi havia tota una sèrie de
mesures transitòries que feien que no fossin representatius
aquells primers anys, fins que la situació ja és més estable i ha
assolit la velocitat de creuer. Per tant, tot i que les dades dels
primers anys és interessant disposar d’elles, són poc
significatives des del punt de vista de l’anàlisi, el que hem fet
és agafar els últims 4 anys i en aquests 4 anys establir una
mitjana i que és la que creim realment significativa.

Abans d’entrar, o entrar en els resultats concrets, volia
recordar, tot i que crec que ja ho he dit però crec que és
important potser insistir-hi una mica, l’estudi el que fa no és fer
les balances fiscals, sinó la regionalització de la balança fiscal
espanyola. Les aportacions i pagaments que en resulten
d’aquesta regionalització, si bé són representatius de la posició
de cada regió respecte el pressupost comunitari, no es poden
considerar estrictament la balança fiscal, per tant, això ens dóna
una línia de posicions, de situació entre les diferents regions,
és difícil arribar a dir que tal regió està guanyant o està perdent
aquests diners, el que sí que és pot dir és que tal regió està en
una posició millor o pitjor que una altra regió, això sí que és
cert, ara els valors absoluts jo diria que s’han d’agafar en certa
prudència.

Això fonamentalment és així per la qüestió que deia abans
dels efectes de translació fiscal, aleshores cal tenir en compte
que les aportacions espanyoles al pressupost comunitari
corresponen a la recaptació efectuada per Espanya, que no és
necessàriament o exactament l’aportació real espanyola, perquè
l’aportació real inclouria els efectes de translació que
comentava. En la mesura que Espanya, o qualsevol altre estat,
en la mesura que un estat tengui un pes més gran en el consum
comunitari de productes importats que el que representen les
seves importacions, respecte el total d’importacions a la Unió
Europea, la seva aportació al pressupost comunitari estarà
infravalorat respecte a l’aportació real que fan. És a dir, si el
consum comunitari és més gran que les importacions hi haurà
aquesta infravaloració, aproximadament Espanya concentrava
l’any 1996 entorn d’un 5% de les importacions comunitàries
procedents de països tercers, procedents de països no
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comunitaris, i al voltant d’un 7% del consum privat total
comunitari. Per tant, és pot dir que l’aportació espanyola al
pressupost comunitari, en concepte de recursos propis
tradicionals, que són els afectats per aquesta translació, podria
estar un mica infravalorada, és a dir, en realitat Espanya aporta
més del que sabem que aporta, perquè una part del que aporta
està confós en la recaptació efectuada a altres estats membres.
Una part de l’aportació d’Holanda correspon a una aportació
que realment ha fet Espanya perquè ha estat important
productes, que han entrat dins l’espai comunitari a través
d’altres països.

Per altra banda, l’aportació del pressupost comunitari cap
Espanya, la que tenim quantificada, no inclou la totalitat de les
despeses comunitàries, que ja hem dit que aquelles que no
transiten pel tresor públic no hi ha informació, també podríem
dir que la recepció de recursos d’Espanya també està una mica
infravalorada. En la mesura que les dues diferències, l’aportació
i la recepció de recursos són del mateix signe, totes dues estan
una mica infravalorades, d’alguna forma podríem dir que es
poden compensar, el nivell d’infravaloració d’ambdós casos és
inferior, en tot cas al 10%., el situen entre el 5 i el 10% del total.

Si entram ja en la descripció dels resultats d’aquest conjunt
de 4 anys, 1993-1996 tenc aquí els valors dels resultats dels
saldos financers en valors absoluts, destaquen com a
beneficiaries netes del pressupost comunitari un primer grup de
quatre regions, Andalusia, les dues Castelles i Extremadura,
cada una de les quals té un saldo positiu en el pressupost
comunitari que supera els 100.000 milions de pessetes anuals.
És a dir, cada una d’aquestes quatre regions obté un saldo, no
només un reflexió, sinó un saldo una diferència entre ingressos
i despeses superior a 100.000 milions de pessetes anuals. Són
quatre regions grans, des del punt de vista, sobretot territorial,
però fins i tot demogràfic, són quatre regions que tenen
problemes des del punt de vista de desenvolupament
econòmic, estan a la cua d’alguna forma del desenvolupament
econòmic a Espanya i tenen una estructura productiva amb un
pes important del sector agrari, és a dir, són regions grans,
agràries i subdesenvolupades. Tres raons de pes per poder
tenir un saldo financer positiu important.

Un segon grup de regions, que són també sistemàticament
importants beneficiàries netes del pressupost comunitari, si bé
amb saldos financers més petits, clarament inferiors a les del
grup anterior, però que en tot cas superen els 50.000 milions de
pessetes anuals, és el grup compost per les següents regions:
Canàries, Galícia i Aragó. Es tracta de regions d’una dimensió
en general inferior a les altres, són regions més petites que les
del primer grup, també tenen en alguns casos problemes de
desenvolupament i sobretot tenen una presència molt important
del sector agrari a la seva estructura productiva. El fet que no
formin part del grup anterior s’explica en gran part per la seva
dimensió, són més petites que les del grup anterior i a més per
algunes raons específiques. En el cas de Galícia s’ha de tenir en
compte que tot i tenir un important pes agrari, la seva
especialització agrària no és la més beneficiària a les polítiques
comunitàries, és a dir, la seva especialització agrària no són els
cereals, sinó més aviat la carn i la llet i aquestes dues polítiques

no estan precisament en un moment molt beneficiades de la
política agrícola comuna.

En el cas de Canàries, cal recordar a més, que aquesta regió
va quedar fora de l’àmbit de l’aplicació de la PAF fins l’any
1991 i a partir de l’any 91 va a començar a incorporar-se
progressivament. Per tant, és una regió que no es beneficiava
fins l’any 91 gens i a partir de l’any 91 de forma progressiva en
la política agrícola comuna. Finalment Aragó no és una regió de
les més subdesenvolupades, en aquest moment Aragó no es
pot considerar que estigui a la cua de les regions espanyoles,
tanmateix és una regió amb un sector agrari molt important i a
més important en aquells sectors que sí són clarament
beneficiaris de la política agrària comuna.

El tercer grup de regions que mostren un saldo financer
positiu, és a dir, encara estam dins allò que són saldos
financers positius. Les primes més de 100.000 milions a l’any,
les segones entre 50.000 i 100.000 milions anuals. El tercer grup
serien les que tenen un saldo financer positiu també, però
inferior a 25.000 milions anuals, són les regions de València,
Múrcia, Astúries, Navarra, Cantàbria, Ceuta i Melilla i La Rioja,
són totes elles regions petites i això explica la petita dimensió
del seu saldo financer positiu, excepte el cas de València.
València és l’única d’aquestes regions que no podem
considerar petita, des del punt de vista de dimensió.

Finalment el cas de les úniques regions que tenen un saldo
financer negatiu i a més clarament negatiu són quatre, són
Madrid, Catalunya, Balears i el País Basc, aquestes són les
quatre úniques regions que en les seves relacions financeres
amb el pressupost comunitari tenen un saldo negatiu. Els
saldos ens diuen alguna cosa, ens diuen la posició de les
regions, però és una posició sense relativitzar, aquestes xifres
s’han de relativitzar i quan ho feim les hem de posar en relació
a indicadors reals d’allò que signifiquen aquestes posicions
positives o negatives. Cal advertir que quan les relativitzam, al
posar-les en relació a indicadors reals, millorem la
comparabilitat, però d’alguna forma perdem fiabilitat, ara
veurem per quina causa. Si passam a posar les mateixes xifres,
però ja no valors absoluts sinó valor relatius per habitant, tenim
quines són les aportacions regionals al pressupost comunitari.

