
(que garantia el
poder adquisitiu dels pensionistes)
S'aplicarà una complicada fórmula que fixarà increments del 0,25% en situació de crisi
i, en situació de bonança econòmica, s'aplicarà l'IPC més un 0,25%. Això suposarà un
clar deteriorament dels imports de les pensions, com es veu en l'exemple següent:

De cara al 2014, el Govern ha decretat un augment del 0,25% per a les pensions.

Les pensions noves es calcularan en funció de l'esperança de vida del nou jubilat. En el
càlcul s'aplicarà un factor corrector que disminuirà la pensió. Com que s'espera que
viurem més, cobrarem menys.

S'elimina l'increment automàtic de les pensions segons l'IPC

Com més esperança de vida, menys quantia de les pensions

Imaginem un període de sis anys de crisi: si l'IPC anual és del 2,5%, en sis anys els preus s'hauran apujat un
15%, mentre que el Govern haurà augmentat les pensions un 1,5% (un 0,25% per any), i la pèrdua
del poder adquisitiu de les pensions serà d'un 13,5%.
Encara que després vingui un període de sis anys bons i suposant que es manté l'IPC en el 2,5%, les
pensions augmentaran un 2,75% anual (IPC més 0,25%) i, per tant, al final dels dotze anys, les
pensions hauran perdut un 12% del poder adquisitiu.

LA  REFORMA DE LA LLEI DE LES

L'Estat espanyol destina a les pensions el 10% del PIB. A l'eurozona s'hi destina de
mitjana un 12,2%, i al conjunt de la UE, un 11,3%.

A l'Estat espanyol, les pensions es financen exclusivament amb les cotitzacions dels
treballadors. En altres països, es financen a partir dels impostos generals, i, per tant, la
disminució de les cotitzacions (a causa de la disminució de la població activa) no afecta
les pensions. Anys enrere la sanitat i altres prestacions també s'imputaven a la seguretat
social i ara s'inclouen en els pressupostos generals de l'Estat.

L'article 50 de la Constitució diu: "Els poders públics garantiran, mitjançant pensions
adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans
durant la tercera edat".

Els grans inversors, després de la bombolla immobiliària i la
bombolla financera, busquen altres sectors segurs i rendibles d'on treure beneficis. Els
fons de pensions privats subministren un flux regular i abundant de recursos financers
al gran capital, i aquest els inverteix per treure'n el màxim rendiment. Els rendiments alts
van lligats a les inversions arriscades, i això representa un perill de patir pèrdues. De fet,
a l'Estat espanyol la rendibilitat de les pensions privades és molt baixa i, des de fa anys,
negativa. A més, la gestió dels fons de pensions és molt cara (un 37%), a causa de les
comissions cobrades pel sector financer (bancs i companyies asseguradores).
Justament aquest sector juga un paper cabdal per fer creure a l'opinió pública que el
sistema públic de pensions és insostenible i que la solució són les pensions privades.

Les veritables raons d'aquesta reforma són el foment i la potenciació dels fons
privats de pensions.

El maig de 2013, el Govern espanyol va
encarregar a dotze "experts" (deu dels quals
representaven la patronal bancària i les
companyies asseguradores) un informe per
reformar les pensions.

Amb la reforma, el Govern calcula que
s'estalviarà en les pensions uns 33.000
milions d'euros en els propers 9 anys. Segons
els sindicats, seran 84.000 milions.

L’ASSEMBLEA DE SARRIÀ-ST. GERVASI
EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

PENSIONS

Quins són els punts clau de la reforma?

Què no ens diuen de les pensions?

Conseqüències de la reforma
Augment de la pobresa entre els pensionistes i reducció del seu poder adquisitiu.

Actualment la pensió mitjana és de 858 €, la de jubilació, de 982 € i la de viudetat,
de 618 €; durant molts anys es quedaran prop d'aquestes xifres.

Augment de les desigualtats entre els pensionistes que poden pagar una pensió
privada i els que tenen una pensió pública.

Moltes famílies joves actualment estan vivint de la pensió dels pares. Amb la
reforma, es condemna a la pobresa a famílies senceres.

S'elimina la redistribució de la riquesa: els que sempre han tingut diner cada cop
en tenen més, i els que han estat pobres seran més pobres a la seva vellesa.
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