RESOLUCIÓ CONTRA LA REFORMA RETALLADORA DEL SISTEMA
DE PENSIONS.
A favor de la millora dels ingressos en un sistema de pensions
públic, redistributiu, solidari i de repartiment.
El govern del Partit Popular vol implementar una reforma paramètrica en el sistema de pensions,
que té dos objectius: un a curt termini, que és aconseguir retallar en pensions; i un a llarg termini,
que és carregar-se el sistema públic de pensions redistributiu, solidari i de repartiment.
La reforma va en dos sentits: el Factor de Sostenibilitat i l’Índex de Revalorització de les Pensions:
- El Factor de Sostenibilitat afecta al càlcul de les noves pensions, i va ser introduït a la
reforma de les pensions de 2011 per atendre al problema estructural del sistema de pensions
que és l’entrada massiva de les cohorts del baby boom al sistema a partir del 2027. Aquest
factor opera de manera que a les noves pensions que entren cada any al sistema, si es
preveu per elles una creixent esperança de vida, se’ls aplica un factor reductor a la pensió
inicial. Aquest factor estava previst que podria ser introduït l’any 2019 si vuit anys després de
la reforma del sistema de pensions els ingressos no milloraven. El govern del PP el vol
aplicar, a cop de decret, l’any que ve, el gener del 2014.
- L’Índex de Revalorització de les Pensions afecta el càlcul de totes les pensions, les
presents i les noves, i ve a desvincular la revalorització anual de les pensions de l’IPC per tal
de poder revaloritzar-les per sota de l’IPC, retallant les pensions de forma progressiva i
encoberta.
Joves d’Esquerra Verda denuncien que aquesta reforma és inadequada, és injusta, està totalment
deslegitimada, és antidemocràtica i és enganyosa des d’una perspectiva juvenil.
La reforma és inadequada perquè el sistema de pensions té un problema conjuntural que és la
manca d’ingressos. La causa d’això són els 6 milions d’aturats i unes reformes laborals de PSOE i
PP que han fomentat una contractació temporal en males condicions laborals, per tant cotitzacions
marcadament inferiors, per tant menys ingressos pel sistema. En comptes d’augmentar ingressos
amb mesures conjunturals, el govern aplica ara sense cap mena de sentit mesures estructurals de
contenció de despesa com el Factor de Sostenibilitat.
La reforma és injusta perquè el pensionista sempre perd: si hi ha recessió, les pensions tan sols
creixeran un 0,25%, per sota del que creixen els preus (la inflació actual es situa en el 2-3%). I si
hi ha creixement, les pensions creixen molt poc (com a molt l’IPC+0,25%). Això, fa que la reforma
no sigui anticíclica (que aprofita els cicles de creixement per tal que la recessió sigui més lleugera)
sinó que és procíclica (no aprofita els cicles de creixement i a més fa que els cicles de recessió
siguin pitjors). CCOO calcula que en els propers anys, si el govern tira pel dret revaloritzant les
pensions per sota de l’IPC, els pensionistes poden empobrir-se de forma sistemàtica, perdent en
els propers 15 anys entre un 14% i un 28% de la seva capacitat adquisitiva.
La reforma està totalment deslegitimada, ja que el govern s’amaga sota un informe d’uns falsos
tècnics, que de fet estan a sou dels think tanks de la patronal (FEDEA, FAES, Círculo de
Empresarios,…) i proposen mesures favorables als seus interessos capitalistes.
Aquesta reforma és antidemocràtica perquè treu el sistema de pensions del seu espai natural de
debat –el diàleg social (sindicats i patronal) i el diàleg polític (comissió parlamentària del Pacte de
Toledo)–, substituint-lo per la seva pròpia voluntat ideològica que va contra tot allò que sigui públic.
