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INTRODUCCIÓ 

Josep Guinot i Mauchan,  Delegat de la Sectorial de la Gent Gran  del PSC                                           
Juliol del 2010   

Quan vaig assumir la responsabilitat com a Delegat de la Sectorial de Gent Gran del PSC 
a l’octubre del 2008, vaig decidir articular la meva actuació al capdavant  d’aquest 
moviment en tres o quatre eixos que segons el meu parer eren i continuen sent 
fonamentals per a que les persones grans recuperin el seu protagonisme dins de la 
societat. Un protagonisme que, per altra banda, mai haurien hagut de deixar de tenir. Un 
protagonisme que, si be és cert que té la seva importància com a col·lectiu, no la te menys 
en funció de la trajectòria vital de cadascú, per tant, cal contemplar aquest fet de forma 
individual i a l’hora en el seu conjunt de manera col·lectiva. 

Hem de ser conscients que la Sectorial de la Gent Gran, és una de les sectorials veteranes 
en el si del PSC. La seva trajectòria per tal d’aglutinar el pensament i les reivindicacions 
d’aquest sector de militància en el si del partit ve de lluny i ha passat per diferents etapes. 
Moltes companyes i companys han liderat i participat en aquesta Sectorial amb resultats 
diversos però amb un esperit socialista i -per tant- progressista i constructiu. Creiem que 
el conjunt del PSC està en deute amb ells. 

En aquest context, no podem perdre de vista la necessitat de renovar el nostre missatge en 
vers aquest sector de la població. Cada vegada més àmplia i també cada vegada amb 
persones més actives. 

Aquest col·lectiu està format molt majoritàriament per treballadors i treballadores jubilats 
i, siguem sincers, es percep una manca d’atenció per part de les administracions 
públiques cap a aquest segment de la població. Existeixen carències bastant obvies tant 
en el terreny econòmic com en el terreny social i en tot allò que fa referència al 
reconeixement social, la seva participació i la seva aportació  a la societat. 

És necessari, doncs, ampliar el camp de visió i fer un camí destinant a canviar l’orientació 
de les polítiques a les persones grans. D’aquesta manera es podrà aconseguir, no tan sols 
millorar les condicions de vida, també desenvolupar projectes que siguin útils, tenint en 
compte que avui en dia quan una persona  es jubila té unes perspectives de vida, amb 
molt bona qualitat,  a l’entorn dels 20 o 25 anys. En aquestes circumstàncies a ningú se li 
pot escapar que les pensions, la sanitat i els serveis socials són els tres eixos bàsics en els 
que s’han d’articular les polítiques de progrés per a la gent gran. 

L’actual equip de la Sectorial, precisament en aquesta època que ens ha tocat viure, va  
trobar a faltar un document que poses de manifest la insuficiència de les pensions de 
jubilació per viure amb dignitat i la conseqüent necessitat d’aconseguir unes pensions 
suficients per a que després de tota una vida de treball la gent pugui gaudir, en l’últim 
tram del seu recorregut vital, d’unes contraprestacions econòmiques dignes. 
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Per aconseguir això es va demanar al company Bernardo Fernández, membre del Comitè 
de la Sectorial, que liderés un grup de companyes i companys que tingués com a finalitat 
la redacció d’aquest document. 

El 29 juny del 2009 es va reunir, per primer cop aquesta comissió, amb assistència de  

 
ISABEL LOPEZ CHAMOSA - de la Federació de Barcelona del PSC, Diputada al 
Congrés i Membre del Pacto de Toledo 
JULIO  GARZON  -  de la Federació de Barcelona del PSC 
JOAN ALAMILLO -  de la Sectorial de la  Gent Gran del PSC  
CANDIDA NEVADO -  de la Sectorial de la  Gent Gran del PSC  
BERNARDO FERNANDEZ - de la Sectorial de la  Gent Gran del PSC  
JOSEP GUINOT    -    de la Sectorial de la  Gent Gran del PSC  
EVA GRANADOS -  de la  UGT de Catalunya 
EVA  PINO   - de la UGT de Catalunya                                                
LORENZO BLANCO  -  de la CONC (CC.OO.)                                                   
JOSEP GONZALEZ - del Departament de  Teoria Econòmica de la UB              

      LUIS RECUENCO VEGAS - Professor de la Pompeu Fabra i    
RAFAEL  LARAÑA  - del Departament de Recaptació de l’INSS                                    
 

Amb el pas del temps, aquesta comissió es va anar modificant per diverses raons.  

S’han fet  quatre o cinc reunions, però el pes del document, ha estat en les idees i les 
mans dels sis companys i companyes que signen els diferents apartats. 

