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Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στις ισπανικές συντάξεις 

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ισπανίας αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά 

εργασίας της χώρας. Πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι οι συνταξιοδοτήσεις που 

λαμβάνουν οι γυναίκες σύμφωνα με το σημερινό σύστημα συνταξιοδότησης, είναι κατά 

34% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες που εισπράττουν οι άνδρες.  

H έρευνα εκπονήθηκε από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το Συνταξιοδοτικό 

Ίδρυμα της BBVA και από τις κ.κ. Mercedes Ayuso και Elisa Chuliá. Το πρώτο που 

διευκρινίζουν και οι δύο πλευρές είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν είναι 

απότοκο ενός συστήματος συνταξιοδότησης που κάνει διακρίσεις ενάντια στις γυναίκες, 

αλλά αποτελεί προϊόν της εργασιακής πραγματικότητας στη χώρα, η οποία παρουσιάζει 

έντονες διαφορές στις συμπεριφορές εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών τις 

τελευταίες δεκαετίες». Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτό το κενό, υπάρχουν δύο 

βασικοί λόγοι, ότι οι σημερινές συνταξιούχοι γυναίκες γενικά εργάζονται λιγότερα χρόνια 

και σε χαμηλότερες θέσεις εργασίας με χαμηλότερους μισθούς.  

Το εν λόγω χάσμα έχει αρχίσει να γεφυρώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2016 (το τελευταίο φύλλο ανάλυσης), τα τελευταία δέκα χρόνια οι νέες 

συντάξεις των γυναικών έχουν μειώσει το ποσοστό διαφοράς, το οποίο ήταν στο 47%. Η 

διαφορά είναι αισθητή, καθώς παλαιότερα η μέση σύνταξη των ανδρών ήταν στα 1.108 

ευρώ ενώ η αντίστοιχη των γυναικών ήταν στα 591. Σήμερα η μέση σύνταξη των 

ανδρών είναι στα 1.458 ευρώ και η αντίστοιχη των γυναικών στα 1.130. Αυτό σημαίνει 

ότι γίνεται μια προσπάθεια μείωσης της διαφοράς, η οποία πλέον κυμαίνεται στο 22%. 

Εντούτοις, αν  πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ όλων των ηλικιωμένων (65 έως 79 

ετών), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν λαμβάνουν σύνταξη, το χάσμα 

εισοδήματος ανέρχεται στο 52%. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ισπανικός νόμος είναι πιο 

απαιτητικός από τους αντίστοιχους των υπολοίπων κ.-μ. της Ε.Ε. και συνεπώς, παρέχει 

μικρότερη κάλυψη, όσον αφορά τις συντάξεις των γυναικών σε σχέση με τις υπόλοιπες 

Ευρωπαϊκές χώρες. 

 


