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Η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου στην Ισπανία για την προτεινόμενη 

φορολογική μεταρρύθμιση των συνεργαζόμενων κομμάτων PSOE-Podemos 

 

Το αδιέξοδο στην πολιτική διακυβέρνηση της Ισπανίας συνεχίζεται, με την ανησυχία των 

οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων να αυξάνεται, τόσο λόγω της πολιτικής αστάθειας 

όσο και των μέτρων που έχουν προταθεί από τον συνασπισμό PSOE – Unidas Podemos. 

Συγκεκριμένα, αν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτευχθεί, θα προχωρήσουν σε φορολογική 

μεταρρύθμιση το 2020. 

Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) και οι εκπρόσωποι 

επιχειρήσεων, σε συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου του ανωτέρω, προειδοποίησαν για τους 

κινδύνους της αύξησης των φόρων, δεδομένης της επιβράδυνσης της οικονομίας και ζήτησαν μία 

κυβέρνηση ικανή να εγγυηθεί σταθερότητα και οικονομική ισορροπία.  

Ακόμη, τόνισαν ότι η δημοσιονομική πολιτική οφείλει να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας, συνεπώς, τη μη αύξηση της φορολογίας. Στη 

βάση αυτών, έκαναν έκκληση στους πολιτικούς φορείς για συνεργασία και αντιμετώπιση των 

κύριων ανησυχιών των Ισπανών και των προκλήσεων της οικονομίας, ενώ έκαναν λόγο για την 

ανάγκη λήψης κρατικών συμφωνιών σε θέματα, όπως οι συντάξεις ή η μετανάστευση. 

Επιπλέον, σε ημερίδα του Γενικού Συμβουλίου Οικονομολόγων και Μητρώου Φορολογικών 

Συμβούλων (REAF) έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η ανησυχία για την 

ενδεχόμενη αύξηση των φόρων μπορεί να οδηγήσει στην προώθηση της καταβολής μερισμάτων 

των επιχειρήσεων. Βάσει της φορολογικής μεταρρύθμισης που συμφωνήθηκε από τους PSOE-

Podemos στα τέλη του περασμένου έτους, οι παρακρατήσεις επί των μερισμάτων του Δεκεμβρίου 

του 2018 είχαν αυξηθεί κατά 30%, φθάνοντας τα 730,9 εκ. ευρώ, το υψηλότερο ποσοστό από τον 

Ιούνιο του 2012. 

Τέλος, ο Ισπανός υπηρεσιακός πρωθυπουργός κ. Πέδρο Σάντσεθ, στην προσπάθεια 

καθησυχασμού των αγορών, έκανε λόγο για σταθερότητα και δημοσιονομική αυστηρότητα, σε 

αντιδιαστολή με τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έλλειψη 

δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ισπανία, ενώ ευελπιστεί να σχηματιστεί κυβέρνηση εντός των 

επόμενων εβδομάδων. 
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