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Abstract

Rc,^^innal pu/irks in the suppls^ o/public goods con hart a si^^^ni%icunt irnpurt on re,^iunal

diseyuulity in Europe. In ^hc rniddlc ur long run, cquulisalion o^ the re<^^innn/ supple of public

cool human capital will redact regional income dispersion per heat/ approxinxucls• be a third.

The runh-ibulinns of educa^hnt and rn(rastruc^ure irn^eshncnl to this umnmv are appro.t^inuuc h^

u/^^he sunte order of nui,^nilnde. Invcsnncnt priorities intplicd bs vcu-inu.c eyuits^ and efficicncs^

rri^criu arc yui^c at rariuncc. It duet not fol/mr that there is al^rcn^s a con/lice hetsvicen equity

curd c'/liricnc_r. "phis is noI the case in the group o/ re,^^iuns with a lu^r sappls• n/public capital

curd un acceptable return ro nirestmc^itt. The cnntributioii of infi-aslrur^ure pnli^s• to the redur-

^inn u/^ re,^^ional diseyua/ih^ in Spain during the period anu/s^scd has been vers^ solo/! (arnurul

1^%). Thc^ assignation oJ^FF,DF_R U^ans%cr.r bees proven to be clcarl^• a redislrrbu^i^^c cri^c^rinn.

7^hc impact ol^Ihesc /ands bus been considerable, althou,^>lr lrntited bs^ she small rulurne o/^arai-

luhle^ resources. Aceordin^^ Io our res^dts, FEDF.R bus reduced dispersion of rc^^^ional income in

Spain, Jar the nuzst op^imis^ir scenario, around S^/c, a /^,^^au^c irhich represents appro.^^imolelr

one ^lrird o/'she /offal reduction irr rc^^^ionnl diseyua/it^^ durin,^^ /he decode of the ci,^^hties.

Presentacio

Dr. Jaume Porto Casanclles, Rector de la Universitat de Lleida, Dr. Antoni Serra Ramoneda,

President de la Caixa de Catalunya, Dr. Josep Jane Sole, President de la Societal Catalano

d'Economia, Dr. Josep C. Verges, Secretari de la Societal Catalano d'Economia, Sr. Sebastia

Barranro Tomas, Tinent d'Alcalde de I'Ajuntament de Lleida, membres del Jurat del Premi

SOCII'lal Catalano d'Economia, senyores i senyors, cs per a nosaltres un gran plaer sec avui aqui

en I'aete de lliuroment d'aquest premi que ens honora en representaci8 do I'equip d'investigadors

yue hem coordinat. Voldriem entendre el nostre agra^ment a la Caixa de Catalunya, entitat patro-

rinadora del premi. Aquest plaer estii augmenrU pet goig de poder celebrar el setcents ani^^er-

sari de la Universitat de Lleidti. Un entorn academic amb tanta tradici^^ cs particularment adient

per I'acte que avui ens ocupa.

EI treball guardonat. Crei.remen^ i Convcr,^^nncia Re^t^ionul a F.span^^a i Europa', que hem

dirigit ha enrol realitzat per I'Institut d'Analisi Econ^^mica (IAE) del Connell Superior

d'In^^estigocions Cientifiyues amb la col.laboracib de la Fundacib d'Eronomia Analitica. Ayuest

projccte s'emmarca en la lima d'im^estigacio en economic re;^ional desenvolupada en I'IAE

durant els darrers anys i representa un esfor^ col.lectiu on ban participat investigadors no Homes

do I'IAE sin8 Lambe de la Universitat Autonomy de Barcelona, I'IESI; i la Univcrnirlt Pompeu

Fahra. L'obra consta de dos volums. EI primer resumeix els resultats de la investigacio i ha enrol

redactor per Angel de la Fuente, Ramon Caminal i els directors de I'estudi. El segos volum Conte

Inmout d'Am'disi Econ6mica. CSIC



cls trehalls de recerca que former la base de I'estudi. amb contribucions de Philippe Bacchetta,
Isabel Busom. Michael D. Creel, Angel de Ia Fuente, Jose Maria da Rocha, Joan M. Esteban,
Modest Fluviir, Walter Garcia-Fontes, Jordi Gual, Albert Marcet i Daniel Serra. Entre totes les
contrihucions cal destacar la d'Angel de la Fuente que va aportar cinc capitols del volum segon
a mes de la contribucioja esmentada en la redaccio del primer volurn. Joan Antoni Duro va tre-
ballar corn a ajudant de recerca del projectc i Maria Jose Garcia en tasques de secretaria.
Voldriem agrair tambe el suport constant que Cesar Molinas va prestar al Ilan, del desenvolu-
pament dels treballs. El projecte va rebre finan4ament del Fons Europeu per al
Desenvolupament Regional (FEDER).