A tots ells els volem manifestar el nostre agraïment. Pensem que han fet una bona feina 
que esperem serveixi per “donar llum” a aquest delicat tema de les Pensions. 
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JUSTIFICACIÓ 
 
Bernardo Fernánez, Comissionat de l’Alcalde de Barcelona i membre del Comitè 
Sectorial de la Gent Gran del PSC 
 
Una de les estratègies polítiques que es va decidir portar a la pràctica en el XXI Congrés 
del PSC, celebrat el juliol de 2008, va ser donar un nou impuls a les sectorials del partit i 
crear-ne de noves. En aquest context, la direcció de la Sectorial de Gent Gran  em va 
encarregar que fes i/o coordinés  un document que poses de manifest la insuficiència de 
les pensions de jubilació per viure amb dignitat.  

La finalitat d’aquest document era, per una part, assolir un vell objectiu del col·lectiu de 
gent gran socialista, consistent en disposar d’un text  que demostri de forma raonada que 
pensions dignes i suficients a més de necessàries són possibles i que, a la vegada, aquesta 
informació arribés als dirigents del PSC per a que el tinguessin en consideració i, a ser 
possible, com a llibre de capçalera. 

Amb aquest plantejament vaig començar a treballar i, en honor a la veritat, he de dir que 
va se més complicat del que en un principi em podia imaginar. Vaig fer diversos 
contactes però no trobava les persones adients, amb coneixements suficients en la 
matèria, amb capacitat i amb disponibilitat per col·laborar i tirar el projecte endavant. Per 
ser sincer he de dir que en algun moment vaig pensar en tirar la tovalla i presentar la 
meva renúncia, però, ho reconec, sóc cabut i vaig continuar insistint i fent gestions fins 
que vaig trobar persones adequades per acomplir l’objectiu. Aquí he de fer una confessió 
i he d’admetre que finalment vaig tenir moltíssima sort amb les persones que van 
acceptar aquest repte. La prova fefaent d’això, és aquest document que ara teniu a  les 
mans. Pot agradar més o menys, es pot estar més o menys d’acord amb ell, però  no es 
pot negar que és un document fet per persones que coneixen el tema, que han fet unes 
boníssimes aportacions i que a més a més ho han fet des de l’honestedat, des d’un prisma 
progressista i amb un profundíssim coneixement de causa. Per tant vull agrair des 
d’aquest  espai la col·laboració, per altra banda totalment altruista i desinteressada, dels 
coautors Rafel Laraña, Eva Pino. Josep Calvet, Luis Recuenco i Alejandro Callao  perquè 
cadascun d’ells ha fet la seva aportació sense demanar res a canvi i sense esperar res. En 
qualssevol cas ni puc ni me’n vull estar d’insistir en l'agraïment a la seva col·laboració i 
d’esmentar el seu compromís amb el progrés en general i amb la socialdemocràcia en 
particular. Per altra banda, és obvi que per arribar a aquestes persones vaig haver de 
trucar i parlar amb moltes altres, vull, també, donar les gràcies a aquests col·laboradors 
anònims, sense els que no hauria estat possible arribar als autors avanç esmentats, per tant  
no donaré cap nom perquè així no m’oblido de ningú, però ells saben que hi són.  

I res més, teniu a les vostres mans un document molt seriós i rigorós sobre pensions, la 
seva problemàtica i possibles solucions, fet en bilingüe perquè cadascú ho ha fet en cada 
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moment com li ha semblat més convenient. Espero que sigui d’utilitat, al menys aquesta a 
estat la nostra intenció en el moment de la seva elaboració. 

 

PRÒLEG 

Els sistemes públics de pensions són uns dels elements més importants de l'Estat del 
Benestar. Des dels anys 80, la seva privatització ha estat un dels principals objectius de 
les polítiques neoliberals de les institucions econòmiques com ara el banc Mundial, el 
FMI o l’OCDE i el que és pitjor: sovint amb el suport dels governs, moltes vegades 
prescindint de la seva orientació ideològica. 

Cal recordar que les pensions públiques de vellesa s’inicien a Alemanya amb el polític 
conservador Bismarck, que fou el primer canceller entre 1877 i 1890. Més tard, van haver 
de transcórrer quasi 50 anys per a que es consolidessin, i va ser a Gran Bretanya després 
de la Segona Guerra Mundial amb un govern laborista arran  de l’informe Beveridge. Per 
altra banda en els sistemes d’economia planificada com Rússia i els països de l’orbita 
soviètica es cobrien les necessitats de les persones grans des del sector públic. Es a dir, a 
Europa ha existit un sistema de caràcter públic i obligatori de pensions  per als 
treballadors des dels inicis del segle XX. 