 En aquest cas pel que fa a les aportacions regionals al
pressupost comunitari, s’observa que encara que l’interval
entre la regió màxima i la mínima és molt ample, la regió que més
aporta per habitant, aporta 9 vegades més, que la regió que
menys aporta per habitant. La majoria de regions estan en un
interval que va del 82 al 122%, és a dir, tot i que l’interval és
molt ample, de fet això són anomalies, la majoria de les regions
estan en un interval pròxim al 100%, pròxim a la mitjana, interval
que va del 80 al 120% aproximadament. Només quatre regions,
una per excés i tres per defecte es troben fora d’aquest interval,
això és lògic perquè ha hem dit que l’aportació al pressupost
comunitari, els ingressos del pressupost comunitari, són uns
ingressos relativament poc progressius, molt proporcionals i
per tant, lògic que fora de les anomalies que són les que tenen
tractaments fiscals específics, la majoria de regions més o
menys aportin de forma similar.
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Només les anomalies d’aquestes, ja hem dit que n’hi ha tres
per sota, són les que tenen el tractament fiscal específic, hi ha
el cas d’Extremadura que és una regió amb un nivell de renda
molt baix i per tant, poca aportació al PNB, però n’hi ha una que
destaca molt per sobre que és les Balears. Les Balears veim que
té una aportació que duplica o més l’aportació espanyola
mitjana al pressupost comunitari, ara bé aquest resultat de
Balears cal explicar-lo perquè és un resultat que pot induir a
interpretacions errònies. Cal tenir en compte que les
aportacions en concepte de recursos propis, duanes i IVA
s’han regionalitzat, ja ho hem comentat abans, en funció del
consum privat sobre el territori econòmic o el que en termes
econòmics se’n diu el consum interior. El consum interior està
format pel consum dels residents més el consum dels no
residents sobre el territori, la diferència del que en podríem dir
consum regional, que és el consum que es fa per part dels
residents en el territori i fora del territori, el consum interior és
el dels residents i no residents dins el territori.

D’altra banda, en canvi quan parlam d’ingressos i despeses
per habitant, és a dir, quan posam la relació amb els habitants,
ens estam referint només als residents, els habitants de dret de
cada comunitat autònoma. Per tant, en aquells casos en què la
diferència entre el consum interior, és a dir, residents més no
residents i el consum regional, consum només dels residents,
efectuat dins i fora de la regió, en aquells casos que la
diferència sigui important i només és important en el cas de
Balears, és a dir, a tots els demés casos aquesta diferència no
és important, ens podem trobar que l’aportació mitjana per
habitant surti sobrevalorada, és a dir, és valori més del que és
realment. De fet abans de venir he fet la hipòtesis de dir, no ho
podem fer exactament perquè no tenim dades, si tenguéssim
dades agafaríem el consum regional, però fent una aproximació
a les estructures regionals de consum a Espanya pel que fa a
alimentació, begudes i tabac, que és el criteri que hem fet servir
pel tema de les exempcions sobre el sucre i la glucosa i del tema
agrari, fer el mateix resultaria que l’aportació de Balears, en
aquest cas, es situaria si corregim aquest paràmetre i ho dic a
ull, perquè és una aproximació es situaria a un nivell similar a
les altres tres regions que surten deficitàries, situació similar a
la de Catalunya, Madrid, Navarra és a dir, entorn de les 22.000
pessetes per habitant, enlloc d’aquestes 44.000 pessetes que
segur que està inflat.

Tanmateix això ja s’explica en el propi estudi i es va preferir
mantenir la coherència del estudi, advertint que calia utilitzar els
resultats prudentment, sobretot algunes regions, algunes amb
ingressos i altres amb despeses, en el cas de Balears aquest és
un tema específic que calia tenir en compte. No invalida la
posició global de Balears, en el sentit que sigui negatiu el saldo
amb la Comunitat Europea, el saldo continua sent negatiu, ara
no és tan negatiu si ho comparam amb altres regions que també
ho tenen negatiu, es troba amb una situació relativament similar
a altres regions. Si mirem els pagaments per habitant i en els
ingressos són els pagaments, les despeses del pressupost
comunitari a cada una de les regions destaca que al contrari
d’allò que passava amb els ingressos, al contrari del que
passava amb les aportacions que estaven totes a una situació
molt similar, excepte aquells extrems que dèiem, aquelles quatre
que estaven fora de l’interval entre el 80 i el 120 %, aquí passa

el contrari, estan pràcticament totes fora de l’interval central.
Les regions, que de fet es troben fora de l’interval que va del 90
al 110% i de fet dins aquest interval entre 90-110, només hi ha
quatre regions. Per tant, el nivell de dispersió de la despesa és
molt més gran que el nivell de dispersió dels ingressos,
l’aportació al pressupost europeu és relativament similar a la
majoria de regions, les despeses del pressupost europeu a les
diferents regions, no és similar sinó que és molt més dispersa
que en el cantó dels ingressos.

Convé també comentar algunes particularitats d’aquesta
distribució a la despesa. Dues regions amb un nivell de
desenvolupament superior a la mitjana espanyola, Navarra i
Aragó, són dues regions que tenen un PIB per habitant,
clarament superior a la mitjana espanyola, molt superior en el
cas de Navarra i un mica superior en el cas d’Aragó, reben
pagaments per habitant també superiors a la mitjana espanyola.
És a dir, des del punt de vista de les despeses són dues regions
que malgrat ser molt desenvolupades són clarament
beneficiàries de la política de despeses comunitària. La situació
contrària és dóna a les regions de Múrcia, Astúries, Cantàbria
i València, amb un nivell de desenvolupament inferior a la
mitjana espanyola també reben un recursos per habitant
inferiors a la mitjana espanyola. És a dir, podríem dir que hi ha
dues regions riques que a més estan beneficiades i hi ha 4
regions no riques que a més no estan beneficiades per dir-ho
d’alguna manera. Aquesta diferència s’explica fonamentalment
per la política dels pagaments de CEO garantia.

Si mirem ara els saldos, hem vist els ingressos i les despeses
i ara mirem els resultats d’ingressos menys despeses, els saldos
financers per habitant, podríem també dividir les regions en dos
grups, d’una banda les quatre regions que tenen un saldo
financer per habitant negatiu i per altra banda totes les altres,
n’hi ha quatre que tenen un saldo financer per habitant negatiu,
les quatre que hem dit abans, és a dir, Balears, Madrid,
Catalunya i País Basc i totes les altres que tenen un saldo
financer positiu. D’aquestes últimes, és a dir, de les que tenen
un saldo financer positiu, a més dels casos ja comentats que
estaven a la banda altra, és a dir, Extremadura, les dues
Castelles o Andalusia, que a més són regions que tenen un
nivell de desenvolupament clarament inferior a la mitjana
espanyola i també una elevada especialització agrària, hi ha els
casos d’Aragó i Navarra que com comentàvem tenen un nivell
de desenvolupament superior a la mitjana espanyola i tanmateix
tenen un saldo financer clarament positiu. De les regions amb
un saldo per habitant negatiu, destaca altra vegada, l’elevat
saldo financer de Balears, com a resultat de l’activitat turística
fonamentalment, que fa augmentar el consum privat interior,
allò que comentàvem abans de que el consum privat interior
inclou el consum dels residents i dels no residents i en el cas
d’una regió amb un pes important de l’activitat turística, fa que
això d’alguna manera infli els resultats.

Una altra manera d’expressar el saldo financer, sabeu que
estam fent constantment diferents maneres de mirar els
mateixos resultats perquè es relativitzen aquests resultats. Una
altra manera de mirar aquest saldo financer és a partir de l’índex
de retorn, l’índex de retorn expressa la relació entre allò que rep
cada regió del pressupost comunitari i allò que cada regió



EFECTES REGIONALS I INSULARS / Núm. 8 / 8 de maig del 2001 109

 

aporta al pressupost comunitari, un índex de retorn igual a 1, és
el saldo neutre, és el que cada regió aporta al pressupost
comunitari, el mateix que rep del pressupost comunitari. Si
mirem els resultats, veurem que l’índex de retorn per a Espanya,
el conjunt d’Espanya, és d’1,99, és a dir, Espanya rep per dir-ho
ràpidament 2 pessetes per cada pesseta que aporta. Entre les
regions d’un índex de retorn més alt, tornen a destacar no les
mateixes, Extremadura i a més Ceuta i Melilla i Canàries que
cada una d’elles per cada 100 pessetes que aporten al
pressupost comunitari en reben unes 800, és a dir, tenen un
índex de retorn, al voltant d’entre 7 i 8 vegades per cada
aportació que fan. A continuació vénen Castella- La Manxa,
gairebé 6 pessetes per cada pesseta. Després Castella-Lleó 4 i
molt més enrera Aragó i Andalusia, aquí veim com per exemple
hi ha una diferència molt grossa entre dues regions amb un
nivell de subdesenvolupament relativament semblants, és a dir,
Extremadura està molt més beneficiada proporcionalment que
Andalusia, malgrat que el seu nivell de desenvolupament és
relativament semblant. 

