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La Meseta deficitària
Els darrers tres anys, Castella i Lleó ha incrementat l'endeutament de les seves
91 empreses públiques en un 631,5% més. Extremadura i Andalusia la
segueixen de prop
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Una de les obsessions que destil·la les primeres decisions de l'executiu espanyol de Mariano
Rajoy és controlar les finances de les comunitats autonòmiques. De fet, aquest dimarts, el
ministre d'Economia i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, vol encetar la negociació
d'una llei d'Estabilitat pressupostària per "posar ordre" a les caixes autonòmiques amb l'amenaça
que qui no compleixi veurà com els seus ingressos, via transferències de l'Estat, es retallen sense
manies.
Amb aquesta premissa, l'executiu espanyol vol aturar l'increment del deute en qualsevol de les
seves cares, però sobretot, en aquell generat per les empreses públiques de les autonomies. El
model que es vol evitar és el de Castella i Lleó que ha incrementat en tres anys l'endeutament de
les seves 91 empreses públiques des dels 54 milions del 2008 ha als 341 milions del 2011.
Un dels punts que més ha repetit no només Montoro, sinó la vicepresidenta del govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaria, és reestructurar el model de les entitats i empreses públiques
de les administracions. De fet, el ministeri d'Economia ha posat el crit al cel en veure l'informe de
la consultora Russell Bedford que calcula en 15.500 milions d'euros, és a dir 5.400 milions més
en tres anys, el deute de les empreses públiques titularitat de les autonomies. De fet, és un
senyal d'increment del dèficit ja que aquestes societats mercantils amb capital públic es creen
precisament per poder esquivar els límits de dèficit.
Segons Russell Bedford España, les entitats públiques del conjunt autonòmic han passat de
2.196 el gener de 2008 fins les 2.671 actuals, un 21,6% més. Una xifra alta però no tant com el
nivell de deute que hauria crescut un 53,3%. És a dir que dels 10.100 milions d'euros de deute
s'ha passar a 15.500 milions en tres anys, això és 5.400 milions més. Una xifra que equival a
l'11,5% del deute acumulat per les CCAA, que es calcula en uns 135.000 milions d'euros.
Castella i Lleó i Extremadura, encapçalen el rànquing
Les comunitats que més han incrementat el deute de les empreses públiques han estat:
Castella i Lleó, que ha passat de 54 MEUR a 341 MEUR en tres anys, un 631,5% més; seguida
d'Extremadura que ha incrementat un 500% el deute de les seves 67 empreses públiques
passant de 4 milions a 24; i Andalusia, que amb 361 empreses públiques ha arribat als 693
milions d'endeutament, ocuparia el tercer lloc de les CCAA que més han incrementat el deute de
les mercantils de titularitat pública. Catalunya, ocupa el vuitè lloc del rànquing amb 446 entitats
públiques que acumularien uns 7.824 milions.
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