
 

 
 

 
REFORMA DE LES PENSIONS O COM ES VOL REDUIR 
L’ESTAT DEL BENESTAR 
 
“Les pensions són insostenibles tal com estan configurades actualment. 
L’envelliment de la població durà a la fallida al sistema públic de les pensions”. 
Aquest argument no és de l’any 2013, ho podreu trobar a l’informe  del Banc 
Mundial de l’any 1994. Perquè des de finals dels anys 80, coincidint amb les 
polítiques neoliberals de Thacher i  Reagan, el sistema públic de les pensions 
“està en perill”. L’any anunciat per a la fallida era l’any 2000. La realitat és que 
el sistema no es va col·lapsar, és més  la seguretat  social tenia i té superàvit. 
 
El que hi ha és una voluntat política dels  sectors més neoliberals de  
“convèncer-nos” de que el sistema de pensions és insostenible, de fet per a ells 
és el conjunt de l’Estat de benestar “el que és insostenible”, especialment la 
sanitat i les pensions. Dos sectors  on hi ha un marge de negoci i de benefici. 
L’objectiu és que la població pugui  compatibilitzar assegurances sanitàries 
privades amb una sanitat pública més reduïda, i compatibilitzar el pagament de 
fons de pensions amb una pensió pública de mínims.  
 
Però com que el Sr Rajoy i el PP varen anunciar durant la campanya electoral 
que les pensions “ serian la linea roja” a no traspassar, varen anomenar un 
Comitè d’Experts per a que elaborés una proposta de sostenibilitat de les 
pensions, amb la finalitat de que era el comitè d’experts els que orientaven la 
reforma de les pensions. 
 
Aquest Comitè d’experts va estar format per 12 persones, 9 d’elles estaven 
lligades  o estan  pròxims a Companyies d’assegurances  privades, la Banca, 
institucions que tenen un gran interès en els fons privats de pensions. 
 
En juny de  2013, el Comitè d’experts nomenats pel Govern Rajoy, va utilitzar el 
mateix argument de l’any 1994, és a dir, l’envelliment i la demografia, per fer 
una proposta per modificar el sistema de càlcul i els procediments de les 
pensions. La proposta recomana dues modificacions bàsiques:  
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1era: Que les pensions no es revaloritzin en relació a l’IPC,  sinó que 
l’actualització de les pensions  es realitzí cada any en funció de les despeses i 
dels ingressos de la seguretat social. 
 
2ona: Que a  les noves pensions que es generin, s’han de vincular a la 
prestació amb l’esperança de vida en el moment de la jubilació. Ara es fa un 
còmput en base a la cotització feta i la cobres mentre vius amb la revalorització 
de l’IPC. 
 
Aquestes mesures van dirigides a reduir la quantia de la pensió. Segons la 
proposta de l’Instituto de Estudios Fiscales (institut assessor del Ministre 
d’Economia) les pensions haurien de baixar entre un 22% i un 45% 
 
Dos d’aquests experts varen fer un vot particular i manifestaren el seu desacord 
amb les propostes, varen ser en Santos Ruesga i Jose Luis Tortuero. En 
Ruesga afirmà que aplicar aquets mecanismes conjuntament, amb l’aplicació 
de l’anterior reforma de les pensions, suposaria un càstig per a la cohort de 
persones que s’estan jubilant actualment i en un futur, farien feina més anys, 
cotitzarien més temps i cobrarien manco. 
 
Si el comitè d’experts hagués estat format per Experts com en Vicente Navarro,  
Juan Torres i altres economistes socials, les conclusions haguessin estat, 
segurament, unes altres. Haguessin recordat que el risc del sistema públic de 
pensions no és que puguem viure més anys, sinó la manca de cotitzants a la 
seguretat social i, per tant, el que s’ha de fer és, aconseguir una major taxa 
d’ocupació, regular millor les pre-jubilacions, unificar els règims de la seguretat 
social, reordenar les mútues d’accidents de treball, disminuir l’economia 
submergida, lluitar contra el frau fiscal,  regular la banca... 
 
Que no ens enganyin, estam davant una voluntat política de modificar l’actual 
model de l’Estat de Benestar. El que es cerca, és fomentar una perspectiva 
negativa del futur, la qual  predisposi a la ciutadania a acceptar una reforma de 
les pensions per afavorir els fons privats de pensions: compaginar els dos 
sistemes suposarà un alt sacrifici per molts de ciutadans i ciutadanes que 
hauran de fer un notable esforç perquè el seus sous seran baixos i la seva 
contractació laboral inestable. Els que no puguin fer-ho, quant es jubilin, hauran 
de subsistir amb manco doblers del que varen tenir el seus pares (cal recordar 
que tenim les pensions més baixes de la EU dels 15). 
 
Però, el que és més greu, desprès de la reforma de les pensions vindran els  
d’incentius i  les avantatges perquè la gent contracti fons de pensions privats. 
Els doblers d’aquets fons de pensions seran invertits en negocis d’alt risc o en 
bimbolles econòmiques, que quan facin fallida provocaran una crisi financera 
que necessitaran de doblers públics per “salvaguardar la banca”.  O això o 
canviem de polítics i d’experts. 