En el cas contrari, en el cas de les regions que aporten més
del que reben al pressupost comunitari, Madrid, Catalunya,
Balears i País Basc, veim que Madrid rep per cada pesseta que
aporta rep 35 cèntims, Catalunya 60 i busques cèntims, el País
Basc 87 cèntims i Balears 32 cèntims. Si feim la correcció,
aquella que he dit abans en el cas de Balears es situaria entorn
d’uns 50 cèntims, és a dir, Balears continua sent negatiu a
l’índex de retorn, seria un índex de retorn una mica més alt que
el que surt en les dades directes de l’anàlisi.

Si enlloc de comparar l’índex de retorn comparem i
relativitzem també les dades, però en relació al PIB per habitant
de cada regió, no en relació a la població sinó en relació al PIB
de cada regió, veurem quin és el pes del saldo financer amb el
pressupost comunitari, que en relació al PIB. És a dir, quin
impact e real té sobre l’economia de cada una de les regions. Si
mirem el conjunt d’Espanya, Espanya rep un saldo financer
positiu d’entorn un 1,05% del seu PIB, és a dir, un 1,05% del
PIB espanyol procedeix d’aportacions fiscals, aportacions
públiques del pressupost europeu. Entre les regions que tenen
un saldos financers positius, respecte el PIB, presenten els
percentatges més alts, Extremadura que rep aproximadament un
7% del seu PIB, xifra molt important, pensau que entre els
acords que s’han adoptat de cara a l’aplicació en el període
2000-2006 dels fons estructurals, s’estableix que cap estat, no
regió, podrà rebre més d’un 4% del seu PIB, perquè es
considera que un 4% del PIB ja no és possible assimilar-lo, és
a dir, és una xifra massa grossa com perquè doni resultats,
doncs bé, veim que Extremadura que no és un estat sinó una
regió, rep pràcticament el doble del seu PIB del màxim que es
considera assimilable, del màxim quan parlam a nivells d’estat
es considera assimilable. El cas de Castella-La Manxa es situa
al voltant del 5%, Castella-Lleó un 3% i Andalusia, Canàries i
Ceuta i Melilla sobre el 2% aproximadament dels respectius PIB.
Pel que fa a regions aportadores netes al pressupost
comunitari, ens trobem que Balears hi aporta aproximadament
una mica més d’un 1% i Madrid el 0,6%, Catalunya el 0,4% i el
País Basc el 0,1% aproximadament. 

Bé jo amb això acabaria l’anàlisi de resultats i òbviament
després podem comentar el que considerin més oportú. Sí que
voldria fer una valoració una mica global d’aquests resultats i
una mica d’opinió. D’una banda l’estudi tractava d’oferir una
visió detallada de relacions entre el pressupost comunitari i les
diverses regions d’Esp anya, les regions d’Espanya mostren
notables diferències entre elles i per tant, és lògic que els
resultats també siguin molt diferents entre una regió i una altra,
hi ha una diferència important entre la posició relativa de cada
una de les regions. Tanmateix la valoració de si aquestes
diferències que s’observen, són les diferències lògiques que
corresponen a la varietat de situacions soci-econòmiques
existents o no, no era l’objectiu de l’estudi, vull dir nosaltres no
preteníem valorar, és a dir, això és un resultat correcte o
incorrecte o és un resultat diríem coherent amb la situació cada
una de les regions o no, simplement preteníem quantificar quina
era la situació i deixàvem i per això em satisfà especialment venir
al Parlament per explicar aquest estudi, deixàvem precisament
la valoració política d’això als polítics, enteníem que això no era
àmbit de l’objecte d’estudi, sinó que són els diversos grups
polítics els que han de treure les conclusions de fins a quin
punt els resultats d’aquest estudi són cercats, són volguts, són
involuntaris o s’han de canviar o intentar forçar a canviar-los.

Sí que volem assenyalar que la posició financera a les
diverses regions, només depèn en una part molt petita dels
agents econòmics de cada regió, és a dir, està molt poc en les
mans dels diferents agents econòmics regionals el modificar la
posició fiscal de cada regió amb la Unió Europea, bàsicament
perquè les negociacions o aquests resultats depenen en gran
part de les negociacions amb la Unió Europea i aquestes
negociacions no les fan fonamentalment les regions sinó que
les fan els estats. Per tant, qui realment pot modificar la posició
de cada regió respecte el pressupost comunitari són les
institucions d’àmbit estatal i cal no oblidar que aquestes
institucions d’àmbit estatal tenen com a obligació cercar el
màxim benefici per a l’Estat i el màxim benefici per a l’Estat a
vegades fa que no sigui coherent amb el màxim beneficis per a
totes i cada una de les regions. En tot cas, serà obligació de
l’Estat i altra vegada també és un tema que deixam en mans dels
polítics, poder compensar aquelles regions que d’alguna forma
surten forçosament perjudicades de les relacions amb el
pressupost comunitari, per obtenir les compensacions a nivell
intern que pugui ser necessàries per compensar aquest,
diguem-ne perjudici en relació a altres regions de l’Estat.

Finalment també ho voldríem indicar i ho indiquem en el
llibre i insistim moltes vegades, és no voldríem que ningú
tragués d’aquest estudi cap conclusió respecte a la bondat o la
maldat d’estar a la Unió Europea. Entenem que l’opció d’estar
a la Unió Europea és una opció indiscutible per a Espanya,
entenem que aporta uns beneficis que supera en molt els
perjudicis, al marge del tema fiscal, és a dir, independentment
de quines siguin les relacions fiscals amb el pressupost
comunitari, entenem que la anàlisi global de la pertinència a la
Unió Europea no es pot basar en una anàlisi de relacions
fiscals, ni tan sols amb un anàlisi només econòmic, de beneficis
econòmics, sinó que aquest procés d’integració és un procés,
sobretot polític, que té implicacions en l’àmbit de la qualitat de
vida, en l’àmbit de l’estabilitat democràtica, l’àmbit del
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protagonisme en el context  mundial, que desborda qualsevol
anàlisi parcial i òbviament desborden l’anàlisi de les relacions
financeres amb el pressupost comunitari. De totes maneres
també estam convençuts que conèixer cadascun del aspectes
parcials d’aquesta relació és bo de cara a poder fer la visió
global de quina és la nostra posició en relació al pressupost
europeu.

Moltes gràcies, per la seva paciència i estic a la seva
disposició per a qualsevol aclariment, opinió o comentari que
desitgin fer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Maluquer. En principi ja saben que
pertocaria fer una suspensió d’un màxim de 45 minuts, els
propòs com cada vegada continuar amb la sessió i delego
momentàniament amb el vicepresident.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat).

EL SR. VICEPRESIDENT:

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
intervenen els grups parlamentaris. Grups que volen intervenir?
En nom del Grup Parlamentari Mixt  té la paraula el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

 Gràcies. Bé primer de tot agrair la seva presència aquí, ha
estat molt ilAlustrativa i molt didàctica a efectes primer de tot, i
això és molt important, de pur coneixement de la diferència
regional que hi ha d’aportacions a la Unió Europea i aquesta
operació que vostè ha fet al final de valorar els retorns que
tenim respecte els fluxos financers a la Unió, perquè és un tema
pràcticament inexplorat i també les Balears, perquè normalment
es parla de balança fiscal respecte Madrid, però es desconeix el
vessant, complementari jo diria, respecte BrusselAles que cada
vegada serà més important, aparentment. 

Bé en segon lloc, dir òbviament que compartim amb vostè,
en aquest cas com a diputat dels Verds, que això no ha de
qüestionar la nostra visió sobre si és bona o no la pertinència
a la Unió Europea, nosaltres compartim i és coneguda la idea
que és bo estar a la Unió Europea i efectivament és millorable,
però el que direm no qüestiona això. Anam al gra d’allò que
volíem dir, jo crec que el que vostè mostra o suggereix amb la
seva companya, que ha fet l’estudi la Sra. Correa, demostra que
efectivament vostè ha començat dient que hi ha un dèficit
d’avaluació territorial dels impactes dels fluxos financers de la
Unió i probablement això té una explicació política, perquè si
molts de ciutadans de regions franceses, o italianes, o
alemanyes, o espanyoles sapiguessin exactament quina
naturalesa exacta té la seva relació amb la Unió Europea
començarien a reivindicar a la seva capital central una millor
distribució interior d’aquests fluxos, no?, però jo crec que aquí
feim una labor pedagògica, en aquesta modesta comissió no
permanent del Parlament, per fer emergir un tema fins ara

bastant oblidat en la dinàmica de repartiments financers amb
altres entitats polítiques amb què estam relacionats.

