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I. Introducció

• Benjamin Franklin: “...In this world nothing
can be said to be certain, except Death and
Taxes”.

• Clarament, la connotació es negativa.
• Tractaré de presentar-vos els impostos més en 

positiu.



II. Els impostos com a mètode per 
finançar el sobirà.

• El sobirà (l’estat):  executa bens públics i els ha 
de finançar. A més,  redistribueix riquesa. El 
instrument per un i altre son els impostos.  

• Dos tipus de sobirans: El tirà i el protector.
• El sobirà tirà

- Redistribució regressiva
• El sobirà protector (Estat del Benestar)

- Redistribució progressiva



III. Els impostos afecten el 
comportament econòmic 

(“distorsions”)
• Punt de referència: el que determinaria el 

mercat sense impostos.
• Exemple:  Anar menys al teatre si hi ha impost
• Exemple:  Agafar menys el cotxe si hi ha 

peatge
• Exemple: Treballar menys
• Exemple: Treballar més...per evitar impostos



IV. Les distorsions, son bones o 
dolentes?

• Les distorsions corregeixen el mercat, per tant 
son més bones o més dolentes segons el 
resultat de mercat (sense impostos) necessiti 
correcció o no.   



V. Conseqüències negatives

• Exemple clàssic: Pèrdua de producció (o 
d’excedent, o d’utilitat)

• Com dissenyar un sistema impositiu per 
minimitzar la pèrdua, subjecte a recaptar una 
quantitat donada: la regla de Ramsey. 

• L’impost sobre la terra.



VI. Conseqüències positives (Pigou) 

• Mètode per limitar un nivell d’activitat 
excessiu d’alguna activitat potencialment 
nociva.

• Es un bon mètode. 
• Els impostos pigouvians no tenen, en principi, 

una justificació recaptatòria per l’execució de 
projectes públics.

• Però sempre tenen implicacions en termes de 
distribució. 



VII. Un exemple: descarbonització.

• Idea antiga: Impost  al carboni
• Proposta recent (2019): “Economists Statement

on Carbon Dividend” (dirigit a Trump, 27 premis 
Nobel)

• Impost al carboni (controlar emissions gaudeix de 
molt suport) i retorn dels ingressos als ciutadans 
(atractiu als republicans) de forma igualitària 
(atractiu als demòcrates).

• Lliçó: els impostos necessiten el suport de grans 
coalicions. 
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