
Ordre de prioritats

No hi estàvem preparats. Ens enfrontem a un shock de tal magnitud 
que les nostres estructures sanitàries, financeres, fiscals, i fins i tot 
mentals s’enfronten a greus dificultats per superar la situació generada 
per la COVID-19. La prioritat actual és la situació sanitària, no cal dir-
ho, però també s’ha de tenir en compte que implica i implicarà costos 
macroeconòmics, per la paralització de l’activitat productiva i de consum 
(Baldwin, 2020). En aquest sentit, les recomanacions o —atesa l’elevada 
incertesa (Furman, 2020)— les opinions dels economistes poden ser 
d’utilitat, en la mesura que els governants i la població necessiten saber 
quines seran les conseqüències econòmiques d’aquest daltabaix.

I els economistes han respost, és de justícia reconèixer-ho. A tall d’exemple, 
més enllà de les valoracions de les xarxes socials, el blog nadaesgratis.es 
ha llançat una sèrie diària de contribucions que valoren diversos aspectes 
de la pandèmia; VoxEU.org, a banda de les contribucions del seu bloc, 
també ha publicat un monogràfic recopilatori d’accés lliure: Mitigating 
the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, editat 
per R. Baldwin i B. Weder di Mauro. De fet, aquest títol resumeix bé la 
valoració general dels economistes: cal actuar ràpid per generar o no 
impedir una recuperació ràpida en la mesura del possible i un cop la 
pandèmia estigui sota control. Cal posar en marxa polítiques públiques, 
amb independència del seu cost. El fet d’actuar ràpid i aplicar una àmplia 
bateria de polítiques vol dir que es poden cometre errors, però «no és 
moment per a la cautela» (Gourinchas, 2020) o, dit altrament, no cal ser 
especialment cautelosos en aquest moment. Aquestes afirmacions, dites 
per un economista, tenen un valor considerable.

Polítiques públiques i magnitud del problema econòmic

L’IEB inicia, a partir d’ara, una sèrie monogràfica de contribucions 
que es plantegen diversos aspectes econòmics relacionats amb la 
pandèmia. En l’article d’avui analitzarem el paper de la política fiscal 
i, en particular, dels impostos. Tenint en compte la magnitud del shock, 
l’impacte directe, diguem-ne, sobre el pressupost públic no estarà per 
sota dels 117.000 milions d’euros. Aquesta xifra inclou, de moment, 
la despesa sanitària, la despesa derivada dels expedients de regulació 
d’ocupació temporal (ERTO) o els avals públics per garantir la liquiditat 
de les empreses. Si ho comparem amb el PIB previst en absència 
de pandèmia, estem parlant d’un increment del dèficit de 9,25 punts 
percentuals, que sumats al dèficit previst per l’Executiu central a inicis 
d’any (un 1,8%) suposaria un dèficit d’un 11,05% expressat sobre 
el PIB previst en absència de pandèmia. Val a dir que, d’entrada, 
aquesta xifra és un màxim, ja que tots els avals abans esmentats no 
tenen per què materialitzar-se.

El coronavirus  
i les finances públiques:
Let’s do whatever it takes

D’acord amb les simulacions de Boscá, Doménech i Ferri (2020), el 
PIB podria caure el 2020 entre el 4,1% i el 7,9%, mentre que si es 
té en compte l’impacte positiu de les mesures esmentades, podria caure 
entre el 0,6% i el 4,5%. Diguem, per tant —amb tota la precaució d’una 
estimació basada, en aquest cas, en un model simulat d’equilibri general 
dinàmic i estocàstic—, que el PIB podria caure entre el 7,9% i el 0,6%. 
Per posar aquestes estimacions en perspectiva, a finals de març, el servei 
d’estudis del Deutsche Bank pronosticava per a Espanya una caiguda del 
PIB d’entre el 8,7% i el 18,3%, depenent de l’escenari macroeconòmic. 
Per tant, el ventall se situaria entre el 0,6% i el 18,3%, fet que confirma 
la incertesa econòmica derivada de la situació existent en relació amb 
la persistència de la pandèmia. Suposem que el PIB caigués un 9,45%, 
que és la mitjana de l’últim rang de valors; en aquest cas, el dèficit públic 
previst per al 2020 seria del 12,4% en lloc del 11,05% abans esmentat, 
per la disminució de la ràtio del denominador dèficit/PIB. En termes per 
capita, això implicaria un passiu de 2.968 euros per persona. I, malgrat 
la seva magnitud, és un cost que la majoria dels economistes saben que 
cal assumir; vegeu, per exemple, els resultats d’aquesta enquesta, en 
particular la resposta a la pregunta 3, sobre el nivell màxim de deute 
tolerable per fer front a aquesta crisi.