Jo diria que com més coneixement tenguem com a Illes
Balears d’això més veurem que les Illes Balears no estam prou
ben considerades, perquè pagam algun tipus de peatge a l’hora
de la nostra relació financera tant amb BrusselAles com amb
Madrid, i que això obliga a replantejar-se políticament què fer
amb això.

En segon lloc jo crec que contrasta molt el paper que juguen
les Balears dins la Unió a nivell de fluxos financers amb el que
juga Canàries. Jo crec que val la pena comparar els dos
arxipèlags perquè amb la proporció més extrema Canàries aporta
6.264 pessetes per habitant i les Balears, sense tenir en compte
la correcció del consum interior, estaríem parlant de 44.335, és
a dir, que és una proporció enorme, pràcticament de 8 a 1,
aproximadament, no?, vuit vegades més els ciutadans de
Balears que els ciutadans canaris, i amb la correcció aniríem a
cinc o sis vegades més, cosa molt desproporcionada, des del
meu punt de vista, tenint en compte, diríem, les particularitats
del sistema fiscal canari i el marge financer que té
l’administració pública a Canàries dins l’Estat espanyol
respecte a la migració de recursos que administram des de les
Illes Balears.

Un tercer punt de reflexió que volia reflectir és que vostè ha
diferenciat molt bé els conceptes de consum regional i consum
interior, i ha dit que especialment a les Balears és significatiu
perquè l’enorme pes de l’economia turística amb el que
produeix de consum interior distorsiona molt la percepció del
que són econòmicament les Balears, i per tant, des del meu punt
de vista, el que sí que podríem interpretar és que les Balears
estan clarament perjudicades pel fet que no sigui visible aquest
consum diríem estacional de recursos, perquè això ens situa
sempre, a l’hora de poder accedir a objectius comunitaris ics,
ens situa sempre a una franja a la qual no hi pot arribar, no?,
precisament perquè està amagada una xifra aquí que és aquella
reflectida a tot el consum de la gent que no viu permanentment
aquí, i això, com crec interpretar, si és incorrecte ja m’ho dirà, no
ens permet accedir a determinades polítiques o a determinats
ajuts que potser són necessaris a les Illes Balears, però per
aquest sobredimensionament turístic ens porta a una situació
de clar desavantatge.

En quart lloc i ja acabant, jo crec que el que emergeix d’aquí
és que a les Balears tenim una doble solidaritat, com a mínim,
que és una a través del que és el sistema fiscal espanyol i els
mecanismes derivats de la Llei orgànica de finançament de les
comunitats autònomes, però també una solidaritat via fluxos
financers amb la Unió Europea, i és pràcticament desconeguda;
és a dir, és una terra molt solidària en aquest sentit i que crec
que valdria la pena insistir-hi més, i que un retorn que per cada
pessetes et tornin com a màxim la meitat a nivell d’Unió, és com
a sorprenent en una regió com la nostra, on hi ha estudis
nombrosos que diuen que encara indicadors socials bàsics a
nivell, per exemple, de sanitat, de serveis socials o indicadors
ambientals, estan en índexs que de vegades són més propis
d’un país del sud que d’un país del nord.
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I per últim ja el darrer que volia dir és, bé, vostè ha apuntat
al final un tema polític interessantíssim, que és la ponderació
que fan els estats centrals del repartiment, tant per ingressos
com per retorns de despeses, del pes de cada regió. A mi
m’agradaria que hi aprofundís una mica més, i si té informació
ens comentàs si altres estats de la Unió -estic pensant en
landers alemanys o en regions belgues o, per posar un cas així
també, en regions italianes- si el nivell de distorsió és tan elevat
aparentment, pel que vostè pugui conèixer, així en els landers
alemanys, les regions italianes o les regions belgues, com a
l’Estat espanyol, perquè ja dic, en el cas de les Balears
aparentment diríem la distorsió és colossal.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari del Partit Socialista té la paraula la
diputada Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
volem agrair molt aquesta compareixença que ha estat molt
interessant, entenem, i sobretot perquè estam aquests dies de
celebració del Dia d’Europa, en concret és demà però des d’ahir
ja hi ha una sèrie de celebracions a les quals hem participat, i
sobretot perquè tenim per primera vegada la constitució
d’aquesta comissió no permanent a què fèiem esment des del
començament i que consideram que, així com tenim la seva
aportació, ens confirma cada vegada més que aquesta comissió
en el Parlament, pels temes prou interessants que s’han duit, i
jo repetesc que el seu ha estat un tema molt interessant,
pensam que s’haurà de convertir en aquest parlament en una
comissió permanent, és a dir, que sigui el dia a dia del
seguiment d’aquests temes relacionats amb Europa.

Vostè a més ha centrat molt bé el tema del pressupost.
Tenim en aquesta legislatura precisament una..., també s’ha
creat una comissió de balanç fiscal amb l’Estat espanyol,
concreta, també és no permanent i també veim que s’estan
produint aquests dèficits fiscals, és a dir, la diferència important
a favor de la despesa, diguéssim; és a dir, tenim uns ingressos
molt més reduïts en relació a l’Estat espanyol que les despeses.

Entenc que abans de passar a aquestes xifres que ens ha
exposat, entenem que és important i m’agradaria tenir
coneixement, i és la qüestió que plantej, dels estudis
comparatius, no tan sols amb allò que ens ha exposat dins
Espanya, sinó també dins Europa, evidentment. Hi hem fet
esment un poc a la introducció, al petit comentari que hem
tengut oportunitat a la presentació, abans de començar aquesta
comissió, i m’agradaria tenir aquesta perspectiva, aquesta
opinió seva i si, a més, ens pot aportar qualque tipus de
bibliografia o informació i, sobretot, perquè allò entenc més
adient és si ens podem comparar amb les mateixes situacions,
no?, allò que vostè deia d’aquest principi d’equitat que ha de
presidir. I sobretot també estudis de continuïtat: vostè ens ha
centrat en aquesta mitjana d’aquest període 93-96,
aproximadament, i estudis d’abans i després, és a dir,
continuïtat quant a aquesta informació estadística.

Evidentment allò que ens ha demostrat amb aquesta xifra,
amb aquest estudi prou interessant, és i ens confirma allò que
de fet coneixíem, no teníem amb tant de detall aquesta
informació, però evidentment és una reflexió. Aposta dic que és
prou interessant, en el sentit que aquesta informació és per
estudiar-la bé i donar-li continuïtat, quan vostè ens parla per
exemple d’aquestes mateixes xifres de valors absoluts de balanç
fiscal, quant a aquesta regionalització dins Espanya, i aquesta
tercera posició per enrere d’aquest dèficit important, d’aquests
21.000 milions de pessetes, just darrere Catalunya i Madrid.

Són prou interessants també aquestes xifres relatives que
jo tenia..., tot d’una tenia preparada la pregunta en termes
relatius, aquestes pessetes per habitant. Aquestes pessetes per
habitant d’aportació, és a dir, d’aportació que puguin fer les
nostres illes al pressupost comunitari, estam en primer lloc, és
a dir, estaríem, en comparació a la mitjana, aquest índex 100 que
feim d’Espanya, ens duu a una important reflexió, no just, és a
dir, precisament es dóna el cas, jo l’hi he volgut explicar, que
tenim creades dues comissions no permanents, una de balanç
fiscal amb Espanya i aquesta d’Europa; en aquesta d’Europa,
molt centrada evidentment en el tema de pressuposts, hem
tengut aportacions en relació a temes de treball i formació, que
han vengut els consellers, hem tengut aportacions del Centre
Balears Europa, del conseller d’Hisenda o del conseller
d’Agricultura, que ens han explicat en detall la seva àrea i, per
tant, ens aporta vostè aquestes xifres més globals.

És important també aquest pagament, i tornam sempre a
aquestes xifres preocupants a cada una de les aportacions dels
quadres estadístics que vostè ens aportava, continuam
sempre..., vol dir que qualque cosa més hem de fer. Jo no sé si
vostè després a la darrera reflexió ja hi entrarem una miqueta
més, si qualque participació més activa podem tenir per
equilibrar una miqueta aquesta relació, no tan sols amb
Espanya, que ens ocupa una altra comissió no permanent, sinó
també amb Europa, perquè si parlam de pagament per habitants,
és a dir, les despeses de la Unió Europea en relació als
habitants aquí a Balears també ens situam a la darrera, a la
penúltima, perdó. El mateix que en saldo financer ens situam a
l’últim, 160, i Espanya 100; o el mateix amb aquest índex de
retorn molt significatiu i molt clar, és a dir, per cada pesseta en
donam dues. Seria una miqueta aquesta la relació. No, més ben
dit: Espanya rep -pel que ha dit- Espanya rep dues pessetes per
cada pesseta que aporta, i nosaltres, per cada pesseta que
aportam, just en rebem 0,32. Per tant, molt significatiu és, i així
en general ens ha passat.