Introduccio

Europa es dins dun proces de creixent integracio economica. El Mercat Unic s'esta conso-
lidant i som ja hen endavant en el cami de la Unio Monetaria. Malgrat els heneficis esperats del
proces d'integracio, la distribuci6 territorial dell sous efectes es rues problemiUica. Una de les
preguntes clan es quip sera l'impacte del proces sobre la convergencia en nivell de renda dell
pa'isos i regions de la Unio Europea, es a dir, sobre la convergincia real. La viahilitat politica
del proces d'integracio europea depen en bona mesura de que tots els socis comparteixin els
heneficis de III unio.

El Tractat de Roma ja contempla en el seu Article 2 la necessitat de garantir un descnvolu-

pament harmonic. Hi havia, per. la creen4a de que I'equilihri territorial es produiria de forma

gaire be espontania. Ed propi Tractat prohibeix (antb excepcions) les politiques regionals a

nivell comunitari, ja que es veuen corn una forma de pertorbar la Iliure competencia. No ohs-

tant aixo, la UE ha gnat adoptant una politica regional cada cop flies activa. Duna Banda, I'op-

timisme inicial es va anar moderant a la vista de que les desigualtats regionals no es reduien.

Daltra Banda, la incorporacio de pai'sos mes pobres que els fundadors i amb mes desigualtat

interna va incrementar significativament la desigualtat dins el conjunt de I'ampliada Unio

Europea. Es en aquest context que es creen els tons estructurals com a principal instrument

d'una politica regional europea que s'inicia amb pressupostos molt limitats. Al Ilarg dels anys

vuitanta aquests tons han passat a ocupar un paper mes signit'icatiu dins les despeses de la Unio

Europea.

La politica regional europea en aquest periode mes recent ha estat guiada per una visio de

la problematica del dcsenvolupament regional que parteix de 1'existencia d ' un alt nivell de desi-

gualtat interregional a Europa; i de la manca d ' una tendencia espontania a la desaparicio de les

disparitats . El diagnostic basic de la Comissio Europea sobre les causes del desequilibri territo-

rial es basa en que les diferencies existents estan causades per diferencials de productivitat, tot

i que les diferencies en taxes d'atur hi juguen un paper creixent ; i que aquests diferencials de

productivitat reflecteixen I'existencia de desavantatges estructurals en les regions menys

avan4ades , els quals corresponen a una infradotacio en els factors productius basics. Dacord

amb aquesta visio, la politica regional europea s'ha concentrat en la provisi6 d'infrastructures,

incentius a la inversi6 privada i millora en la formaci6 de la for4a de treball . Aquest esfor4 s'ha

canalitzat a traves del Fons Europeu per al Desenvolupament Regional (FEDER ) i el Fons

Social Europeu (FSE).
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L'ohjectiu de la investigacio que hem dirigit ha estat aportar instruments d'analisi i evidcn-

cics cmpiriques que contribueixin a la formulacio d'una politica regional mes efectiva. Corn a

punt de partida, hem tractat de determinar fins a quin punt I'evidencia disponible corrobora el

diagnostic de la Comissio sobre les causes primaries de la desigualtat regional. Despres hem

investigat la eficacia dels instruments de la politica regional europea en promoure el creixement

i la rcduccio de la desigualtat. Hem estudiat en particular la situacio de les regions espanyoles

en la decada dels anys vuitanta. Aixi s'ha investigat la contribucio de les diferencies en dota-

cions de capital public i huma a la dispersio de les render per capita regionals i fins a quin punt

es possible reduir la desigualtat regional utilitzant politiques d'oferta destinades a millorar les

esinentades dotacions a les regions mes pobres. D'aquesta analisi se'n despren quines regions

mereixen una atencio prioritaria en termes d'inversio publica d'acord amb els criteris d'equitat i

eficiencia. Finalment. hem fet una analisi mes aprofundida de la contribucio dels Eons FEDER

en I'evolucio de la desigualtat interregional. En concret, quin ha estat l'impacte do les trans-

fercncies del FEDER en la productivitat do les diferents regions espanyoles i is dispersio d'a-

questa variable.