A més, quan s’inclogui l’impacte negatiu sobre la recaptació impositiva 
prevista abans de la pandèmia, aquest percentatge encara augmentarà 
més. La gent (turistes inclosos) deixa de consumir; les empreses i els 
autònoms deixen d’ingressar; els salaris dels treballadors (malgrat els 
ERTO) cauen. En definitiva, a l’espera d’estimacions sobre aquests efectes, 
ja sabem del cert que l’increment del dèficit públic serà encara més gran. 
Certament, amb l’IVA, com que és un impost proporcional, podríem fer 
una estimació segons el consum no realitzat pels turistes, per exemple. 
Però, de nou, considerant l’elevada incertesa —per exemple, com anirà 
la campanya d’estiu?— i conscients de la considerable importància de 
l’impacte fiscal directe, creiem que els exercicis de càlcul ara no aporten 
gaire.
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Suposem que el PIB caigués un 9,45%, 
que és una mitjana de les previsions 
actualment disponibles; en aquest cas, el 
dèficit públic previst per al 2020 seria del 
12,4%. En termes per capita, implicaria 
un passiu de 2.968 euros per persona.

https://voxeu.org/article/supply-side-matters-guns-versus-butter-covid-style
https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
https://www.ieb.ub.edu
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=cb5cb342d03f0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=3ace8d7ff0530710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://nadaesgratis.es/admin/el-impacto-de-la-medidas-economicas-en-la-crisis-del-coronavirus
https://assets.realclear.com/files/2020/03/1598_beyondabyss.pdf
https://voxeu.org/article/covid-19-economic-policy-response


Quin paper ha de tenir el sistema fiscal?

Generar suficiència financera per al sector públic

Com acabem de dir, el nostre objectiu no és plantejar ara una sèrie 
exhaustiva de mesures concretes perquè les nostres finances públiques 
siguin sostenibles en el futur. Ja hi haurà temps per a això; ara no és 
prioritari. Per contra, sí que proposem a continuació diverses mesures 
excepcionals per a temps excepcionals.

•  Un element important que incideix en el compliment fiscal d’un país 
és el grau de «moral fiscal» de la ciutadania; és a dir, els valors de la 
societat en relació amb els impostos: com més alt sigui aquest nivell de 
moral o de compromís amb la societat, més elevat serà el compliment 
i, per tant, menor serà la pèrdua recaptatòria per frau (Luttmer i Singhal, 
2014). Probablement, ara és un bon moment per recordar, com a 
societat, la importància de pagar impostos, i també és un bon moment 
per destacar —com ja va fer l’any 1852 la Comissió legislativa de 
l’estat americà de Vermont— que és el preu que cal pagar per a la 
civilització. Sense impostos, no tindríem la sanitat pública que ara 
ens permet fer front a aquesta terrible pandèmia! L’any 1942, una 
reeixida campanya publicitària als Estats Units, The New Spirit, va 
utilitzar l’Ànec Donald per fomentar el pagament de l’impost sobre la 
renda com a contribució dels patriotes americans perquè el seu país 
guanyés la guerra. Tot i la paràlisi de l’activitat productiva, un grau 
més alt de conscienciació tributària —amb campanyes publicitàries 
de l’Administració, juntament amb la facilitació de mesures per al 
compliment fiscal que descriurem més endavant— podria generar certs 
rèdits a curt termini i, en aquest cas concret, a més, probablement 
també a llarg termini.

•  La crisi afecta molt negativament la majoria d’activitats econòmiques, 
que de la nit al dia veuen que els seus ingressos s’esvaeixen; en canvi, 
d’altres empreses de determinats sectors se’n poden veure especialment 
beneficiades, amb beneficis extraordinaris, per sobre del que podrien 
considerar normals. Tal com s’ha fet en altres moments excepcionals, 
com la Segona Guerra Mundial, podria ser el moment de crear, 
excepcionalment, una certa progressivitat en l’impost sobre societats per 
gravar aquestes rendibilitats extraordinàries (Saez i Zucman, 2020).