No ens sorprèn, de totes maneres, si pensam que -és un
dels temes que també en aquest parlament s’ha n’ha fet el
debat- que en els índex que s’han utilitzat sempre s’ha parlat
d’unes xifres macroeconòmiques molt estàndard i sobretot s’ha
parlat de la variable producte interior brut, o producte interior
brut per càpita, o PIB per càpita, i clar, resulta que tenim unes
xifres importants, favorables, en teoria, però que no estan
igualment repartides, i a més no justifica que tenguem un..., he
d’utilitzar aquest concepte de sostenibilitat perquè crec que és
adient, no ens ajuda -entenc- utilitzar sempre aquesta variable
de producte interior brut perquè no ens permet poder continuar
creixent i creixent bé, perquè després es veuen les grans
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deficiències que poden tenir i que aquí ja qui m’ha precedit, el
Sr. Buades, ja en feia menció, no ens permet poder continuar
aportant o creixent bé per poder continuar amb aquesta
especialització en el tema turístic, màxim si pensam que,
l’object iu que ens hem plantejat, l’hem de rectificar, és a dir,
hem de rectificar aquest camí que s’ha plantejat de creixement
important, de just estudiar grans xifres macroeconòmiques, i
hem de rectificar aquest camí, diguéssim, per poder mantenir
aquesta activitat, aquesta especialització turística, o anar cap a
un major equilibri intersectorial per a la nostra economia i per
tant aconseguir aquest equilibri econòmic, social i
mediambiental.

Insistim, per tant, així i tot, que no teníem coneixement
d’aquestes xifres, a posta dic que és important la seva
aportació. Sí que pensàvem que, igual que ens passa amb
Espanya, també ens passava amb Europa per la utilització,
bàsicament, d’aquest estàndard, d’aquestes variables
macroeconòmiques.

Volia insistir en allò que vostè comentava, que a vegades
resulta difícil que sigui una negociació de cada regió, de cada
comunitat, en aquest cas, perquè clar, ve donada per la política
comunitària. Vostè parlava sobretot..., sabem el pes que té la
política agrària comunitària i també, per exemple, la petita
aportació que té en el mateix PIB interior l’agricultura a les
nostres illes. 

Però sí que hi ha reflexions a fer, i ens hi hem trobat per
exemple ara: fons de cohesió entenc que és important, el fons
de cohesió que pugui aportar. Jo tenc record que la petició que
s’havia fet per a aquest proper període 2000-2006, i sobretot ara
per aquest primer bienni, era una aportació important,
aproximadament uns 18.000 milions de pessetes en recursos
hidràulics. Vostè, que ho tenim a prop, coneix la problemàtica
hidrològica, se n’ha fet ressò, de les nostres illes; per tant tenim
unes necessitats importants de planificació en matèria
hidràulica i s’havien fet peticions importants, o també sap que
també per la nostra pròpia estructura i per la pròpia
estacionalitat tenim unes necessitats d’una política en temes de
residus que fa que també, per exemple en fons de cohesió,
s’haguessin demanat uns 16.000 milions de pessetes.
L’aportació final ha estat d’uns 2.000 milions, que això s’ha fet
a través del Ministeri d’Economia i Hisenda, vull dir que no ha
estat que nosaltres aquí no haguem argumentat o que no s’hagi
fet aquesta petició d’aquesta necessitat. 

Per tant a vegades sí que crec que és important intentar
demostrar que sí, que així i tot, repetesc, de les xifres de
creixement o d’aquestes variables significatives que ens
demostren que aquí són unes illes, és una comunitat, és una
regió dins Europa que té un important creixement, una
important activitat, també és important most rar que perquè
aquesta activitat es mantengui i es mantengui bé i, sobretot, de
cara al futur, necessitam un finançament, necessitam una
aportació, bé sigui financera en el cas espanyol, o bé també de
la Unió Europea per cobrir aquestes necessitats.

Jo en tot cas volia exposar aquí un tema important. Les
compareixences que hem tengut a les diferents comissions que

hem tengut, i ara aquesta també, s’han centrat molt en el tema
pressupostari, en el tema de les aportacions. Jo crec que és
aquesta la primera impressió que tenim; ahir vàrem tenir
precisament una conferència, una xerrada, un colAloqui, de la
Carta dels Drets Fonamentals, i allò que va aportar unes xifres
curioses d’una enquesta un institut, un institut concret d’una
zona de la part forana de Mallorca, era que els alumnes
d’aquest institut allò que pensaven majoritàriament era que la
importància de la Unió Europea era pel tema econòmic, però
després també se’ls demanava si haurien de tenir importància
altres temes, perquè havien llegit la Carta dels Drets
Fonamentals, i també considerava la majoria d’alumnes que així
era, era important tenir en compte altres temes, i això és un poc
el que ens hem de replantejar en aquesta comissió, i sobretot
també el que ens hem de replantejar quan pensam que la
proposta pot ser que aquesta comissió a la propera legislatura
sigui permanent, en els temes d’Europa. Temes socials i temes
mediambientals, és a dir, ja el tema mediambiental és bàsic per
a les nostres illes, ja els darrers tractats, acords de la Unió
Europa ja ens assenyalen no el tema mediambiental com a una
opció, com a un consell, sinó com a una obligació. Qualsevol
política ha de dur l’informe mediambiental perquè si no influeix,
precisament, en el tema del finançament.

Comentam, per tant, amb això a què fèiem menció, aquí ja
s’ha estudiat un índex de desenvolupament humà, un índex de
sostenibilitat que esperam que tengui continuïtat i que ens
demostra precisament aquestes necessitats que tenim a les Illes
per mantenir bé aquest creixement, és a dir, per créixer bé i
rectificar aquest futur que podria ser insostenible de continuar
així, amb aquesta gran producció de residus, amb aquest gran
índex de cotxes en relació als habitants, tenim aproximadament
900 cotxes per cada 1.000 habitants, amb aquest gran consum
energètic, i rectificar, per tant, aquestes xifres.

Per tant he de dir també una referència, i vostè que està
implicat en aquest tema d’Europa, també evidentment des del
Grup Parlamentari Socialista volem fer menció a això, és a dir, és
una preocupació, evidentment, perquè és important el tema del
finançament, però també aquella aportació bàsica que ens pot
fer també la Unió Europea és en aquests temes socials i
humans, com és la Carta dels Drets Fonamentals, com també
aquestes polítiques mediambientals. En definitiva, és
aconseguir un poc aquest equilibri econòmic, social i
mediambiental dins el conjunt.

Res més, moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Algun altre grup...? El Sr.
Huguet, pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, al Sr. Salvador
Maluquer moltíssimes gràcies per la seva presència en el
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Parlament i benvingut, no només al Parlament sinó també a les
Illes, li desitjam una estada agradable aquí amb nosaltres.

Normalment en els parlaments, vostè ho sap, no s’aplaudeix,
però es mereix el nostre aplaudiment la seva dissertació, ens ha
encantat i si açò hagués estat una conferència en un lloc públic
òbviament l’haguérem aplaudit i llargament.

No entraré a temes que ja els meus companys de comissió
han parlat, encara que sigui des de la perspectiva d’altres grups
i, a més, com que m’han avisat que em cancelAlaven un vol -jo
he d’anar a Menorca i he de partir una mica abans- seré breu
però intentaré plantejar-li les qüestions que a mi m’agradaria,
des dels seus coneixements i brillantor, que intentés afegir a la
seva dissertació.

Vostè ha començat molt bé, en el primer dels quatre que ens
ha explicat, parlant de l’equitat fiscal, la solidaritat i la cohesió.
De les seves conclusions finals jo crec que podem treure
conclusions respecte d’equitat fiscal, però també m’interessa,
perquè estic segur que la té i no només són posicions
polítiques que vostè ens ha reservat a nosaltres, qualque
opinió respecte de solidaritat i de cohesió. És obvi que la
formació de la Unió Europea -coincidim amb vostè- és positiva,
independentment de quina regió pertanyem, de quines siguin
les més afavorides o les manco afavorides, és un fet positiu, i
sobretot és aquesta obertura de fronteres i aquesta conversió
en un mercat de tants de milions de consumidors, un dels
elements que ha afavorit determinades regions. Jo crec que les
Illes Balears som una de les regions, des del punt de vista de
consum intern que vostè parlava, més afavorides i, per tant,
amb uns avantatges que, òbviament, des del punt de vista de
balança, que és l’objecte d’aquesta comissió, jo no ho neg, i
d’equitat fiscal pugui semblar una altra cosa, però sí que
m’agradaria que aportés qualque cosa de la seva opinió
respecte d’açò, del consum intern, tan important com tots
sabem en la qualitat i en el nivell de vida i en el benestar d’una
comunitat regional.