Farem primer una breu avaluacio de les causes primaries de la desigualtat interregional

europea, per a concentrar-nos despres amb mes amplitud en el paper de les infrastructures i el

capital huma com a instruments de convergencia regional.

Alguns trets de la desigualtat regional a Europa

En primer Hoc cal destacar que a Europa hi ha un grau de desigualtat regional notable. De

fet, cls indexs de desigualtat europeus entre paisos son superiors, per exemple, als que es donen

als Estats Units. Mentre que en les decades dels anys seixanta i setanta la desigualtat entre les

regions europees va disminuir de manera considerable, el proces s'atura en la decada dels vui-

tanta amb un Ileuger increment de la mateixa.

A la introduccio hem esmentat que la incorporacio a la Unio Europea d'un grup de paisos

pobres va provocar que les desigualtats regionals s'accentuessin. Per tint, resulta esclaridor

poder distingir entre la desigualtat externa entre paisos i la desigualtat interna al si de cada pals.

Si no hi hagues desigualtat interna i Iota la que observem fos deguda a desigualtat externa entre

paisos, hauriem de concloure que les politiques de desenvolupament haurien d'estar hasades en

paisos i no en regions. En la Figura I representem I'evolucio de la desigualtat interna i externa

en Ia Unio Europea.
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Figura 1 : Desigualtat regional interna i externa a Europa
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La primera rellexi6 es que la desigualtat entre paisos explica gaire be la meitat de la desi-
gualtat total . En altres paraules, Si s'igualessin els nivells de renda de tots els paisos. tot mantc-
nint les desigualtats internes de cada pals, eliminariem prop dun 40Y/ de la desigualtat interre-
gional . La segona retlexio es que el pes absolut i relatiu de la desigualtat interna ha augmentat
un 20 `7c al llarg de la decada , mentre que I'externa s'ha reduit en un 15(1(. La discrepancia de
tendencies ha estat especialment accentuada en la segona meitat de la decada . Aixi doncs, s'esta

produint una convergencia real entre paisos, perm una divergencia en el si dels paisos. El pro-

ces que obscrvem pot atribuir- se a que les regions mes desenvolupades dels paisos menys
avan4ats son les que mes es beneficien de la integraci6 dels mercats.

La renda per capita, que estem utilitzant com a punt de referencia. es el resultat de dividir

la renda produida en cada regi6 per la seva poblaci6. Per tant, les diferencies en renda per capi-

ta poden no correspondre a diferencies en la productivitat de les regions, sin6 a variacions en la
taxa d'activitat (percentatge entre poblaci6 total i poblaci6 activa) o en la taxa d'atur. Aquesta

diferenciaci6 es essencial per al disseny de la politica regional. Si es tracta de diferencies en la

taxi d'activitat, aquestes poden ser degudes, per exemple, a la participaci6 de la dona en el mer-

cat de treball. D'altra Banda, si es trades essencialment de diferencies en taxes d'atur, caldria

considerar la possihilitat d'utilitzar politiques especifiques. Es una gdesti6 important en I'ava-

luaci6 de la desigualtat el poder destriar quina part es deu a diferencies de productivitat per tre-

hallador, en taxes d'activitat o en taxes d'atur. La Figura 2 ens presenta els resultats pets defe-

rents paisos europeus.
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Figure 2 : Descomposicio de la desigualtat per factors
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La primers observacio que volem fer es que, quan ho mesurem a nivell global europeu, dos

ter^•os de la desigualtat interregional scan atribuibles a diferencies en la productivitat per treba-

Ilador ocupat. L'altre ter4 se'I reparteixen a parts iguals les diferencies interregionals en taxes

d'acti^^itat i en afar. De fet el pes de I'atur com a factor explicatiu ha experimentat un increment

al Ilarg de la decada. A nivell de paisos, Espanya es el pail on, relativament el pes de les

diferencies en productivitat juga un paper mes petit i, en canvi, on 1'atur juga el paper mes

important En conjunt, aquestes lodes semblen donar suport a la visi6 que Ies causes mes impor-

tants de desigualtat interregional s6n Ies diferencies de productivitat.