Finalment, si el deute públic es finança, si més no en part, amb polítiques 
monetàries d’expansió quantitativa (com el citat PEPP del BCE), part del 
dèficit públic es podrà finançar a partir del senyoriatge o «impost» de 
la inflació. En aquest cas, com més gran sigui la inflació resultant, més 
rellevant serà això.
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En la secció següent identificarem certes mesures impositives que en 
principi haurien de contribuir a minimitzar l’impacte sobre el dèficit públic 
o que, si més no, haurien de contribuir a l’estabilització macroeconòmica. 
Bàsicament, aquesta estabilització ha de mirar de garantir la liquiditat de 
l’economia per evitar-ne el col·lapse a curt termini, amb els conseqüents 
efectes negatius a llarg termini. S’ha d’actuar ràpid. Cal deixar l’economia 
en hibernació, de manera que, quan finalitzi aquesta dura etapa, 
l’estructura econòmica estigui en condicions de tornar a funcionar amb 
normalitat.

Abans, però, cal insistir en una sèrie de qüestions importants:

•  D’acord amb els nostres senzills càlculs, com a mínim, cal preveure un 
augment del deute públic de 12,4 punts percentuals. És a dir, fàcilment, 
la ràtio del deute públic sobre el PIB se situarà en torn del 110% el 
2020. Aquest nivell no és excepcional: a l’espera de conèixer-ne 
la durada, el shock actual és similar al que provocaria una guerra 
(Eichengreen, El-Ganainy, Esteves i Mitchener, 2019, i Draghi, 2020).

•  Es tracta, doncs, d’un nivell de deute públic elevat, però el context 
econòmic és, sens dubte, excepcional. A més, es produeix en un entorn 
amb tipus d’interès reals molt baixos, que no es preveu que s’hagi de 
modificar en el mitjà termini, cosa que no hauria de posar en dubte la 
seva sostenibilitat (Krugman, 2020).

•  Pel fet de ser un shock simètric, en qualsevol cas, que afecta en 
major o menor mesura tots els països, és esperable que la prima 
de risc no s’incrementi, en aquest cas, per a Espanya, o per a 
d’altres països com Itàlia, que partien de nivells de deute públic 
molt elevats. En aquest sentit, la no aplicació per part de l’ECOFIN 
del protocol de dèficit excessiu sempre que sigui originat per la 
pandèmia, o l’aprovació del Programa de compres d’emergència 
per la pandèmia (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) 
—amb l’objectiu de generar una línia de crèdit de fins a 750.000 
milions d’euros per part de Banc Central Europeu per comprar deute 
emès tant pel sector públic com pel privat— van en la bona direcció, 
però caldrà veure si n’hi ha prou o si caldrà activar un altre tipus 
de mesures financeres (vegeu, per exemple, Bénassy-Quéré et al., 
2020; Galí, 2020, o Garicano, 2020). Sempre que es mantingui 
el suport de les institucions de la UE —i l’excepcionalitat de moment 
així ho requereix (Blanchard, 2020)—, el cost fiscal serà menor i, 
per tant, hi haurà més garanties de sostenibilitat del nostre deute 
públic (Alesina i Giavazzi, 2020).

Malauradament, res no pot garantir que no es repeteixi una crisi sanitària 
a mitjà termini; per exemple, a la tardor-hivern de 2020. Això vol dir 
que, per llavors, els països o les entitats supranacionals hauran d’haver 
ajustat les seves estructures sanitàries, fiscals i financeres per fer front 
amb més garanties a aquesta mena de contingències. I a més, això 
vol dir que als esforços fiscals derivats d’aquest shock , se n’hi hauran 
d’afegir d’altres per mantenir un escut protector mínim. Ara ja estem 
avisats. 

A la secció següent tractarem només algunes propostes de finançament 
extraordinàries per al curt termini, que també és excepcional. Ara bé, com 
ja hem dit, de moment, aquesta crisi està generant greus problemes de 
liquiditat als agents privats, qüestió sobre la qual, com veurem, el sistema 
fiscal també pot incidir per evitar caure en problemes de solvència.

La ràtio del deute públic sobre el PIB se 
situarà en torn del 110% el 2020. Aquest 
nivell no és excepcional: a l’espera de 
conèixer-ne la durada, el shock actual és 
similar al que provocaria una guerra.

https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b
https://www.youtube.com/watch?v=eMU-KGKK6q8
https://www.nytimes.com/2020/03/30/opinion/coronavirus-economy-saez-zucman.html
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Generar liquiditat per als agents privats