M’agradaria també, sota la mateixa perspectiva de solidaritat
i cohesió, si no seria interessant dins aquest conjunt de
valoració de resultat, en què ho analitza respecte del nivell de
despesa, del nivell d’ingrés, de diferenciar entre aquests dos,
dels índex de retorn o dels saldos financers, també una analítica
respecte del percentatge del producte interior brut de cada
regió en funció de les polítiques comunitàries, és a dir, quan
parlam del fet que el 50% de la política comunitària és per al
sector agrícola ramader, si féssim una comparació d’aquesta
política de balança fiscal en relació o relativitzada al percentatge
de producte interior brut d’aquestes activitats, és obvi que
donaria també una perspectiva molt interessant des del punt de
vista de solidaritat i de cohesió, perquè és obvi que aquí estam
al voltant o per sota del 2% d’aquestes activitats i a
Extremadura, òbviament, el percentatge del producte interior
brut és elevadíssim respecte del conjunt de l’activitat
econòmica.

Una altra opinió que m’agradaria conèixer de vostè com a
expert és..., jo som molt crític en relació a la política comunitària,
millor dit, a la territorialització de la política comunitària, és a dir,

som molt crític, encara que no hi podem fer res ni hi he pogut
fer res mai, amb el fet que els objectius 1, o 2, o 5B, que són els
que s’aplicaven en temps del seu estudi, entre el 93 i el 96,
estaven referits a regions més que a activitats. És obvi que si el
50% de la política pressupostària de la comunitat es referia a
activitat agrària, l’activitat agrària és molt penosa, la dels
agricultors de les Illes, on la matèria prima quan (...) s’ha de dur
i té un increment en transport, quan s’ha d’exportar per
competir el preu és aquest i aquí els costos són superiors... Per
tant, el fet que aquest tipus de polítiques estiguin
territorialitzades per regions i no per activitat, és a dir, que no
es puguin aplicar, jo crec que un handicap important al que
parlàvem de solidaritat, o de cohesió, o de justícia, fins i tot
també, o d’equitat fiscal en aquest cas. M’agradaria també
l’opinió respecte d’açò per part de vostè.

I també seria per a nosaltres interessant conèixer què pensa
vostè del que passarà en aquestes regions tan desfasades en
funció de la perspectiva des de la qual es miri per a cada un
dels criteris que vostè ens ha assenyalat, a mesura que el
balanç fiscal Espanya Unió Europea, amb la incorporació de
nous estats o de nous països, evolucioni cada vegada a pitjor.
És obvi que l’evolució no serà a millor, serà a pitjor. Què
passarà, pensa vostè?, o quines mesures o els polítics què
hauríem de saber conèixer i què podríem fer perquè no
s’incrementi aquest ventall de desequilibris entre uns i altres,
sinó que, en disminuir el balanç pressuposts Espanya Unió
Europea, convergeixi açò cap a una distribució més eficaç del
que són les aportacions o del que són els beneficis?

Acabaré, m’ho permeti, amb una broma, perquè..., amb un
comentari que ha fet un company d’aquí quan parlava de
Madrid, i tal..., tanta sort que l’estudi que vostè va fer és del 93
al 96 i governava el PSOE. Moltes gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Ara té el torn de rèplica,
diguem-ho així, el convidat, el Sr. Maluquer. Moltes gràcies.

EL SR. MALUQUER I AMORÓS:

Començaré contestant la broma, i és que ja m’agradaria
p oder fer l’estudi ara, és a dir, que... A veure, i això potser no és
una qüestió de colors polítics, però sí que observem a
l’Administració central cada cop més dificultats a l’hora
d’obtenir dades objectives per poder fer estudis, i per tant, que
es refereixi al 93-96 diria que no és culpa nostra, sinó que no
tenim dades per fer l’estudi més endavant. 

Amb això contesto també una pregunta que em plantejaven
del Grup Socialista sobre la continuïtat de l’estudi. Tant María
Dolores Correa, com jo, com altra gent que pot estar interessada
en aquests temes, segur que estam interessats en poder
continuar l’estudi, tot i que jo crec que el període 93-96 és
significatiu, és a dir, que és un període..., dubto que analitzant
tres o quatre anys més canviïn gaire les posicions. Poden
canviar en un cas concret però dubto que els canvis siguin
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substancials. Ara, sempre és bo conèixer les dades, i tenir sèries
llargues, i poder analitzar aquests fenòmens amb una mica de
perspectiva, perquè l’anàlisi de períodes curts sempre es presta
a possibles distorsions o a possibles confusions.

Hi ha hagut un comentari sobre la diferència amb Canàries.
Aquesta, una mica, me l’esperava, una mica me l’esperava
perquè realment la diferència és important. Ara, també cal tenir
en compte que, primer, la diferència no és tan important com
surt de l’estudi, ja he comentat que si hi havia algun cas on hi
havia una sobrevaloració clara jo creia precisament que era el
cas de Balears; per tant aquesta diferència de 8 a 1 és una
diferència que probablement sigui de 4 o 5 a 1, la qual cosa no
vol dir que no hi sigui, la diferència, però jo intentaria sempre
matisar-la, evitar agafar el cas extrem d’un cas que jo crec que
és el que falla més a l’estudi, és a dir, l’estudi jo crec que dóna
uns resultats acceptables o correctes en general, però en algun
cas, i crec que és el cas de Balears quant a dèficit, i
probablement sigui el cas de Canàries quant a aportació perquè
el tractament de Canàries és una mica especial pel fet..., no
paguen gaire però potser paguen alguna cosa més del que surt
a l’estudi; és a dir, que tampoc no crec que canviem el lloc,
simplement és possible que aquests dos extrems s’acostin una
mica, eh? Per tant, és un matís que crec que valdria la pena tenir
en compte.

Hi ha un tema que ha sortit a totes les intervencions i que
m’agradaria agafar al principi. És el tema, una mica, de la doble
insularitat, dels fluxos financers amb l’Estat espanyol i, d’altra
banda, amb la Unió Europea, un cert pessimisme respecte al que
passarà en el futur o respecte al fet que les perspectives són
pitjors... Bé, jo estic convençut que des del punt de vista
financer les perspectives són clarament a pitjor, i a més estic
convençut que no podem fer res per canviar-ho; el que hem de
fer és intentar tirar endavant altres polítiques en aquells àmbits
que ens puguin beneficiar més. Difícilment unes regions, unes
comunitats autònomes que en aquest moment se situen per
sobre de la mitjana europea, com el cas de Catalunya o el cas de
Balears, però que d’aquí a uns anys se situaran molt per sobre
de la mitjana europea, encara que sigui per raons estadístiques,
encara que sigui per l’efecte estadístic de l’entrada de nous
estats membres, difícilment podrem reclamar més recursos,
difícilment tindrem arguments per reclamar més recursos. 

Sí que tothom pot dir: “És que a mi em costa més, perquè la
insularitat...”; l’altre dirà: “A mi em costa més perquè tinc una
densitat urbana que fa que les coses siguin més cares”; l’altre
al revés, dirà que en lloc de la densitat urbana el que té és una
dispersió molt gran en el territori i per tant també li surt més car,
i jo crec que aquest argument, davant de la Comissió Europea
o davant de la Unió Europea, no és un argument vàlid des del
punt de vista en què la funció de la Unió Europea no és pagar
les diferències de costos que hi pugui haver entre unes zones
i unes altres a l’hora de prestar serveis. El pressupost
comunitari no és un pressupost de prestació de serveis, la
prova és que no té pràcticament competències en les polítiques
clau de prestació de serveis: educació, sanitat, etc. Podria tenir-
ne en un terreny que jo crec que no és un terreny sectorial, com
abans comentàvem, però que és un terreny diguem-ne
horitzontal, i que crec que probablement tindria molt de sentit

que tingués el pressupost comunitari, que és la política
mediambiental. En la política mediambiental sí que,
probablement pels seus efectes desbordament, però la
importància que té, allò que es gestiona malament en un lloc
resulta que es pateix en un altre. 

