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Aquesta setmana hi ha hagut la primera reunió entre la comissió 

governamental i els diferents grups polítics per aconseguir acords contra 

la crisi. El Govern no ha estat diligent. Va remetre amb retard l’índex i 

fins dimarts no es coneixerà el document amb les seves propostes. El fet 

positiu és que gairebé tots els grups han mostrat voluntat de pacte. El 

PP exigeix que es descarti qualsevol pujada d’impostos i que es retiri la 

pujada de l’IVA l’1 de juliol. I les previsions de la Comissió de Brussel·les 

per al 2010 han donat peu a argumentar que aquesta pujada perjudicaria 

la recuperació. 

 

Combatre la recessió exigeix estímuls fiscals. El Govern ha anat molt 

lluny en aquest camí, ja que el dèficit conjunt de les administracions 

públiques (Estat, autonomies i ajuntaments) va arribar l’any passat a 

l’11,4% del PIB. Insostenible quan la norma de la Unió Europea –que la 

majoria de països ara incompleix– és d’un màxim del 3%. El Govern s’ha 

compromès a arribar a aquest 3% l’any 2013 i per això un increment de 

l’IVA –som un dels països que el té més baix– és adequada. 

 

A més, un dèficit alt només es pot mantenir si els mercats el financen i la 

crisi grega indica que Espanya ha de ser prudent si no vol haver de pagar 

més pel seu deute, cosa que agreujaria la crisi. Per sort, el volum de 

deute sobre el PIB està 20 punts per sota de la mitjana de la Unió 

Europea, però s’ha d’intentar que el dèficit es redueixi amb rapidesa. En 

aquest context, la pujada de l’IVA perquè el dèficit de l’Estat (sense 

comptar autonomies i ajuntaments) es redueixi del 9,5% del 2009 al 

6,2% del PIB el 2010 és gairebé obligada. No serà popular perquè cap 



augment d’impostos ho és, però oposar-se a apujar l’IVA sona a 

irresponsabilitat, o a demagògia, si al mateix temps no s’indiquen les 

despeses que s’haurien de retallar. O els impostos alternatius a 

incrementar. 

 

L’aspecte encoratjador de l’informe de Brussel·les és que millora les 

previsions. El 2010, Espanya encara tindrà una caiguda del PIB del 0,6%, 

pel fet que reconvertir el model productiu és lent, però és una correcció 

a l’alça de 0,2 punts sobre el que es va dir al novembre. 

 

La previsió europea s’acosta així a la del Govern (–0,3%) i es redueix la 

distància respecte a la zona euro, que creixerà un 0,7%. I Brussel·les 

assenyala una dada esperançadora: l’alça de les exportacions, que indica 

competitivitat dels nostres productes en els mercats globals. 

 


