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                                                                                                Μαδρίτη, 28 Ιανουαρίου 2019 

                                                                                                  
Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας πιέζει για αλλαγές στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα της χώρας 

Ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας 

ζήτησε στις 24 Ιανουαρίου τ.έ. από την πολιτική τάξη να επαναπροσδιορίσει και, με τις 

κατάλληλες νομικές μεταρρυθμίσεις, να βοηθήσει την ανάκαμψη του συνταξιοδοτικού 

συστήματος της χώρας, μέσω της εξάλειψης του ελλείμματος που παρουσιάζει, όπως 

άλλωστε ορίζει και το Σύμφωνο του Τολέδο (Pacto de Toledo, το σύμφωνο αφορά τις 

συντάξεις, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και ψηφίστηκε το 

1995). Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός του συστήματος και μάλιστα 

θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Καθώς το πρόβλημα είναι μεγάλο, 

κάθε λύση θα περιλαμβάνει την ενεργοποίηση πολλών μοχλών, τόσο από πλευράς 

εισφορών όσο και από πλευράς πληρωμών στο συνταξιοδοτικό σύστημα. 

Η δημογραφική πίεση αποτελεί την κυριότερη αιτία των τρεχουσών οικονομικών 

ανισορροπιών. Εντός των πιέσεων αυτών, ο αυξανόμενος ρυθμός υποκατάστασης, -το 

ποσοστό της μέσης σύνταξης σε σχέση με τον  μέσο μισθό - έχει ξεχωρίσει, λόγω της 

σταδιακής αποχώρησης των baby boomers (τα άτομα που γεννήθηκαν μετά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ 1940 και 1960) από την αγορά εργασίας, οι οποίοι δικαιούνται 

υψηλότερες συντάξεις. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν 

αλλαγές στις συντάξεις, την περίοδο 2011-2013, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος. 

Έκτοτε, ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική μεταρρύθμιση. Η Τράπεζα τονίζει ότι εάν το 

συνταξιοδοτικό σύστημα δεν ανασυγκροτηθεί και εάν η ηλικία συνταξιοδότησης δεν αυξηθεί 

(η οποία σήμερα στην Ισπανία είναι στα 65 και 6 μήνες), το χρέος των συντάξεων σε σχέση 

με το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,5 μονάδες έως το 2050, σύμφωνα με έκθεση που εκπόνησε η 

ισπανική πλευρά σε συνεργασία με το ΔΝΤ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής 

Πολιτικής. Σε αυτό το σενάριο, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο πρωταρχικός κανόνας είναι να 

αποφασίσει η κοινωνία τη γενναιοδωρία του συνταξιοδοτικού συστήματος, εγγυώμενη κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, την σταθερότητά του. 

Το δεύτερο στοιχειώδες σημείο είναι η συνεισφορές, η αύξηση των εισροών έναντι των 

εκροών των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και η σημασία της διαφάνειας. 

Εν κατακλείδι, η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας σημειώνει ότι δεν διαθέτει προσφορότερο 

τρόπο επίλυσης του προβλήματος ούτε ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι τόσο μεγάλο 

ώστε να απαιτούνται τεράστιες ανεφάρμοστες αλλαγές στο παρόν. Θεωρεί ότι η αύξηση του 

ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και η αύξηση των εισφορών των ασφαλιστικών 
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ταμείων είναι μέτρα επαρκή και αναπόφευκτα καθώς, με το πέρασμα του χρόνου, οι 

συνταξιούχοι θα αυξάνονται και η εφαρμογή μέτρων σταθεροποίησης του συστήματος θα 

καταστεί πιο δύσκολη. Εξάλλου, αυτό είναι ήδη εμφανές καθώς, για τον τρέχων μήνα, τα 

ασφαλιστικά ταμεία χρειάστηκε να πληρώσουν 9,5 δις ευρώ για συντάξεις, 7% περισσότερο 

από ότι το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, το οποίο οφείλεται και στην 

αύξηση των συντάξεων που δόθηκε την προηγούμενη χρονιά.  
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