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La nota econòmica

avant d'aquest fet,  l'anàlisi que es fa és
el següent: Com no volen retallar la des-
pesa, el que cal és que l'empresa on tre-
balla li augmenti el sou d'una forma con-

siderable, malgrat que no hagi fet mèrits ni s'ha-
gi reciclat en els últims 10 anys. L'empresa que,
ens els últims tres mesos ha hagut de presentar
un expedient de regulació d'ocupació, es troba
en una situació molt difícil donat que ha entrat en
pèrdues degut a una caiguda important en la
demanda.
El membre de la família  que treballa a l'empresa,
va a veure al director i li planteja: Tinc molts deu-
tes amb el banc i el sou no m'arriba a satisfer la
forma en que volem viure, per tant, crec que
l'empresa m'ha d'augmentar el sou. D'aquesta
manera podré viure bé, a l'hora que donaré con-
fiança als bancs i amb una mica de sort em dona-
ran més crèdits.
Tècnicament l'anàlisi que fa la família és factible.
Davant el dèficit es poden fer dues coses o la
combinació de les dues: augmentar els ingressos,
disminuir els costos o les dues coses a l'hora.
Però la família ha escollit només la d'augmentar
els ingressos. El que no ha calculat prou bé és si
és possible que l'empresa li augmenti el sou i si és
prudent demanar l'augment. És inclús probable
que el Director es cregui que li estan gastant una
broma.
Doncs això és el que li passa al Govern espanyol.
Fa dos anys que està gastant per sobre de les
seves possibilitats, s'ha endeutat considerable-
ment i els mercats financers comencen a dema-
nar-li mesures. Al contrari que el personatge de la
nostra historieta, a més li han caigut els ingressos
de forma dramàtica. Han caigut per sobre de la
caiguda de l'activitat. El que significa que el frau
ha tornat a aflorar.
Doncs bé, davant la possibilitat de reduir la des-
pesa que és el que faria un bon pare de família,
ha optat  per que li augmentin el sou. Recorre
l'augment dels impostos. Augmenta en primer
lloc els impostos especials, augmenta l'impost
sobre l'estalvi i no content amb això, vol augmen-
tar l'impost sobre el valor afegit.
L'augment està previst al mes de juliol. L'iva tipus
general passarà del 16% al 18% i el tipus reduït pas-

sarà del 7% al 8%. Tècnicament és factible, doncs
vol contribuir a reduir el dèficit, però és més que
probable que això no es vegi traduït amb un aug-
ment de la recaptació i l'efecte que provoqui en
l'economia sigui d'empitjorament.
L'augment dels impostos indirectes és de les
mesures menys progressistes que es poden
adoptar, sobretot, quan no va acompanyat de
mesures correctores que permetin augmentar la
productivitat i tracin a mig termini augments en
les rendes dels treballadors.
Però no només afectarà als consumidors aquest
augment. Anem a veure per sector què pot pas-
sar:
Automòbils. És probable que abans de la puja de
l'IVA, i amb els ajuts sumats, es produeixi un aug-
ment en la demanda que es traduirà, molt proba-
blement amb l'anticipació de les operacions. Per
tant a partir de juliol, és previsible que caigui, de
forma considerable, la demanda d'automòbils.
Energia.  L'augment de l'IVA es traslladarà al
rebut dels consumidors, sense que aquest
puguin evitar-ho.
Comerç: Donada l'actual efecte d'atonia en la
demanda és molt probable que la pujada de l'IVA
vagi contra els marges dels comerciants. És a dir,
que no es pugin els preus i que l'increment de
l'IVA el paguin els comerciants, empitjorant les ja
mermades comptes de resultats
Restauració:  És molt probable que l'efecte de la
pujada de l'iva el paguin els empresaris, empitjo-
rant també els seus comptes de pèrdues i
guanys.
Immobiliària:  L'augment es traslladarà directa-
ment als preus, però donada la manca de deman-
da és probable que es traslladi al marge.
Per tant, que l'augment de l'IVA es traslladi als
consumidors vindrà, en gran mesura determinat
pel que se'n diu l'elasticitat de la demanda. En
aquells productes on augments de preu no modi-
fiquen la seva demanda, l'IVA es traslladarà als
preus i en aquells on això no passi, és probable
que es traslladin als marges de les empreses. En
un i altre cas, és perjudicial per l'economia, més
en un moment com l'actual. Per reduir el dèficit
seria més beneficiós per l'economia reduir la des-
pesa corrent de l'Estat.
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L'augment de l'IVA,
una mesura discutible
Una família ha estat en els últims dos anys, en la ignorància o la comoditat, gastant per damunt de
les seves possibilitats, endeutant-se considerablement, fins que els bancs li han dit que prou que li
tancaran el crèdit, i que immediatament ha de prendre mesures per redreçar la seva situació.
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"L'augment dels impos-
tos indirectes és de les
mesures menys pro-
gressistes que es poden
adoptar, sobretot, quan
no va acompanyat de
mesures correctores
que permetin augmen-
tar la productivitat i tra-
cin a mig termini aug-
ments en les rendes
dels treballadors."
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