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Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συνταξιοδοτικό της Ισπανίας 

Την 23η Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις για τη βελτίωση των 

μακροοικονομικών δεικτών για κάθε κ-μ της Ένωσης. Για την Ισπανία, οι κίνδυνοι, που εντοπίζει 

η Επιτροπή είναι γνώριμοι και αφορούν το υψηλό χρέος (118,4% για το τελευταίο τρίμηνο του 

2021) και το έλλειμμα της χώρας (-6,9% αντίστοιχα) καθώς και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας 

(13,75% για το α’ τρίμηνο τ.έ.), με αποτέλεσμα να προτείνει να υπάρξουν τροποποιήσεις στη 

δημοσιονομική πολιτική. Σημαντικό, όμως, σημείο αποτελεί και η ανησυχία της Επιτροπής για 

το συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους 

κρατικούς προϋπολογισμούς, θέτοντας κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του συστήματος.  

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 

του περασμένου έτους, με το οποίο οι συντάξεις συνδέθηκαν με τον πληθωρισμό (το α’ τρίμηνο 

2022 ανήλθε σε 7,83% και μόνο κατά τον Απρίλιο σε 8,4%), υπήρξαν αλλαγές στην κατηγορία 

των πρόωρων συντάξεων ενώ λήφθηκαν περαιτέρω μέτρα για τη συνέχιση της εργασίας μετά 

την ηλικία συνταξιοδότησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου 

Ανάκαμψης να σχεδιαστούν με προσεκτικό τρόπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποφυγή 

κινδύνων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο ενώ οι αλλαγές που αφορούν τις 

συντάξεις, οφείλουν να υιοθετηθούν εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να απαλειφθούν σημεία 

που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα. Μάλιστα, σύμφωνα με 

τον ισπανικό τύπο, οι αλλαγές αυτές, όπως η αύξηση του συνταξιοδοτικού ορίου ηλικίας, 

κρίνονται καθοριστικές και αναγκαίες, μεταξύ άλλων, προκειμένου να δοθούν στη χώρα τα 

επόμενα 12 δις ευρώ, που δικαιούται από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια Next Generation στις αρχές 

του 2023.  

Ένα από τα σημαντικότερα αγκάθια του ισπανικού συστήματος αποτελεί πλέον η άμεση 

σύνδεση των συντάξεων με τον πληθωρισμό, προκειμένου οι συνταξιούχοι να διατηρήσουν την 

αγοραστική τους δύναμη. Με τις τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πληθωρισμός τ.έ. 

αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός, ενώ η περίοδος μηδενικών επιτοκίων θα αποτελεί 

παρελθόν εντός των επόμενων μηνών. Επομένως, το κόστος για τις συντάξεις θα αυξηθεί 

σημαντικά, λαμβάνοντας συνεχώς, αυξανόμενο μέρος του ΑΕΠ της Ισπανίας, αφού η οικονομική 

ανάπτυξη δεν θα συμβαδίζει με τον πληθωρισμό. Η κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας έχει, επίσης, 

προειδοποιήσει για τους κινδύνους της σύνδεσης των συντάξεων με τον πληθωρισμό, σε 

έκθεση, που σημειώνει, ότι η μεταρρύθμιση δεν προβλέπει μέτρα αύξησης των εσόδων.  

Παράλληλα, ο διάλογος μεταξύ ισπανικής Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

επικεντρώνεται και στο νέο Μηχανισμό Ισότητας των Γενεών (Mecanismo de Equidad 

Intergeneracional), με τον οποίο αντικαθίσταται ο λεγόμενος «δείκτης βιωσιμότητας», που είχε 

υιοθετηθεί από την τωρινή αντιπολίτευση (τότε Κυβέρνηση του κ. Μαριάνο Ραχόι), προκειμένου 
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να μεταβάλλεται σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής, ωστόσο τελικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο 

νέος Μηχανισμός αυξάνει τις εισφορές κατά 0,6% μεταξύ 2023 και 2032, αποταμιεύοντας, με 

αυτόν τον τρόπο, περί 0,2% του ΑΕΠ. Επίσης, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο, εντός δέκα ετών, 

να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιχειρηματικών οργανισμών 

και σωματείων εργαζομένων. Από το 2033 και μετά, θα παρακολουθείται η πορεία των δαπανών 

ανά τρία έτη, έχοντας ως βάση το ποσοστό του ΑΕΠ, που θα δίνεται για τις συντάξεις, σύμφωνα 

με το Ageing Report του 2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κατακρίνει την έλλειψη 

αυτοματοποίησης του μηχανισμού, με την Κυβέρνησης της Ισπανίας να απαντά ότι, με αυτόν 

τον τρόπο, οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν τη σύμφωνη κοινωνική και πολιτική γνώμη.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ισπανία ετοιμάζει νέα τροποποίηση, με την οποία θα δίνεται η 

δυνατότητα σε εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες να τοποθετούν περισσότερα 

κεφάλαια σε συνταξιοδοτικά επενδυτικά κεφάλαια. Στοιχείο-κλειδί σε αυτό αποτελούν τα 

συνταξιοδοτικά κεφάλαια εργαζομένων δημόσιας προώθησης (FPEPP, Fondos de Pensiones 

de Empleo de Promoción Pública), τα οποία, παρά την ονομασία τους, είναι ιδιωτικά, ωστόσο, 

θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης. Αναφορά στη 

συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έκανε πρόσφατα ο ισπανικός οικονομικός τύπος, όμως, σύμφωνα 

με τα δημοσιεύματα, η Κυβέρνηση προσπαθεί να βρει πολιτικές συμμαχίες για να υπερψηφιστεί 

από τη Βουλή αφού, προς το παρόν, κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, φαίνεται να μην 

είναι διατεθειμένα να αποδεχτούν το εν λόγω κείμενο.  
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