Educacio , capital public i desigualtats regionals a Espanya

Utilitzani lodes espanyoles per a la decada dell anys vuitanta, hem analitzat els determi-
nants dell nivells regionals de renda i la seva dispersiG, amb especial atencib a I'impacte de la

in^^ersi^^ publica en infrastructures i educaci6. Tambe hem explorat Ies implications dell nostres
resultats per a la formulacio de la politica regional, centrant-nos en Ies segiicnts questivns.

F,I nostre primer objcctiu ha estat avaluar I'efectivitat potencial d'alguns dell instruments
mes importants de la politica regional (en concret la inversio publica en educacio i infrastruc-
tures) me.^u^ada en termer de la seva capucitat per incidir sobre la dispersi6 de les render per
cispita regionals. En segon Iloc, hem intentat quantificar I'impacte real d'aquestes politiques
sohre la desigualtat regional a Espanya durant els anys vuitama. Es tracta de dues questions
independents be que relacionades: encara que el potencial redistributiu de Ies politiques con-
lemplades los alt el grau de realitracio d'aquest potencial depen del volum total dt recursos
dedicats a aquestes politiques i de la mesura que aquests recursos es distribueixin entre regions
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en proporci6 inversa a ]a seva renda per capita inicial. Finalment, un tercer ohjectiu ha estat

intentar oferir un diagnostic, necessariament preliminar, del nivell d'equipament d'infrastructu-
res productives de les diverses comunitats autbnomes espanyoles. Esperem que aquest exercici

pugui ser d'utilitat per a 1'establiment de prioritats regionals d'inversi6 publica basades en crite-

ris explicits i hen raonats. Si he els nostres resultats fan pales, una vegada mes, I'existencia dun

conflicte entre equitat i eficicncia, el trehall realitzat permet al menys quantificar el cost i els

efectes de distintes alternatives.

Per quantificar I'impacte sobre la renda regional de les distintes variables d'interes resulta

imprescindible especificar amb precisi6 els canals per mitja dell quals les politiques considera-

des poden incidir sobre la productivitat i 1'ocupaci6. A aquest cfecte, el trehall desenvolupa un
model que intenta capturar els principals determinants de la renda per capita regional. A mes, el
model desenvolupat motiva tambe la construcci6 d'un index sintetic que combina dos dell indi-

cadors d'equipament d'infrastructures habitualment utilitzats: la dotaci6 de capital public per

habitant i per quilbmetre quadrat de superficie. L'index de dotaci6 efectiva d'infrastructura que

proposem es construeix com una mitjana geometrica dels dos indexs precedents, amb pondera-

cions basades en cis coeficients estimats de la funci6 de producci6. Aquest indicador, que resu-

meix la contribuci6 del capital public a la renda per capita a cada regi6 tenint en compte tant la
seva poblaci6 com les dimensions del seu territori, hauria d'oferir una visi6 mes fiable dels

nivells d'equipament o de necessitat relativa d'inversi6 a cada regi6 que cada un dels indicadors

parcials.

Utilitzant el model esmentat es possible calcular la contribuci6 de 1'educaci6 i les infras-

tructures a la renda per capita regional. Els resultats d'aquest exercici es resumeixen a la Figura

3 que mostra, per a cada Comunitat Autonoma, el nivell de renda (en desviacions sobre la mit-

jana mostral) que resultaria de 1'eliminaci6 de totes les diferencies entre regions lievat de la

dotaci6 del factor considerat. Aixi, per exernple, si Madrid fos igual a la regi6 mitjana en tots

els aspectes tret del nivell mitja d'educaci6 de la seva poblaci6, la seva renda per capita seria

superior a la mitjana en un quinze per cent aproximadament.