La reforma és enganyosa des d’una perspectiva juvenil perquè crea fantasmes i amenaces de
futur per justificar les retallades del present, mentre el PP estén el missatge que ‘les persones
grans han de fer sacrificis per tal d’assegurar un futur als joves’, un discurs fals i enganyós que

pretén confrontar generacions. El missatge que reben les persones joves és, una vegada més, la
pèrdua de drets, en aquest cas que no arribaran a ser mai pensionistes. Mesures com aquesta no
fan altra cosa que fer més reeixida la idea que està creixent una generació perduda que està
responsabilitzant-se de les conseqüències de la crisi i de les polítiques antisocials, amb efectes
ben immediats: d’una banda, una precarietat creixent agreujada per reformes com aquesta, que
cala en el sentit que ‘si no es tindrà una pensió, per què cal cotitzar?`, cosa que fomenta
l’acceptació de treballs en negre; d’altra banda, les persones joves treballadores són la principal
capa de la societat que està sent obligada a emigrar per motius econòmics, i clama al cel el fet
que bona part d’aquestes són les persones més preparades en coneixement, i atès que són elles
les que serien retribuïdes amb sous més alts, l’emigració juvenil és perjudicial per als ingressos
presents i futurs del sistema de pensions.
Davant d’aquesta reforma, Joves d’Esquerra Verda hem de deixar clar que les pensions no estan
en risc perquè hi ha massa despesa, sinó per les polítiques destructores d’ocupació que proposa
la troika, i que han seguit els actuals i els anteriors governs. El sistema de pensions està en risc
per la baixada de salaris, perquè la seva única política de creació d’ocupació consisteix en donar
incentius a les cotitzacions de la Seguretat Social a les empreses –pagant menys cotització per
cada nou contractat–, empitjorant la manca d’ingressos al Fons de la Seguretat Social. El risc no
són els mals auguris econòmics i demogràfics, sinó que són les polítiques regressives i de
retallades del present, unes polítiques imposades per la via semidictatorial del reial decret, amb
manca absoluta de negociació i la desaparició de la tradició de concertació social. El risc és que
l’executiu acabi sempre imposant la seva voluntat ideològica al legislatiu, i també un sotmetiment
constant del govern als arbitris dels mercats i a la voluntat dels lobbies que volen enriquir-se amb
els plans de pensions. En aquest sentit, és prou clar que aquest cop al sistema de pensions va en
la línia del procés deconstituent iniciat amb la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola,
que posa un topall en la despesa social per tal de sacralitzar el pagament del deute.
Per tots aquests motius, Joves d’Esquerra Verda acordem:
- Rebutjar la reforma de les pensions que el Partit Popular pretén aplicar.
- Sumar-nos a les convocatòries que els sindicats organitzin per tal de tirar enrere aquesta
reforma de les pensions. En especial, donar ple suport al nostre sindicat juvenil de
referència, Acció Jove – Comissions Obreres, en les mobilitzacions, vagues i accions que
dugui a terme.
- Contraposar les mesures de retallades de despesa que el govern central vol aplicar amb
unes mesures alternatives d’increment d’ingressos que són les següents:
• Derogar les reformes laborals del PSOE/2010 i del PP/2012, en tant que destructores
d’ocupació i reductores dels ingressos del sistema de pensions. Eliminar en aquesta
derogació els beneficis a les cotitzacions per part de les empreses, que s’han
demostrat inútils per crear ocupació.
• Aplicar impostos solidaris i finalistes per tal de dotar de més ingressos al Fons de la
Seguretat Social.
• Augmentar el Salari Mínim Interprofessional per tal d’augmentar les bases mínimes de
les pensions, i alhora aconseguir més ingressos pel Fons de la Seguretat Social.
• Augmentar les bases màximes de cotització per tal d’assolir una major contributivitat.
• Perseguir el frau per part de moltes empreses que tenen de forma encoberta a
treballadors en plantilla i no paguen cotitzacions socials també redueix els ingressos
del sistema.
• Una reforma fiscal realment progressiva que faci que les rendes del capital tornin a
complir el paper de principal font de finançament dels pressupostos públics, cosa que
podria donar seguretat al cobriment via impostos del Fons de la Seguretat Social en
casos de situacions sobrevingudes perllongades en el temps.
• Fer polítiques de reactivació econòmica i de creació d’ocupació, per tal de recuperar
els 3 milions de llocs de treball perduts en el que portem des de l’inici de la crisi, per tal
que hi hagi cotitzants que generin ingressos al Fons de la Seguretat Social.

Granollers, 5 d’octubre de 2013