A hores d’ara, nombroses associacions i col·legis professionals tributaris 
—com ara el REAF, l’AEDAF o el Consell General de l’Advocacia 
Espanyola— s’han manifestat a favor d’una moratòria generalitzada del 
compliment de les obligacions tributàries, bé les de 2019, com l’IRPF 
o l’impost sobre societats, o bé les de l’exercici en curs, com ara les 
retencions o l’IVA. Tanmateix, el Govern espanyol no s’ha mostrat favorable 
a aquesta moratòria generalitzada perquè, segons ha manifestat la 
ministra d’Economia, l’Estat necessita els ingressos, perquè «les despeses 
públiques no desapareixen». Les mesures adoptades fins al moment (Reial 
decret llei 7/2020) es limiten en general a les «pimes» fins a un màxim de 
30.000 euros, per un període de sis mesos i sense cost financer durant els 
tres primers mesos. S’ha anunciat també que la Tresoreria de la Seguretat 
Social concedirà moratòries a les empreses i als autònoms, però estaran 
condicionades a uns requisits que, en el moment de preparar aquest 
document, encara es desconeixen.

 Les circumstàncies extraordinàries obliguen, sens dubte, a prendre mesures 
extraordinàries per garantir la liquiditat dels agents privats. Val a dir, però, 
que un millor disseny dels impostos permetria una adaptació molt més 
ràpida a la realitat, tot reduint la necessitat d’haver de prendre noves 
mesures en situacions d’estrès. Com veurem, el que proposem no són 
qüestions que es posin sobre la taula per primera vegada, però el context 
actual posa de manifest la importància d’un bon disseny per al millor 
funcionament dels impostos:

•  Per a la majoria dels impostos, el termini entre la seva meritació 
(és a dir, l’inici de l’obligació de pagament) i el compliment de 
l’obligació provocarà situacions complexes de difícil comprensió per 
als contribuents. Així, per exemple, una persona física propietària d’un 
restaurant d’èxit aquest mes de juny haurà de pagar una part del seu 
IRPF de 2019, tot i que el seu nivell d’ingressos actual sigui nul i potser 
no disposi de la liquiditat suficient. En canvi, aquesta circumstància 
no es donarà amb la majoria dels treballadors, encara que el seu sou 
també hagi baixat sensiblement el 2020, perquè la retenció aplicada 
al sou dels treballadors es calcula ajustant molt millor l’import retingut 
amb el que finalment cal pagar. A més, si el restaurant és propietat 
d’una societat, ara, al mes d’abril, caldrà efectuar un pagament a 
compte de l’impost sobre societats de 2020, però calculat en funció 
del resultat de l’empresa del 2018. És cert que, per al seu càlcul, es 
pot prendre com a base el resultat del primer trimestre del 2020, però 
l’empresa ho hauria d’haver sol·licitat expressament a l’Administració 
tributària durant el passat mes de febrer.

 En conseqüència, la crisi actual ha destacat un fet que ja se sabia, però 
que no sempre es valorava prou: la importància d’ajustar al màxim el 
càlcul dels pagaments a compte pel que fa a la quota final, així com la 
freqüència d’ingrés d’aquests pagaments. Els mitjans tecnològics actuals 
permeten millorar aquesta situació de manera senzilla, perquè, de manera 
implícita, perdi importància el lapse temporal entre la meritació i el 
pagament de l’obligació tributària.

•  En el cas de l’IVA, la normativa fonamental es basa en els criteris fixats 
per una directiva comunitària de 1977. L’IVA funciona d’acord amb el 
principi de la meritació; el que importa a l’efecte de l’impost no és quan 
es cobra o es paga, sinó quan es duu a terme l’operació gravada. De 
fet, no va ser fins a la Gran Recessió que la normativa comunitària va 
permetre introduir un règim especial d’acord amb el criteri de caixa. 

Ara bé, és ben conegut que la seva aplicació és gairebé anecdòtica i 
aquests dies hi ha empreses que hauran d’avançar un IVA per vendes 
efectuades durant el primer trimestre que encara no han cobrat. ¿No 
es pot plantejar un IVA de caixa com a criteri general de funcionament, 
amb les matisacions que calgui per evitar els abusos? Des d’un punt de 
vista d’equitat tributària, ¿és raonable que siguin les empreses les que, 
almenys en una primera fase, hagin de fer front a la possible morositat? 
Això no ens semblava just abans de la crisi actual (Durán Cabré, 2013) 
i ara tampoc ens ho sembla.

