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               Μαδρίτη, 25 Ιουλίου 2018 

                                                                                                        

 

Η οικονομική πολιτική του νέου προέδρου του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας, 

κ. Pablo Casado 

 

Στις 21 Ιουλίου τ.έ, ο κ. Pablo Casado εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος της 

Ισπανίας, καθώς επικράτησε με ποσοστό 57,2% της αντιπάλου του, κας Soraya Saenz de 

Santamaria.  

Ο νέος πρόεδρος είναι συντηρητικός και διαθέτει ένα νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, στα 

ιδεολογικά πρότυπα Thatcher και Reagan. Στόχος του είναι να απευθυνθεί στο χώρο που 

βρίσκεται δεξιά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μέχρι στιγμής, έχει ταχθεί υπέρ του ελέγχου 

της μετανάστευσης και του ενδεχόμενου περιορισμού της Συνθήκης Σένγκεν, πρόταση 

που αποτελεί απάντηση στην απόφαση της Γερμανίας να μην παραδώσει τον κ. Carles 

Puigdemont στις ισπανικές αρχές. Επίσης, είναι κατά της απελευθέρωσης των 

αμβλώσεων, κατά της ευθανασίας καθώς και κατά της προώθησης του αγώνα της 

ισότητας των δύο φύλων.  

Στον οικονομικό τομέα, ο κ. Casado υπόσχεται δημοσιονομική επανάσταση και μείωση της 

φορολογίας, στόχος, ωστόσο, δύσκολος, καθώς για να μπορεί να επιτύχει τους στόχους 

σχετικά με το δημόσιο έλλειμμα, θα πρέπει να προβεί σε δραστικές περικοπές δαπανών.   

Το οικονομικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μεταρρύθμιση του φορολογικού 

συστήματος. Στις προτάσεις του είναι η μείωση του μέγιστου ποσοστού του Φόρου 

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (IRPF) από το 45% στο 40%. Πρόκειται για ένα μέτρο 

που στοχεύει στη μείωση των κρατικών εσόδων και, ως εκ τούτου, ευνοεί τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, καθώς θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις.  

Επίσης, προτείνει την πολύ τολμηρή σταδιακή μείωση του φόρου των εταιρειών από 25% 

σε 10%. Το ισπανικό κράτος, με αυτό το μέτρο, αφενός θα αυξήσει τα οφέλη των 

εταιρειών, αφετέρου θα πρέπει να βρει άλλες πηγές εσόδων, όπως είναι ο ΦΠΑ. 

Σημειώνεται ότι με την τυχόν υιοθέτηση παρόμοιου μέτρου, η Ισπανία μαζί με την 

Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, θα ανήκουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τα πιο ευνοϊκά φορολογικά σύστημα για τις εταιρείες. Πάντως, η συγκεκριμένη 

πρόταση βρίσκεται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το πρόγραμμα της κυβέρνησης 

του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, που στοχεύει στο 15% για τον ελάχιστο 

εταιρικό φόρο. Ακόμη, σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις απορρίπτει την πρόθεση 

της κυβέρνησης Sánchez να επιβάλει φόρους στις τράπεζες και στον τεχνολογικό τομέα, 
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ώστε να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα ενώ έχει επισημανθεί η πρόθεση κατάργησης του 

φόρου κληρονομιάς, δωρεών και περιουσιακών στοιχείων. 

Πολύ σημαντικό ζήτημα στην ατζέντα του κ. Casado, στο οποίο επικεντρώθηκε και η 

πολιτική ατζέντα του κ. Rajoy στις προηγούμενες εκλογές, είναι οι συντάξεις.  Ο κ. Casado 

έχει υποσχεθεί να βελτιώσει το συνταξιοδοτικό σύστημα, ώστε αυτό να είναι βιώσιμο αλλά 

και δίκαιο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που 

αυτό θα καταστεί δυνατό, εκτός από τη δήλωση ότι οι συντάξεις θα είναι βιώσιμες χάρη 

στην αύξηση της απασχόλησης. Πριν από λίγους μήνες, η προηγούμενη κυβέρνηση 

ενέκρινε, στους προϋπολογισμούς του 2018, την αύξηση των συντάξεων κατά 1,6% 

σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποσύρθηκε στη 

μεταρρύθμιση του 2013 και επανήλθε με το Σύμφωνο του Τολέδο για περιόδους 

οικονομικής επιδείνωσης.  

Σε μία παρόμοια κατεύθυνση με αυτή των προτάσεων για τις συντάξεις, ο κ. Casado 

υποσχέθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος, ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. 

Ακόμη, στο κοινωνικό πλαίσιο της ατζέντας του νέου προέδρου είναι η πρόθεση για την 

προώθηση  πολιτικών παροχής κινήτρων για περισσότερες γεννήσεις, τη συμβίωση και 

την υπεράσπιση της οικογένειας.  

Στα ενεργειακά ζητήματα, ο κ. Casado συμφωνεί με τις προτάσεις της κυβέρνησης του κ. 

Jose Maria Aznar, με τον οποίο υπάρχει και γενικότερη ιδεολογική ταύτιση.  Συγκεκριμένα, 

στο Εθνικό Συνέδριο για τα Ύδατα, υποστήριξε την αντιμετώπιση της πρόκλησης της 

κλιματικής αλλαγής και την αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας. Η συγκεκριμένη πρόταση 

θύμισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ήταν πολύ θετικοί προς αυτή, αντίστοιχη 

πρόταση του κ. Aznar.  

Τέλος ο κ. Casado υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα 

δώσει την ευκαιρία αξιολόγησης των υπαλλήλων και τη δυνατότητα αμοιβής τους με βάση 

την αξία και αποδοτικότητά τους. Επιπλέον, επιθυμεί να προωθήσει την ενιαία αγορά, η 

οποία θα ευνοήσει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών σε όλη την 

επικράτεια της χώρας.  

 

 


