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No són balances fiscals

L
a balança fiscal, tal com 
s’entén convencionalment, 
calcula la diferència entre 
les despeses que el Govern 

central realitza en un territori i els 
ingressos fiscals que n’obté. Està 
clar que el que publicava ahir el mi-
nisteri, igual com va passar l’any 
passat, no són stricto sensu balances 
fiscals. Una balança valora la despe-
sa en un territori (no suposadament 
per a un territori) i ho fa a partir dels 
impostos pagats pels ciutadans 
d’aquell territori, no pels que s’esti-
ma que suporten finalment les càr-
regues fiscals.
 Els comptes regionalitzats que 
ara ens presenten no són balances 
fiscals tal com s’han entès des de 
sempre a Catalunya, seguint les 
dues  metodologies acordades pels 
acadèmics.
 Als comptes elaborats pel minis-
teri, on es gasta i es recapta és el de 
menys. El que és important és si be-
neficien en termes nets (càrrega/be-
nefici) qui l’administració central 
ha decidit que s’ha de beneficiar.
 Aquest enfocament el que fa és 
contribuir així a marejar la per-
diu de la confusió. Els comptes re-
gionals el que fan precisament és 
el contrari de les balances fiscals. 
Construeixen un sector públic cen-
tral unificat i assignen la despesa 
feta pels diferents ens d’acord amb 
supòsits d’incidència, en la majo-
ria dels casos indemostrables em-
píricament.

Qui beneficia
No importa qui gasta ni a on es gas-
ta, sinó qui teòricament beneficia 
residualment aquesta despesa. La 
visió centralitzadora fa aquí que les 
autonomies siguin supèrflues. Si 
només les persones, i no les juris-
diccions fiscals, són el que comp-
ten, ¿per què cal la descentralitza-
ció i una institució autonòmica en 
primer lloc?
 Finançat pel ministeri, elaborat 

Anàlisi  

per un equip de part i amb metodo-
logia esbiaixada, contrària al que 
va ser l’acord en el seu dia elaborat 
a l’Institut d’Estudis Fiscals, els res-
ponsables aprofiten el període esti-
val per afegir llenya al foc de la so-
lidaritat interterritorial. Negligei-
xen el mètode del flux monetari, 
més propi de la balança fiscal, al-
menys com s’entén a Catalunya, 
que consisteix a imputar els ingres-
sos al territori on es localitza la ca-
pacitat econòmica sotmesa a grava-
men i a assignar les despeses allà on 
aquestes es materialitzin.
 Si vostè, lector, creu que cap 
d’aquestes dues coses, on es gasta 
i on es recapta, no són importants, 
serà bo que es demani per qui-

na raó tanta i tanta despesa públi-
ca que s’ubica a Madrid, en bene-
fici suposadament de tots els ciu-
tadans, no es descentralitza arreu, 
des de l’Aragó fins a Galícia o al Pa-
ís Valencià. Si on es gasta no impor-
ta, ¿per què no ho fem federalment?
 Si, per contra, el contribuent 
català vol exigir a l’Administra-
ció central què es fa amb els seus 
impostos, que oblidi aquesta nova 
aportació de Montoro i pregunti: 
¿Si ens poguéssim finançar a par-
tir dels nostres impostos, com aug-
mentaria la nostra capacitat de 
despesa en comparació amb l’ac-
tual? Que Madrid, amb aquestes 
dades, sigui tan solidària, ¿no és es-
trany?
 Davant el repte sobiranista ca-
talà tornen a sorgir aquestes dades 
fiscals, per a consum polític i per re-
visar les propostes de finançament 
autonòmic un any després que ha-
gi caducat.

Guillem López-Casasnovas
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Els comptes que 
presenta Montoro 
oculten la realitat 
inversora estatal  

més el procediment de la càrre-
ga-benefici, això es deu a un pre-
judici estrictament ideològic», va 
dir. Va recordar que la Generali-
tat fa els càlculs amb aquest mè-
tode i amb el de flux monetari, 
que té en compte la inversió di-
recta de l’Estat en el territori. I va 
atribuir el dèficit fiscal més elevat 
de Madrid a l’«efecte de la capita-
litat», que fa que «la despesa ad-
ministrativa que es fa a Madrid» 
s’imputi al conjunt.
 L’estudi difós per Hisenda, en 
què participen també els profes-
sors Ramón Barberán i Ezequiel 
Uriel, constata que després de 
Ceuta i Melilla, amb el 24,49% del 
PIB, Extremadura és la comuni-
tat amb més superàvit fiscal, és a 
dir, que més rep en relació amb el 
que aporta, amb 2.655 milions o 
el 15,60% del PIB. La segueix Ca-
nàries, amb el 8,58% del PIB.
 Les dades van en la línia de l’es-
tudi presentat dilluns per Mas-
Colell, segons el qual el sistema 
de finançament penalitza les co-
munitats que més aporten per te-
nir un cost de la vida més alt, i que 

no es té en compte al realitzar els 
càlculs. La Generalitat al seu torn 
critica que el Govern central in-
tenti iniciar la negociació del nou 
model de finançament autonò-
mic, que hauria d’haver-se revi-
sat l’any passat, en ple ambient 
preelectoral.
 Malgrat admetre l’existència 
de dèficit fiscal, els càlculs pro-
moguts per l’Administració cen-
tral converteixen aquest desfa-
sament a Catalunya en minvant. 
L’estudi realitzat el 2008 pel Go-
vern socialista va situar aquest 
desfasament a Catalunya en el 
8,70% del PIB i en el 6,55% amb el 
mètode de càrrega-benefici.
 El primer estudi de les balan-
ces, convertides en comptes terri-
torialitzats ja amb el PP en el po-
der, va presentar el 2011 un dèfi-
cit fiscal per a Catalunya del 4,3%, 
que ara situa en el 3,75%. H
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Saldos totals 2012. EN MILIONS D’EUROS
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Saldos per càpita  2012. EN EUROS
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Darrere de Ceuta i 
Melilla, Extremadura 
és la comunitat que 
té més superàvit, 
el 15,6% del PIB
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