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Regressió dels sistemes de 

pensions a tot el món i la UE

●Argument: no es pot mantenir el sistema de 

pensions publiques per que les persones viuen 

més anys

●Mesures: reduir prestacions i ingressos + 

promoure com alternativa les pensions privades

●Causa real: redistribuir la riquesa regresivament i 

promoure les pensions privades

●Efectes: Crisi de las pensions privades. Recessió 

i pobresa. Crisi de la UE



La Esperança de vida argument per reduir 

pensions a tota la UE

Paràmetres i any d’aplicació de canvis regressius 

per països
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Esperança de vida a Espanya

●De 1930 a 

1960, es passa 

de 50 a 70 (20 

anys, 40%)

●De 1960 a 

1990, es passa 

de 70 a 80 (10 

anys, 14%)

●De 1990 a 

2017, es passa 

de 80 a 83 (3 

anys, 4%)



Evolució Productivitat Mundial

●De 2000 a 2015 la 

productivitat 

augmenta al voltant 

de un 15% malgrat 

la crisi

Labour productivity is measured as GDP per hour worked.

Source: Total Economy Database (TED).



Factors addicionals

●Amb la mateixa població, al incorporar-se la dona 

al treball, hi ha doble població activa

●L’emigració vers la UE incorpora cotitzants 

addicionals que redueixen l’efecte del envelliment

●No falten treballadors en el sistema, ja que les 

taxes d’atur segueixen essent molt altes.



Front al efecte del envelliment 

¿quines mesures adoptar?

MESURES LÒGIQUES

●Augmentar les 

cotitzacions de les 

empreses sobre 

l’ocupació de 

treballadors actius

●Augmentar l’ocupació 

dels actius (utilitzar 

integralment les 

possibilitats productives 

dels joves i persones 

MESURES APLICADAS

●Baixen les cotitzacions

●Es redueix l’ocupació 

per medi de mesures 

económiques 

recessives (austeritat)



Els veritables motius de les 

reformes

●Reduir costos salarials

●Reduir la pressió fiscal sobre els propietaris de 

les empreses productives

●Promoure el negoci bancari a l’àrea de les 

pensions privades



Reduir costos salarials

●Mentre la 

productivitat 

augmenta, els 

salaris reals 

s’estanquen o 

baixen

●Si considerem 

la pensió com 

part del salari 

vital dels 

treballadors 

aquesta reducció 



Reduir la pressió fiscal sobre els 

propietaris de les empreses 

productives
●Avui les grans empreses han deixat de contribuir 

al finançament public, gracies a la globalització i 

els paradisos fiscals

●La seva contribució al finançament public es 

bàsicament per medi de la seva contribució a la 

Seguretat Social

●Baixar els costos del sistema de pensions al seu 

carreg, implica una reducció de la seva 

contribució fiscal real.



Pes de les Pensions sobre el PIB



Espanya Ingressos Públics

Presupuestos Generales del Estado
Fondo Seguridad Social



Promoure el negoci bancari a l'àrea 

de les pensions privades
●Els bancs busquen 

noves formes de negoci 

per compensar la caiguda 

del mercat hipotecari

●Però estan fracasant per: 

baixa rendibilitat, caiguda 

dels salaris i creixent 

desconfiança del públic 

després de les crisis a 

EUA, Xile, etc.



Fons de reserva de la SS



Fons de Reserva del sistema des de l’origen 

(milers de milions de €)
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Causes de l’ensorrament del Fons

●Baixada de salaris

●Augment dels autònoms

●Carrega en el sistema de les pensions agràries, 

viudetat, no contributiva, etc.

●Tarifes planes sobre els joves

Amb els mateixos treballadors (19 M) que a 
2009, abans aportaven ara es deficitari

– A 2015 els afiliats  a la SS van augmentar en 
3,2%, però els ingressos en 2,2%



Cal recuperar i millorar el Sistema 

Public de Pensions

●El Pacte de Toledo consagra: la separació 

fraudulenta dels pressupostos de l'estat, un 

procés de rebaixes de cotitzacions (entrades), un 

procés de rebaixes de pensions ("sostenibilitat", 

desvaloració, deteriorament de requisits, etc.)

●Cal empoderar i organitzar als afectats per 

defensar els seus drets i aquests no són moneda 

de canvi de res

●És necessària una reforma estructural (Llei de 

Pensions assumida per Unidos Podemos), no un 

petit pagament per calmar els ànims.



Recuperar drets, per recuperar la 

dignitat i la convivència

●Una Europa amb països més pobres i més 

precaris, no només amenaça la legitimitat i 

existència de les institucions comunitàries, sinó la 

convivència entre els seus pobles

●Per millorar les condicions de vida cal revertir les 

contrarreformes ordoliberals, entre elles les de 

pensions

●Només els sistemes públics de pensions poden 

garantir la sostenibilitat dels nivells de vida i evitar 

majors cicles especulatius

●Només els moviments socials (com a 

Coordinadora / Marea Pensionista) activant 



Plataforma Marea Pensionista

1.- Recuperació del poder adquisitiu de les pensions restituint un model de revalorització automàtic 

en relación al IPC i a les perdues des de 2013.

2.- Derogació de totes les reformes laborals i de pensiones que s’han imposat a partir del 2010. En 

particular les contrarreformes de pensions del 2011 i 2013, retornant la jubilació als 65 anys.

3.- Reducció de la diferencia de genere a les pensions fins la seva desaparició

4.- Dret als subministraments bàsics garantits (energia, aigua, transport)

5.- Eliminació de tot tipus de copagament i restabliment de drets sanitaris.

6.- Impedir i revertir la privatització dels serveis publics que atenen la gent gran. Ple i immediat 

funcionament de la Llei de Dependència.

7.- Avançar vers un model de pensió i salari mínim per sobre dels 1080 € establerts per la Carta 

Social Europea.

8.- Reconèixer les pensions com un dret constitucional. Finançament públic de les pensions 

garantit per llei, obligant a que els Pressupostos Generales de l’Estat assignin les partides que 

conjunturalment calguin. Això amb independència de enfortir les cotitzacions socials (eliminar els 

topalls de cotització, incorporar variables respecte a la productivitat, eliminar les tarifes planes, 

revisar exencions, etc..).

9.- Incorporar al Règim General de la Seguretat Social als/les treballadors/es de la llar, amb totes 

las conseqüències, inclosa la prestació por desocupació i la cobertura de llacunes.




