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«L’IVA a penes distorsiona l’activitat» 
• Salgado diu que Espanya és el segon país de l’euro en què menys pesa 

la recaptació del tribut indirecte 
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Si algú tenia l’esperança que el Govern, davant les crítiques, frenaria la 

pujada de l’IVA a partir de l’1 de juliol ahir va quedar decebut. La 

vicepresidenta segona i ministra d’Economia, Elena Salgado, no només la 

va justificar sinó que va dir que l’Executiu va optar per incrementar 

aquest gravamen perquè és el «que menys distorsiona l’activitat 

econòmica». 

 

Salgado, a preguntes d’empresaris assistents a Tribuna Barcelona, va 

destacar que la recaptació d’aquest tribut que recau sobre el consum 

«és la segona més baixa de la zona de l’euro en relació amb el producte 

interior brut (PIB), només darrere de Luxemburg», país considerat fins no 

fa gaire un paradís fiscal. 

 

La ministra va afegir que l’augment tributari no és cap idea del Govern 

sinó una decisió aprovada pel Congrés i que, després de moltes anàlisis, 

l’Executiu havia arribat a la conclusió que presentava més avantatges 

que inconvenients. A més, va afegir, a penes afectarà en el nivell general 

de preus ni en la recuperació. A partir de l’1 de juliol el tipus general de 

l’IVA pujarà del 16% al 18% i el reduït, del 7% al 8%. 

 

Per si no n’hi havia prou amb aquests arguments per defensar la mesura, 

Salgado va recordar que la pressió fiscal espanyola és de les més baixes 



d’Europa i que «cap país de la UE està abaixant impostos i sí que n’hi ha 

alguns que estan apujant l’IVA, com el Regne Unit; Alemanya, que ho va 

fer el 2007; Finlàndia, que ho farà a partir de l’1 de juliol i Grècia, que 

probablement ho farà perquè l’hi obligaran». 

 

PRESSIÓ FISCAL A LA BAIXA / La vicepresidenta va deixar clar que la 

reducció del dèficit públic, situat en l’11,4% del PIB, és prioritària. Va 

argumentar que l’alça de l’IVA permetrà recuperar només una part del 

que s’ha deixat d’ingressar per la crisi, però va explicar que els ajustos 

previstos descansen més en la retallada de la despesa, que passarà del 

46,1% del PIB al 41,3%, que en pujades impositives. 

 

Amb tot, la pressió fiscal –el pes que els ingressos fiscals tenen sobre el 

conjunt de l’economia–, pujarà del 30,4%, un nivell «anòmalament baix» 

el 2009, al 34,2% el 2013. Tot i això, seguirà situada en unes cotes més 

baixes que la mitjana europea, va recordar. 

 

En tot cas, l’esforç «notable, però possible» que ha de fer l’Administració 

pública per compatibilitzar els estímuls al creixement amb la reducció del 

dèficit són una «prioritat absoluta». La titular de la cartera econòmica del 

Govern va reiterar que Espanya ja havia emprès ajustos pressupostaris 

similars en altres ocasions. 

 

Va recordar la importància de mantenir la disciplina en els comptes 

públics. «El pressupost de l’Estat per a aquest any preveu 23.000 

milions d’euros per pagar els interessos del deute. Són uns diners que no 

es poden dedicar a la inversió o a la despesa social. Si aquests diners 

s’incrementen perquè els mercats exigeixen un interès més gran encara 

es perd més capacitat d’inversió», va explicar. 



 

La inversió no es retallarà, encara que sí les partides directes del 

pressupost. Això es compensarà, va dir la ministra d’Economia, amb la 

col·laboració públicoprivada que no incidirà en el dèficit i facilitarà el 

pagament d’obres en períodes prolongats de temps. 

 

La vicepresidenta, que va ser presentada pel president de La Caixa, Isidre 

Fainé, va assegurar que «el pitjor de la crisi ha passat» i que l’activitat 

econòmica agafarà empenta a mesura que passin els mesos. Va recordar 

que, tot i l’impacte de la crisi, la ràtio de deute públic sobre el PIB tocarà 

sostre el 2012, al situar-se en el 74%, encara uns 20 punts per sota de 

la mitjana de la UE. A més –va afegir–, el seu cost es va situar l’any 

passat en el mínim històric del 3,53% i aquest any baixarà fins al 3,49%.  

 