•  Arran de la Gran Recessió, en la normativa de l’impost sobre societats, 
es van aprovar diverses restriccions amb l’objectiu d’atenuar la caiguda 
de la recaptació; unes mesures adreçades, especialment, a les empreses 
amb un nivell més alt de facturació. Així, per exemple, es limita l’import 
que cal compensar de bases imposables negatives amb beneficis futurs 
i el límit esdevé més restrictiu a mesura que augmenta la facturació 
de l’empresa; també es limita la quantia de les despeses financeres 
deduïbles. Aquestes mesures, que per la seva naturalesa es justifiquen 
per un objectiu recaptatori, són més discutibles des del punt de vista de 
la capacitat econòmica dels contribuents. Té sentit mantenir-les quan les 
empreses hagin de pagar l’impost sobre societats el juliol vinent?

•  L’impost sobre societats tracta de manera asimètrica beneficis i pèrdues: 
pels primers, es tributa; per a les segones, no «es cobra». Les pèrdues, 
en tot cas, es podran compensar amb beneficis futurs, encara que amb 
certes restriccions, com hem assenyalat en el punt anterior. Ara bé, en 
l’última reforma de l’impost, vigent des del 2016, es va introduir a 
favor de les entitats de reduïda dimensió una certa compensació «cap 
enrere», mitjançant la coneguda reserva d’anivellament, que permet 
diferir la tributació d’una part dels beneficis a un màxim de cinc anys. 
La correcció d’aquesta asimetria i el fet de permetre la compensació 
de pèrdues cap a enrere, amb efectes retroactius en les liquidacions de 
2019 que caldrà presentar el juliol d’enguany seria una mesura que 
sens dubte ajudaria les empreses amb problemes de liquiditat.

•  En el sistema fiscal espanyol hi ha figures impositives que tenen una 
configuració que resulta sens dubte obsoleta, i que només es poden 
explicar per la importància que la inèrcia té en l’àmbit impositiu, i 
per l’absència total d’interès per part dels nostres governants de dur a 
terme una reforma profunda del sistema fiscal espanyol. Entre d’altres, 
la determinació de la renda d’acord amb el sistema de mòduls en l’IRPF, 
el règim simplificat de l’IVA i el càlcul de l’IAE en constitueixen clars 
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Probablement, ara és un bon moment 
per recordar la importància de pagar 
impostos. Entre d’altres motius, perquè, 
per mantenir un escut protector mínim 
en el futur més proper, als esforços 
fiscals que haurem de fer derivats 
d’aquest shock, se n’hi afegiran d’altres. 
Ara ja estem avisats.

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/46396/tercera-reiteracion-de-la-peticion-conjunta-de-las-asociaciones-y-colegios-profesionales-tributarios-integrantes-del-foro-profesional-tributario
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exemples (Esteller Moré i Durán Cabré, 2013). La determinació de les 
bases que cal gravar a partir d’unes variables allunyades de la realitat 
de cada empresa (per exemple, el nombre de taules d’un restaurant amb 
independència que estiguin ocupades o buides), com si al segle xxi no 
fos possible determinar fàcilment el resultat real d’una empresa, per molt 
petita que sigui, fa que en molts casos s’hagi de tributar d’acord amb un 
hipotètic resultat molt allunyat de la veritable capacitat econòmica. És 
cert que es pot canviar la normativa i modificar els imports dels mòduls, 
però, per definició, mai no coincidiran amb la realitat de cada activitat.

•   En un país descentralitzat com el nostre, on la despesa de les 
comunitats autònomes representa més d’un terç de la despesa total 
de les administracions públiques (i amb el previsible augment de la 
despesa sanitària, el seu pes encara serà més gran) resulta fonamental 
disposar d’un bon sistema de finançament que, entre d’altres qüestions, 
permeti complir amb la funció estabilitzadora del sector públic. És 
ben sabut que, per a les comunitats autònomes, la font impositiva més 
important és l’IRPF, ja que els correspon aproximadament la meitat de 
l’import pagat pels seus residents. Les comunitats tenen la seva pròpia 
tarifa impositiva, però no es té en compte a l’hora de practicar les 
retencions de l’impost, de manera que es dilata el termini comentat 
amb anterioritat entre la meritació de l’impost i el seu pagament (Esteller, 
2008). Però és que, a més, els recursos definitius disponibles derivats 
del sistema de finançament, tant per a impostos cedits com per a 
transferències d’anivellament, es calculen amb un retard de dos anys. 
Mentrestant, funciona un sistema de pagaments a compte calculat a 
partir de previsions d’ingressos que no se solen correspondre amb la 
realitat, com clarament es va veure a l’inici de la Gran Recessió, fet que 
va retardar l’adopció de les mesures correctores oportunes (Comissió 
d’experts per a la revisió del model de finançament autonòmic, 2017; 
Durán Cabré i Esteller Moré, 2020).
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