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Οι πιθανές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ισπανίας 

 

Η Ισπανία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τα ασφαλιστικά της ταμεία, των οποίων η 

ρευστότητα είναι υπό απειλή. Οι ειδήμονες έχουν προειδοποιήσει για τις αρνητικές συνέπειες 

του παρόντος συστήματος, ενώ από όλες τις κυβερνήσεις της Ισπανίας γίνεται προσπάθεια για 

μεταβολή του. Επομένως, ο κ. José Luis Escrivá, Υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Μεταναστών της χώρας, παρουσίασε στην Επιτροπή του Συμφώνου του Τολέδο, τις 

προτάσεις του για την αλλαγή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.  

Οι τελευταίες αποτελούνται κυρίως από τρεις πολιτικές. Η πρώτη, αφορά τη σκλήρυνση των 

μέτρων για την πρόωρη σύνταξη, ήτοι δύο έτη πριν από την κανονική ηλικία. Η συγκεκριμένη 

τάση έχει αυξηθεί κατά 66% τα τελευταία έξι έτη και αποτέλεσε το 16% όλων των συντάξεων για 

το 2019. Επομένως, η Κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει περαιτέρω τις συντάξεις όσων εθελούσια 

συνταξιοδοτούνται πριν από το νόμιμο έτος συνταξιοδότησης και ιδιαίτερα σε όσους έχουν 

υψηλότερες συντάξεις. Αντιθέτως, η δεύτερη πολιτική συνίσταται στην επιβολή κινήτρων και 

μέτρων για την παράταση της συνταξιοδότησης. Αναμένεται να αλλάξει το παρόν σύστημα, το 

οποίο δίνει κίνητρο αύξησης κατά 2% με 4% για κάθε έτος παράτασης, το οποίο όμως, σύμφωνα 

με τους ειδικούς, δεν επιλύει το πρόβλημα.  

Με τις δύο αυτές πολιτικές, το Υπουργείο ευελπιστεί να αυξηθεί η πραγματική ηλικία 

συνταξιοδότησης, από 64 έτη και πέντε μήνες που είναι σήμερα, στη νόμιμη ηλικία 

συνταξιοδότησης των 65 ετών και 10 μηνών και 67 ετών έως το 2027. Σύμφωνα με τον κ. 

Escrivá, για κάθε έτος που αυξάνεται η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, εξοικονομείται το 

25% του προβλήματος, ενώ η υιοθέτησή του είναι πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς πολλοί από 

τη γενιά των baby boomers θα συνταξιοδοτηθούν εντός των επόμενων ετών.  

Η ουσιαστικότερη όμως και πιο ανατρεπτική αλλαγή είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος 

παρόμοιο με αυτό της αυτόνομης κοινότητας Χώρας των Βάσκων, ήτοι της εφαρμογής 

συλλογικών σχεδίων συντάξεων που προωθούνται από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον 

Υπουργό, το σύστημα της Χώρας των Βάσκων, το οποίο ενθαρρύνει τις ιδιωτικές συντάξεις, 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ιδιαίτερα τους εργαζομένους χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, 

οι οποίοι αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, τόσο οι εργαζόμενοι όσο 

και οι επιχειρήσεις, συνεισφέρουν σε προγράμματα συνταξιοδότησης των Οργανισμών 

Εθελοντικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EPSV).   
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