La magnitud dels efectes resumits en el grafic suggereix que la igualaci6 de les dotacions

de capital public i huma resultaria en una reducci6 significativa de les disparitats existents entre

regions. La taula I confirma aquesta apreciaci6. El primer rengle mostra el valor observat I'any

1990 d'un index de desigualtat regional en productivitat i renda per capita (hasat en el coeficient

de variaci6 del logaritme de cada una d'aquestes variables). La recta de la taula mostra el valor

estimat del mateix index de dispersi6 despres d'eliminar les difercncies interregionals en dota-

cions de capital public i huma (per separat per a cada variable, i per a les dues de forma con-

junta). Aixi, per exernple, I'eliminaci6 de les diferencies interregionals en nivells mitjans d'edu-

caci6 reduiria la dispersi6 de la renda per capita en un 25,8(/(, mentre que la igualaci6 de les

dotacions electives de capital public ho faria en un 19,1 % finalment, la igualaci6 simultania de

les dotacions dels dos factors reduiria la desigualtat regional en un 32,9(/(.
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Figura 3 : Contribucio de 1'educaci6 i les infrastructures a la renda per capita
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Contribucid de les dotacions de capital public i huma a la renda per capita regional (mesu-

rada per la desviacio percentual sobre la mitjana interregional que induiria cada factor per ell

mateix).

Taula 1: Contribucio del capital public i huma a la desigualtat regional

Producte per ocupat

Any 1990

Renda per capita

Valor observat 100,00 100,00
Corregit per:

Capital huma 76,27 74,19
Capital public 73,03 80,86
Ambdos factors 57,99 67,11

Tot i que l'impacte potential de les politiques d'oferta es considerable, el seu efecte real
sobre la desigualtat regional dependra del volum total de recursos dedicats a aquestes politiques
i del gran en que aquests recursos es distribueixin entre regions en relacio inversa amb la seva
renda per capita. En el cas d'Espanya, l'evolucio dels nivells mitjans d'educacit ha contribuit de
manera apreciable a la convergencia regional en nivells de renda durant la decada dels anys vui-
tanta. No obstant aixo, la contribuci6 neta de la politica d'infrastructures a la reduccio de les dis-
paritats ha estat molt petita, cosa que suggereix que 1'assignaci6 dels recursos disponibles per a
la inversio publica s'ha realitzat en part seguint altres criteris i, tal vegada. que el volum de

Cant
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recursos esmercats no ha estat suficient per tenir un impacte important en la renda regional. De

fet, la dispersi6 de les dotacions efectives de capital public entre regions es Va reduir solament

un 517c en la decada dels anys vuitanta.

En la seguent seccio discutim alguns criteris que podrien servir de base per a la distrihucio

regional de la inversio publica, i examinem les sever implicacions per al cas d'Espanya. A con-

tinuaci6. analitzem fins a quin punt la politica d'infrastructures seguida en els anys vuitanta s'ha

ajustat a aquests criteris o a d'altres de caracter mes politic.

Prioritats regionals en la inversio publica

Si considerem la inversi6 publica cone un instrument per a la reduccio de les desigualtats

regionals. el criteri natural per a l'assignaci6 de prioritats geogriifiques Cs un de necessitat. Es

tractaria de compensar, mitjancant la provisio publica d'infrastructures CIS desavantat Iles ell

altres aspectes que generen CIS baixos nivells de renda observats en algunes regions. D'altra

Banda, es podria argumentar que la provisio d'infrastructures no es l'instrument mes adequat per

a la redistrihuci6 de la renda. Des d'aquest punt de vista, les decisions publiques d'inversi6 han-

rien de basar-se en consideracions d'eficiencia, i no de necessitat. L'objectiu seria maximizar la

renda nacional per a redistrihuir despres. si es considera necessari, a travcs del sistema imposi-

tiu i de seguretat social. Un tercer criteri possible, que ocuparia una posici6 intermedia entire CIS

dos interiors, seria el que podriem anomenar de neutralitat. Des d'aquesta perspectiva. I'Estat

hauria d'evitar que difercncies en dotacions de capital public puguin resultar en avantatges o

desavantatges comparatives entre regions. Caldria, doncs. igualar les dotacions efectives de

capital pdhlic a les distintes Comunitats.