Aleshores aquí sí que probablement tindria molt de sentit
que la Unió Europea, a més de fer una normativa conjunta, que
ja l’està fent, a més de fer un marc regulador comú, que ja l’està
fent, a més, posés els recursos per poder compensar les
diferents capacitats financeres dels diferents territoris, però això
és un problema de capacitats financeres, no només de nivell de
desenvolupament. En gran part la capacitat financera dels
territoris depèn del nivell de desenvolupament, però en la
mesura que no tenen un sistema fiscal propi, no depèn només
del sistema de finançament.

Jo aquí crec clarament que regions com Balears o Catalunya
han de fer la batalla en un altre sentit, no han de fer la batalla en
el sentit d’aconseguir més diners o en el sentit de pagaments,
sinó que l’han de fer en el sentit d’aprofitar totes les
possibilitats que dóna la pertinença a la Unió Europea a l’hora
d’establir xarxes de cooperació amb empreses d’altres llocs,  a
l’hora de participar en programes de recerca europeus, a l’hora
d’estar a la primera fila de les polítiques comunitàries i influir a
les polítiques comunitàries, però no influir en el sentit de dir
“aquí aconseguirem una mica més de diners”, sinó en el sentit
d’orientar la política comunitària cap a actuacions que
globalment defensin els interessos d’aquestes regions. 

Jo crec que és una mica una batalla perduda la de saldos
financers, la qual cosa no vol dir que no s’hagi de conèixer, la
qual cosa no vol dir que no haguem de tenir els saldos
financers sobre la taula constantment, i a més els podem
utilitzar per reivindicar determinades actuacions, però crec que
aquestes actuacions de tipus financer on s’han de reivindicar
no és a BrusselAles, sinó que en tot cas és al Govern espanyol,
és a dir, jo entenc perfectament la postura del Govern espanyol
de fer una defensa de les regions subdesenvolupades, perquè
això globalment aporta més recursos per a l’Estat. Clar, el que
passa és que això no beneficia les regions més desenvolupades
de l’Estat, i per tant crec que hi hauria d’haver una política de
compensació a nivell espanyol, no a nivell europeu, per
compensar aquesta situació. Catalunya o Balears estan en una
situació jo diria incòmoda, molt incòmoda, perquè són regions
desenvolupades d’un estat subdesenvolupat en termes
relatius, és a dir, som allò dels rics dels pobres, per dir-ho d’una
forma. 

En aquesta situació, sempre estarem pitjor des del punt de
vista financer que els pobres dels rics. Hi ha un estudi -i això fa
referència a una altra pregunta que s’ha plantejat abans- fet per
la Universitat de Strathclyde, no sobre l’aportació dels fons
europeus a cada regió europea, sinó sobre les balances fiscals
amb els respectius estats d’un conjunt de regions europees de
7 estats membres, si no record malament. En aquest estudi
sortia la dada, jo crec molt significativa, que dues regions amb
un nivell de renda o de PIB per habitant similar reben un
tractament molt diferent en funció de quin estat estan.
L’exemple que allà s’esmenta és l’exemple de Migdia-Pirineus
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i Catalunya, són dues regions amb un PIB per habitant similar,
estan més o menys a l’entorn de la mitjana europea, però mentre
Catalunya és aportadora a la balança fiscal en relació a
Espanya, en una xifra discutida, però en torn d’un 5 a un 10%
del seu producte interior brut; Migdia-Pirineus és receptora per
part de l’Estat francès d’aportacions fiscals procedents de la
resta de França. Clar, Migdia-Pirineus és regió pobra de França,
Catalunya és regió rica d’Espanya. Les dues regions són iguals,
però en canvi reben un tractament fiscal absolutament diferent.

Clar, aquí una de les coses a plantejar és dir “la Unió
Europea, a l’hora de fer distribucions de fons, no podria tenir
en compte també aquest element?” Home, potser sí, però així i
tot és difícil veure la Unió Europea com a instrument
compensador de les polítiques estatals. Jo ho veig realment
difícil, i per tant m’inclinaria a dur els plantejaments cap a un
altre territori, que és el territori d’aprofitar al màxim aquelles
situacions o aquelles polítiques en què les nostres regions
tenen un actiu important.

Estudis comparatius de la resta d’Europa? Jo ja he comentat
que a nivell regional n’hi havia molt pocs, de fet de nivell ampli
hi ha dos estudis fets pel Parlament Europeu bastant antics, i a
més molt parcials, i recentment hi ha hagut una tesi doctoral,
feta a la Universitat de Barcelona, per part de la Marta Espasa,
en què ha fet una aproximació a les balances fiscals de bastants
regions europees. Això permet donar una aproximació, tot i que
les dades que es fan servir a la tesi doctoral són dades molt més
indirectes que les d’aquest estudi, probablement perquè no és
tan fàcil tenir dades a nivell de tots els altres estats membres, i
jo crec que és un estudi de referència interessant i que permet
fer algunes comparacions amb altres regions europees.

El problema del tractament dels agregats, del consum
interior o el consum regional, aquest és un problema que el
trobem sempre que tractem amb els grans agregats
macroeconòmics. És evident que tot agregat macroeconòmic
amaga els elements individuals de l’agregació. És evident que
quan diem que Andalusia és pobra, o l’Andalusia
subdesenvolupada, estem fent abstracció que a Andalusia hi
ha alguns dels municipis més rics d’Espanya. Però, clar, el
conjunt, el context  és el que predomina. Clar, en la mesura que
no hi ha un control o no es disposa d’una informació exacta
d’on s’estan gastant els recursos comunitaris, ens podríem
trobar amb situacions absurdes, ens podríem trobar que
determinats territoris rics d’una regió subdesenvolupada surtin
molt més beneficiats que determinats territoris pobres d’una
regió desenvolupada. Un cas molt clar potser és el cas d’Aragó.
Aragó és una regió amb un nivell de renda clarament superior
a la mitjana espanyola, no obstant això té zones bastant àmplies
amb un nivell de desenvolupament inferior a la mitjana
espanyola. Aragó no està a l’objectiu 1 perquè no compleix els
criteris per estar a l’objectiu 1, i en canvi Andalusia sí que està
a l’objectiu 1, malgrat que hi ha algunes zones a Andalusia que
estan molt millor que algunes de les zones d’Aragó, que no
estan a l’objectiu 1. 

Aquest és un problema que es dóna sempre, i és difícil
trobar la solució a això, perquè a última hora les polítiques han
de tenir uns marcs de referència, i sí, es podria baixar a una

anàlisi provincial, es podria baixar a una anàlisi més detallada,
però no sé si això resoldria, segurament una part del problema
sí, però no tot el problema. 

La utilització d’altres indicadors, jo també, a veure, es
parlava d’índex de desenvolupament humà, es parlava de si
consum regional en lloc de consum interior, sempre podem
trobar indicadors que ens siguin favorables, sempre podem dir
“és que a mi em convindria tal indicador”, i a més trobarem
arguments per defensar que aquell indicador és el correcte,
perquè probablement és correcte. El que passa és que tornar al
d’abans, crec que en el tema de la relació financera amb el
pressupost comunitari, és una mica una batalla perduda, és una
batalla que no ens aportarà resultats a regions que estem per
sobre, en general, de la mitjana europea.

El tema de l’equitat i la solidaritat i la cohesió. L’equitat és
fàcil de valorar, es pot mirar si hi ha equitat o no hi ha equitat.
El tema de la solidaritat i la cohesió és més difícil, perquè des
del punt de vista dels principis, estam d’acord que hi ha
d’haver solidaritat i hi ha d’haver cohesió. El problema és dir
quanta solidaritat i quanta cohesió. Jo crec que el primer pas
per poder dir quanta, què és el que políticament la societat
accepta com a solidaritat correcta o cohesió correcta, el primer
que s’ha de fer és quantificar, i saber quina és la solidaritat que
hi ha, i veure si aquesta solidaritat és la que volem, és massa, és
massa poca. Això és absolutament discutible, i en tot cas és
una opció política, però difícilment es pot discutir de solidaritat
o de cohesió sense tenir dades. És a dir, sense tenir dades és
absolutament impossible dir si la que hi ha és massa, és massa
poca, en sobra o en falta. Per tant, jo crec que el primer pas per
parlar de solidaritat i cohesió és fer anàlisis de dades, trobar les
dades, quantificar al màxim el que hi ha, amb el màxim
d’objectivitat possible, i després el debat polític és el que ens
ha de dir si aquesta solidaritat que hi ha és correcta, o si n’hi ha
d’haver més o si n’hi ha d’haver menys. Però això ja és un tema
que desborda l’estudi. En tot cas, penso que estudis com
aquest són útils per poder tenir les primeres dades del treball.

