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Η ισπανική κυβέρνηση προς το παρόν δεν θα προχωρήσει σε αύξηση της 

φορολογίας στη χώρα 

 

Η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία εμφανίζεται πρόθυμη να συνεργαστεί με τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει καταστήσει σαφές ότι θα σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς 

κανόνες και θα δράσει εντός συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου, καθώς έχει δεσμευτεί 

ότι θα τηρήσει τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.  

Αν και το πρόγραμμα της κυβέρνησης περιλαμβάνει αύξηση του φόρου εισοδήματος και 

τη δημιουργία νέων φόρων για τις τράπεζες, η νέα υπουργός Οικονομικών, κα María 

Jesús Montero, δήλωσε ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν,  πρόθεση αύξησης των 

φόρων.  Επίσης, δήλωσε ότι στις προτεραιότητές της είναι η διασφάλιση της 

σταθερότητας των δημόσιων δαπανών και η διαφάνεια. Αυτή ήταν, άλλωστε, μία από τις 

πρώτες δηλώσεις και του νέου πρωθυπουργού της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ και, 

προς την ίδια κατεύθυνση, είναι και η επιλογή της κα Nadia Calviño, ως υπουργού 

Οικονομίας και Επιχειρήσεων, η οποία έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η νέα κυβέρνηση 

θα σεβαστεί το σύμφωνο σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η κα María Jesús Montero, ωστόσο, θα πρέπει να δράσει σε ένα περιοριστικό πλαίσιο, 

καθώς δέσμευση της κυβέρνησης είναι η τήρηση των προϋπολογισμών που ψήφισε η 

προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτοί οι προϋπολογισμοί περιλαμβάνουν αύξηση των 

δαπανών και μείωση των φόρων. Επίσης, δυσκολίες θα υπάρξουν όταν θα ξεκινήσουν 

οι εργασίες για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του 2019 καθώς, σύμφωνα με τις 

συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό των δαπανών θα πρέπει να αυξηθεί 

κατά 0,6% το 2019 ενώ το διαρθρωτικό έλλειμμα να μειωθεί κατά 0,65%  του ΑΕΠ.  

Ακόμη, ένα από τα βασικά ζητήματα της ατζέντας της νέας κυβέρνησης είναι η 

συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Η νέα υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα 

Magdalena Valerio, δήλωσε ότι σκοπεύει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη 

μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.  Σε πρόσφατη ομιλία της, αναφέρθηκε 

στην προοπτική ανανέωσης του συμφώνου του Τολέδο για τη μεταρρύθμιση της 

κοινωνικής ασφάλισης.  
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Τέλος, η νέα  υπουργός Οικονομίας και Επιχειρήσεων, κα Nadia Calviño δήλωσε ότι η 

ατζέντα της θα έχει εκσυγχρονιστικό, φεμινιστικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα, κάτι που 

βέβαια ισχύει και  συνολικά για τη νέα κυβέρνηση, ενώ διαθέτει την πλήρη υποστήριξη  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