Per investigar les implicacions dels criteris proposats, aixi com la possibilitat, que sorgei-

xin contlictes entre ells, examinarem les prioritats que cada un d'ells implica per al cas de les

regions espanyoles, ates CIS seus nivells de renda i dotacions de capital el 1990. Les prioritats

d'inversi6 que impliquen CIS diferents criteris son diferents. Mentre que CIS criteris de necessi-

tat i neutralitat tendeixen cap a afavorir les regions mes pobres, el rendimcnt esperat de la inver-

sio es generalment haix en aquestes comunitats. Per contra, les regions on el producte marginal

del capital public cs mes clevat gaudeixen, en general, d'elevats nivells de renda i de dotacions

efectives.

La tensio existent entre CIS objectius d'equitat i eficiencia s'aprecien en la Figura 4. El gra-

tic mostra la posici6 relativa de cada regio en termer Sun indicador unic de ncccssitat (la mit-

jana dels indexs de dotaci6 efectiva i renda per capita) i I'index de rendihilitat esperada de la

inversio publica. L'exercici suggereix una classificaci6 temptativa de les comunitats autbnomes

espanyoles en quatre grups. Les regions amb nivells efectius menors d'equipament public son

les mes pobres, perb el rendiment esperat de la inversio es generalment haix en aquestes comu-

nitats (Extremadura, Ies dues Castelles i Arago). Per contra. les regions on el producte marginal

del capital public Cs mes gran gaudeixen, en general, d'elevats nivells de rcnda i dotacions efec-

tives (Madrid, Catalunya i Balears). Existeixen, pet-6, alguns casos en que no es planteja un con-

tlicte entre equitat i eficiencia. Les cinc regions situades en (o a prop de) el quadrant superior

esquerre (Galicia, Andalusia, Murcia, Valencia i Asturies) mercixerien la prioritat mes elcvada,
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ja clue el rendiment esperat de la inversio Os al menys acceptable i Cl gran de necessitat is alt.

En Ia situacio oposada trohaurm un altre grup de cinc regions amh nivells alts de renda i equi-

pament, i haixa rendihilitat (Pais Basc. Canaries, Rioja. Navarra i Cantithria).

Figura 4 : Equitat vs. eficiencia en la inversi6 puhlica
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Fins a quill punt ha respost la politica d'inversio puhlica durant cis ant's vuitanta a consi-

deracions de necessitat, eficiencia i neutralitat -o possihlement a d'alu-es consideracions de

catheter politic? Per explorar aquesta questio, utilitzarem una senzilla tecnica estadistica per

identificar lcs variables que millor expliquen la taxa d'inversio puhlica en les distintes regions

durant Cl periode 1980-90.

Les variables explicatives utilitzades son els indexs constru'its a la seccio anterior de renda

per capita. dotacio efectiva de capital public i rendiment esperat de la inversio a cada una de les

regions al comen4ament del periode mostral. Per estudiar el possible impacte de les variables

de catheter politic, incloem tamhc el nombre d'anys en clue el govern de cada Comunitat

Autonomy ha estat controlat pel matrix partit que I'administracio central de I'Estat o per partits

nacionalistes o regionalistes, i una variable ficticia per a Ies comunitats do regim foral (els pri-
vilegis fiscals de Ies goals els permeten controlar un volum rues gran de recursos que la resta

de les comunitats Autbnomes).
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his nostres resultats suggereixen que I'assignaci6 interregional de la inversiu no ha estat

incompatible amb el criteri d'eficicncia, si he considerations d'equitat tamhe han tingut un efee-

te significatiu sobre la mateixa. Pel que fa a les variables de caracter politic, no es detecta
evidcncia que elgovern central hagi discriminat entre regions sobre la base d'afinitat o antago-

nisms politic, per he que I'autonomia fiscal de ICS comunitats forals si ha tingut un clar cfectc
positiu sohre el seu nivell d'inversi6.

