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Το θέμα αναπροσαρμογής των συντάξεων στην Ισπανία 

Στην ομιλία του, στις 15 Μαρτίου τ.έ., ενώπιον της ισπανικής Βουλής, ο Ισπανός 

πρωθυπουργός κ. Mariano Rajoy, ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να αυξήσει άμεσα τις 

συντάξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνο για τις κατώτερες συντάξεις και τις 

συντάξεις χηρείας, εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία για τον τρέχοντα 

προϋπολογισμό. Με αυτόν τον τρόπο, μεταβίβασε την ευθύνη για συμφωνία και στα 

κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2018. 

Όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας, η ισπανική κυβέρνηση προτείνει την ψήφιση ενός 

διατάγματος, το οποίο θα αυξάνει τη ρυθμιστική βάση των εν λόγω συντάξεων από 52% 

σε 60%. Σχετικά με τις κατώτερες συντάξεις, ο πρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι 

υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση ανάλογη του Δείκτη Τιμών του Καταναλωτή. Από το 

2017, το ποσό της μέσης κατώτερης σύνταξης ανέρχεται στα 637,70 ευρώ, ενώ η 

σύνταξη χηρείας από το ίδιο έτος είναι 1.275,30 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο αυτές 

βελτιώσεις στον τομέα των συντάξεων εξαρτώνται από την πορεία των 

διαπραγματεύσεων για τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Επιπλέον, πρότεινε τη μείωση του 

φόρου επί του εισοδήματος για τους συνταξιούχους μεγάλης ηλικίας. 

Παράλληλα, σε αντίθεση με ό,τι απαιτείται από την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, η 

κυβέρνηση θα διατηρήσει τον τρέχοντα δείκτη αναπροσαρμογής, ο οποίος αγγίζει την 

αύξηση του 0,25% στις συντάξεις ετησίως. Εντούτοις, η κοινωνική ασφάλιση παραμένει 

ελλειμματική, καθώς το 2017 οι δαπάνες ανήλθαν σε ποσό άνω των 18.000 εκ. ευρώ, 

για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Ακόμη, θα πρέπει το ισπανικό κράτος, σύμφωνα με τον 

κ. Rajoy, να διατηρήσει τον παράγοντα της βιωσιμότητας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον 

επόμενο Ιανουάριο και θα μειώσει τις αρχικές συντάξεις των νέων συνταξιούχων βάσει 

της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.  

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων απέφυγαν να σχολιάσουν τις προτάσεις 

βελτίωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος σχετικά με τη διαμάχη για τον 

προϋπολογισμό. Αντίθετα, παρέμειναν σταθεροί στις προτάσεις τους για 

αναπροσαρμογή όλων των συντάξεων με βάση το Δείκτη Τιμών του Καταναλωτή, 

προκειμένου να διασφαλίσουν τη δυνατότητα των συνταξιούχων να έχουν πρόσβαση 

στην αγορά αγαθών.  
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Τέλος, να σημειωθεί ότι στην Ισπανία, οι συνολικές δαπάνες για τις συντάξεις το 

περασμένο έτος ήταν 139.600 εκ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το 40% του κρατικού 

προϋπολογισμού και το 29% των συνολικών δημοσίων δαπανών. Eντούτοις, το 

ποσοστό των συνταξιούχων στη χώρα είναι αρκετά χαμηλό, 20,6%, στο σύνολο του 

ισπανικού πληθυσμού. 

 

 