S’ha fet una crítica a la territorialització de la política
comunitària. Jo no és que sigui un gran defensor de la política
regional comunitària, no és que tingui una opinió molt positiva
de l’aplicació real d’aquesta política, però el que em sembla
evident és que en tot context  fiscal conjunt hi ha d’haver
polítiques per compensar el que en diuen xocs asimètrics, és a
dir, determinades situacions externes afectes de forma diferent
a diferents àmbits territorials, i cal que les autoritats fiscals o
que les autoritats econòmiques en cada àmbit, siguin les
regionals, siguin les estatals o siguin les europees, tinguin
instruments per compensar d’alguna forma aquests xocs
asimètrics i poder ajudar aquells territoris que poden sortir més
perjudicats de determinades polítiques. És evident que la
política d’integració econòmica és una política que aporta més
beneficis que costos al conjunt de la Unió Europea, el sistema
econòmic serà més eficient, però també és evident que aquesta
política comporta un risc d’exclusió de determinats colAlectius
socials, o determinats colAlectius sectorials, o determinats
colAlectius territorials; i jo entenc que hi ha d’haver unes
polítiques que d’alguna forma assegurin que el benefici general
no es fa a costa de l’exclusió de determinats sectors més febles
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de la nostra societat. Per tant, potser la forma de la política
regional no és del tot correcta, però una certa política regional,
estic convençut que qualsevol govern l’ha de tenir per poder
precisament compensar aquestes situacions de debilitat. 

Bé, potser ja per acabar, tornar a insistir en el tema (...), les
perspectives són a pitjor, s’ha comentat, jo n’estic convençut,
des del punt de vista financer són clarament a pitjor, i crec que
la batalla s’ha de fer en un altre terreny, s’ha de fer en el terreny
de les altres polítiques. Jo crec que en les polítiques
mediambientals, o en les polítiques de recerca i
desenvolupament, que són polítiques que des del punt de vista
de recursos financers no ens aporten gran cosa, també exagero,
aporten uns recursos òbviament valuosos, però molt inferiors
als que manega la política agrària comuna, o la política
estructural, però que en canvi té uns efectes multiplicadors, uns
efectes incentivadors a llarg termini probablement més
importants que els que pugui tenir la política agrària o la
política estructural. Jo crec que l’oportunitat de regions amb un
nivell mig és precisament situar-se prop de les capdavanteres
i no prop de les que estan a la cua, és a dir, situar-nos,
aconseguir aliances, aconseguir intervenir en les polítiques
comunitàries en favor d’aquelles polítiques que ens beneficien
clarament, encara que moltes vegades no tenen un efecte
financer immediat, sinó a llarg termini. 

EL SR. PRESIDENT:

Agrair la nova intervenció del Sr. Maluquer. Si algun grup
parlamentari vol utilitzar un altre torn de rèpliques. Si? Pel Grup
Popular la Sra. Bennàsar. 

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Jo només volia aprofitar que el meu company ha partit per
saludar-lo també, i donar-li les gràcies per la seva presència
aquí. I estic totalment d’acord. Jo és que he estat a l’anterior
legislatura al Parlament Europeu, lluitant pel reconeixement de
la insularitat, i per veure una regió com la nostra, una
autonomia com la nostra què podia fer, perquè clar, el nostre
PIB ens excloïa de per tot, i vaig arribar a aquesta conclusió que
vostè ha dit ara, que nosaltres en el que podem fer feina és en
les xarxes transeuropees, que podem fer feina amb les noves
tecnologies, que hi ha molt de futur dins la Unió Europea. Clar,
això suposa fer una feina de fer projectes, de cercar a quina
xarxa ens podem ficar, quin projecte podem aportar, quines
innovacions podem introduir, però és un repte que jo crec que
és bastant engrescador per a regions, per a autonomies com la
seva i com la nostra. O sigui, que m’ha agradat molt sentir que
vostè deia això, perquè crec que perdem massa temps en una
situació que ens trobam quasi de recta final de l’agenda 2000,
amb un situació molt nova que ens trobarem amb aquests 100
milions més d’europeus, amb un mercat interior que fa molta via
i que crec que per un tipus de model econòmic o per l’altre, tant
Catalunya com Balears estan introduïts dins aquest mercat
interior. Crec que valdria la pena tal vegada no mirar tant enrere,
què és el que perdem, o què és el que no ens arriba, sinó mirar
endavant i veure on realment podríem ser nosaltres
capdavanters o podríem fer una passa endavant per fer feina
amb els que van ben endavant, que en certs punts ho podríem

fer, em pareix, no sé si vostè està d’acord. Jo crec que vostè un
poc el que ha dit és això, i jo només volia dir que estic totalment
d’acord i que m’ha agradat molt sentir que vostè confirmava
unes sospites que jo també vaig poder constatar durant
aquests anys. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Si vol fer una darrera
intervenció, Sr. Maluquer. 

EL SR. MALUQUER I AMORÓS:

Molt puntual, només dir que una cosa no exclou l’altra. És
a dir, jo estic absolutament convençut que hem d’anar per aquí,
per aprofitar les oportunitats que ens donen les noves
polítiques europees i la innovació, etcètera, però també hem de
seguir coneixent, malgrat que probablement no sigui la nostra
batalla, quins són els saldos fiscals, perquè és el que deia
abans: la solidaritat, tots hi estem d’acord, segur, no crec que
partit digui que està en contra de la solidaritat o de la política
de cohesió, però el que sí que és bo és que sapiguem,
socialment fins i tot, no només políticament, quin és el nivell de
cohesió i solidaritat que tots plegats estam disposats no només
a pagar sinó a assumir. Jo crec que això és bo conèixer-lo,
independentment que la nostra discussió amb la Unió Europea
no ha d’anar per aquí, ha d’anar per un altre cantó, ha d’anar
pel cantó d’aprofitar totes les oportunitats que es presenten.
Però crec que una cosa no exclou l’altra, les dues coses val la
pena mantenir-les. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, moltes gràcies. 

Petició de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència i del director general de Relacions amb Europa.

Ens quedaria un punt molt curtet en aquesta comissió,
abans de cloure-la, que seria, vista la petició que tots vostès
coneixen, de cinc membres de diferents grups parlamentaris
presents a la Comissió, on se solAlicita la compareixença davant
aquesta comissió de l’IlAlustríssim Sr. Joan Manuel López
Nadal, que és el director general de Relacions Europees del
Govern. Aquesta presidència, en base al que disposa el
Reglament al seu article 68.2 proposaria incloure com a segon
punt de l’ordre del dia urgent en aquest debat la compareixença
del Sr. López Nadal. Sí, la Sra. Amer, per favor. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Hem fet esment i hem parlat amb la
portaveu del Grup Parlamentari Popular en aquest temes
d’Europa, i consider adient fer una rectificació a fi de millorar
aquesta compareixença en relació a aquesta carta dels drets
fonamentals, i és que en aquest parlament allò que és costum
és precisament demanar la compareixença del conseller, assistit
del director general respectiu. Crec que hi haurà acord, i
demanaria als diferents membres d’aquesta comissió que es
tradueixi aquesta petició de compareixença del conseller, i que
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vengui acompanyat del director general de Relacions amb
Europa, el Sr. López Nadal. Per tant, el Sr. Antoni Garcias i el Sr.
López Nadal. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, crec que és molt adequada la millora, i la faig meva com
a president, i proposaria per tant que, si els sembla bé, ho
votàssim per assentiment gairebé, perquè crec que la petició
inicial també està formulada en nom dels cinc grups
parlamentaris.

Aleshores, si els sembla bé, quedaria aprovat per
assentiment. I bé, deixaríem aquí la compareixença d’avui, i
acabaríem així la sessió. Voldria agrair molt especialment al Sr.
Maluquer la seva presència; crec que ha estat la seva
intervenció magnífica i molt ilAlustrativa d’un tema del qual
pràcticament no coneixíem res, i agrair-li, com dic, la seva
presència aquí i les seves intervencions posteriors arran de les
intervencions dels grups, i també agrair als membres de la
comissió el seu esforç i les seves aportacions.

Dit això, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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