L'impacte del FEDER

Finalment, examinem l'impacte de les transfercncics del Funs Europeu per aI

Desenvolupamcnt Regional sobre la render regional i la seva dispersi6 a Espanya. Comcnceni

calculant la contrihuci6 d'aquest programa a la tormaci6 seta de capital puhlic productiu durant

el periode compres entre I'entrada d'Espanya a la Comunitat Europea i el final dc la nostra nws-

tra I'any 1990. A continuaci6, estimem el nivell de renda a cada regi6 en l'abscncia d'aquests

Eons. i compararem el resultat arch la renda observada 1'any 1990, atrihuint a I'impacte del

FEDER la difercncia cntre aquestes dues xifres. Cal observar que l'exercici es hasa en un supO-

sit fort. encara clue dificilment cvitable: que el component ce.shunvol de la inycrsid puhlica no

hauria variat en I'ahsencia dell tons europeus.

Per quantificar la contrihuci6 del FEDER a la formaci6 de capital, es necessari ter alguns

suposits. En primer Iloc, hem suposat que les transfercncics rebudes s'han utilitzat unicament

per finanyar infrastructures productives. En segon lloc, hem de tenir en compte quc Its trans-

ferencies del FEDER cobreixen unicament una part del cost dc cada acci6 (aproximadament la

meitat) i han de destinar-se, en principi. a finan4ar projectes que no s'haurien realitzat d'altra

manera (el anomenat requisit d'addicionalitat). A la practica, pert, el gran real d'addicionalitilt

es incert. Es molt probable que part dels projectes financats pel FEDER s'haguessin realitzat

amb Eons propis, pert es diflcil determinar quina part.

Per resumir I'efecte conjunt d'aquests dos factors ( taxi de finan4anent i grau d ' addiciona-

litat), introduim un parametre que anomenarem el multiplicador . Si la despesa finan4 ada pel

FEDER fos totalment additional i la taxi de finan4ament fos del 50'7(, coda pesseta de trans-

lercncies del Fons generaria dues pessetes de nova inversi6 publica : en aquest cas, el multipli-

cador seria 2. Si be aquest supbsit retlexa el requisit teoric d'addicionalitat recollit en la nor-

mativa europea, cs probahlement massy optimists . Per tans , eIs resultats que genera hall d ' inter-

pretar- se tom una coca superior per a I'efecte FEDER . Per obtenir una coca inferior , repetim cis

mateixos ealculs sold la hipdtesi clue el n.rltiplicsdor es 0,5 , es a dir, clue cada pesseta de trans-

ferencies del FEDERgenera tan cols 0.5 pessetes d'inversib publics realment nova.
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'Paula 2 : Contribuci6 del FEDER

Contribuci6 del FEDER

a la formaci6 neta de

capital public productiu

Percentatges

Contrihuci6 del FEDER

al producte mitja

per ocupat

min Max mill Max

Andalusia 12,01 48,03 0,82 3,49

Ara-6 7,24 28,95 0,23 0,93

Asturies 16,53 66.11 0,69 2,93

Balears 0,00 0,00 0,00 0,00

Canaries 8,20 3179 0.35 1,45

Cantilbria 5.35 21,39 0,34 1,37

Castella Lle6 18,38 73,52 0,49 2,03

Castella Manxa 16,81 67,25 0,73 3,10

Catalunya 2,63 10,51 0,09 0.37

Valencia 2,77 11,08 0,13 0,51

Galicia 11.74 46,95 0,48 1,99

Extremadura 10,00 40.01 0,58 2.40

Madrid 1,17 4,68 0,06 0,26

Marcia 7,82 31,26 0.59 2,48

Navarra 0,73 2,93 0,03 0,13

Pais Basc 2,30 9,19 0,10 0,41

Rioja 0,00 0,00 0,00 0,00

Espanya 8.37 33,48 0.34 1.40

1- Is resultats de I'exercici es resumeixen en les taules 2 i 3 rota els dos suposits alternatius

sohre el valor del nlultiplicador ( Max correspon a un nlultiplicador de 2, i Min a 0.5 ). El pes
dell Ions europeus en ]a Iormacio neta de capital public productiu es considerahle. Per a

Espanya en el seu conjunt, les transferencies del Fons , junt amh la inversio domestica induida,

representa entl-e un 8`7r i un 33(7r del total, depenent del suposit sohre el valor del nlultiplicador.

Sota la hipotesi Ines optimism, la contrihuci6 del FEDER excedeix el SOrY( de I'esfor4 inversor

total en trcs regions ( Asturies , i les dues Castelles ). L'impacte sohre la productivitat es tries petit.

peril encara significatiu . Pel clue fa a la rnitjana, la contrihuci6 del FEDER al producte per ocu-

pat es troba entre 0,3 i 1,4 punts percentuals . Aquesta xifra s'eleva a Hies de 3 punts en el cas

d'Andalusia , Astu ries i Castella - la Manxa rota el suposit Hies favorable sobre el nlultiplicador.

Finalment, la taula 3 resumeix l'impacte net del FEDER sohre la desigualtat regional. Amb

tin nlultiplicador de 2. les transferencies d'aquest tons redueixen la dispersio de la renda per
capita regional aproximadament en till 577 El volum relativament redulit d'aquest efecte retle-
xa Cl volunl limitat de recursos dedicats als Fons Estructurals.
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Taula 3: Impacte del FEI)ER sobre la desigualtat regional

Canvi en la dispersio a causa del FEDER

max min

Dotacio efectiva

de capital public -12,56 % - 2,82%

Productivitat -5,01 c/r -1,14%

Conclusions

En resum, les polftiques regionals d'oferta poden tenir un impacte significatiu sobre la desi-
uualtat regional. A mitja o Ilarg termini, la igualacid de les dotacions regionals de capital public
i hums reduiria la dispersio de la rends per capita regional aproximadament en un ter4. Les con-
trihucions dc 1'educaci6 i les infrastructures a aquesta xifra son aproximadament de Ia mateixa
magnitud. A mes, les prioritats d'inversio que diversos criteris d'equitat i eficicncia impliquen
son molt distintes. Aix6 no vol dir que sempre existeixi un conflicte entre equitat i eficicncia.

Per exemple, no existeix en el grup de regions en que la dotacio de capital public es haixa i el
rendiment de la inversio acceptable. Malgrat tot, hi contrihuci6 de la politics de infrastructures

a la reduccid de la desigualtat regional durant el periode considerat ha estat molt reduida tentorn
dun I (/ ). Finalment, I'assignaci6 de les transferencies del FEDER si ha respost clarantcnt a tin
criteri redistrihutiu. L'impacte d'aquests Eons ha estat apreciahle, encara que limitat pel reduit
volum de recursos disponihles. D'acord amb els nostres calculs, el programs FEDER ha reduit

la dispersio de les rendes regionals. en el cas mes optimists, al voltant dun 5Y/r, una xil'ra que
representa aproximadament un ter4 de la reduccio total de la desipualtat regional durant la deca-
da dels vuitanta.

El trehall dut a terme a I'Institut d'Analisi Econbmica ha estat un primer pas en I'estudi de
Ia dinamica del creixement i les desigualtats regionals a Espanya dins el mare europeu. L'IAE

preten continuar Ia Ifnia d'investigacio iniciada aprofundint en els prohlemes de caire regional

que tanta importancia tenen en el mare espanyol i europeu.

Moltes grades per la scva presencia i atencio.
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Notes

(I) Crecinniento V con vergencia regional en Espana Y Europa, 2 vols., Institut d'Analisi

Econimiica, CSIC i Fundaci6 d'Economia Analitica. Bellaterra 1994.

(2) Tambc hi han aporlat treballs de recerca complementaris i varen col.Iaborar en distintes

lases de I'estudi: Yasushi Asami, Robert J. Barro, Eunice Bet-Mansour, Roberto

Burguet, Masahisa Fujita, Jordi Gali, Gregory Makiw, Torsten Persson, Debraj Ray,

Xavier Sala i Martin, Guido Tabellini, Lisa Tillis i Jacques Francois Thisse.

(3) L'analisi de les seguents seccions incorpora els resultats obtinguts en una extensi6 del

treball realitzada per Angel de la Fuente i Xavier Vives. Infrastructure and Education

as Instruments of Regional Policy: Evidence from Spain Economic Policy, abril 1995.

P. 13-51.

(4) Es important recordar que estem atribuint al capital public i huma Cl seu efecte indirec-

te sobrc la renda i I'ocupaci6 a traves del seu impacte sobre la distribuci6 regional del

stock de capital privat. Per tint, els nostres resultats han d'interpretar-se coin estirna-

cions de I'impacte d'aquestes variables a mitja o llarg termini.
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