Per altra banda, als Estats Units, va ser Franklin Roosvelt qui als anys 30 va establir unes 
pensions de vellesa sobre la base de les cotitzacions salarials; ara bé, molt diferents a les 
europees ja que està basat en el principi de l’assegurança, és a dir, els beneficis queden 
limitats a la correlació amb les aportacions fetes mitjançant el treball i eren gestionades 
per entitats financeres privades.  Amb el temps ens van produir diverses modificacions i 
des del mandat de Ronald Reagan els programes i recursos destinats a pensions van 
disminuir de forma dràstica. 

Malgrat que existeixen algunes excepcions, el més habitual és que  els sistemes públics 
de pensions els gestioni una institució de l’Estat. Es financen amb les cotitzacions dels 
treballadors i en determinats casos, pocs, amb impostos generals. Les prestacions que es 
donen, les pensions, són pagades amb el que s’ingressa. Aquest sistema s’anomena 
sistema de repartiment i no suposa cap acumulació de fons i si sobra alguna quantitat 
passa formar part del Fons de Garantia de Pensions. Pel contrari, en el sistema privat de 
pensions allò que estalvia una persona es va acumulant fins que arriba l’edat de jubilació, 
aleshores la quantitat acumulada, més  els beneficis que s’hagin pogut generar al llarg del 
temps “d’estalvi” és el que dóna dret a la pensió i la quantitat, òbviament és la resultant 
de la suma de la quantitat dipositada i els interessos obtinguts. Aquests fons de pensions 
acostumen a  ser gestionats per una entitat financera privada, ja sigui un banc, companyia 
d’assegurances o similar, que per la seva gestió cobren unes comissions. A aquest sistema 
es diu sistema de capitalització. 
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Després de la Segona Guerra Mundial  es van anar estenent per Europa i alguns països 
que s’anaven industrialitzant fora del continent europeu. Podem dir que al llarg de quasi 
tot el segle XX tots els països industrialitzats i la majoria dels que havien escollit aquesta 
via de progrés tenien algun sistema públic de pensions, llevat EEUU. Ben és cert que amb 
modalitats diferents i més o menys desenvolupades, -no és el mateix el sistema suec que 
el d’Espanya o Portugal- però el denominador comú és que algun sistema públic de 
pensions existia arreu. 

A finals dels anys setanta i principis dels vuitanta es comencen a implantar amb força les 
estratègies neoliberals que arriben de la ma de destacats economistes com ara Milton 
Friedman. Per altra banda amb la implantació de dictadures com la de Pinochet a Xile i a 
la dels generals a l’Argentina, els sistemes públics de pensions que s’havien establert en 
aquells països van ser transformats en sistemes privats. La lectura immediata va ser  que 
les privatitzacions eren conseqüència de les dictadures. 

En bona part si, però no és menys veritat que el domini creixent dels plantejaments 
neoliberals té en la privatització de les pensions un dels seus punts bàsics. Això, 
juntament, amb l’augment del poder del capital financer va fer possible no sols que 
l'impuls per a privatitzar les pensions continués sinó que s’intensifiqués. No és casual que 
fos en la dècada dels anys vuitanta quan es van a començar a qüestionar els sistemes 
públics de pensions i es comencés a parlar obertament de la conveniència d’introduir i 
desenvolupar els sistemes privats de pensions. En concret a Espanya va ser a l’any 1989 
quan es va aprovar la llei que permetria les pensions privades, prohibides fins aleshores, 
però és que a més a més, la llei afavoria amb avantatges fiscals considerables els fons 
dipositats amb aquesta finalitat. Després als anys noranta l’OCDE va diagnosticar que els 
països industrialitzats no podrien fer front, en un futur més o menys immediat al 
pagament de les pensions per l’envelliment progressiu de la població i l’augment de 
l’esperança de vida. Com si això per comptes de ser unes dades positives fos un 
inconvenient per a la societat.  

De tota manera quan es produeix l’atac frontal més fort als sistemes públics de pensions, 
fins ara, és l’any 1994 quan El Banc Mundial fa públic un informe titulat Adverting the 
Old Age Crisi (Evitant la crisi de la Vellesa) que volia ser la justificació i l’argument de 
fons per a que molts països rics desenvolupessin els sistemes privats de pensions.  

Sense voler entrar en el detall, aquest no és l’espai adequat, s’ha d’entendre,    -que no vol 
dir compartir- l’interès que desperta la paraula privatització quan va associada al 
concepte guanys, de forma molt especial  per aquells que poden fer negoci a partir 
d’aquest binomi. 

El hecho cierto es que la Seguridad Social es uno de los sistemas públicos que moviliza 
más dinero en cualquier país. Y en el caso concreto de España está, a día de hoy, fuera de 
la órbita de las entidades financieras. (Bancos, Cajas y compañías de seguros).  No cabe 
duda que las considerables cantidades de dinero que se generan en este terreno son un 
fuerte polo de atracción para las entidades privadas antes citadas. En consecuencia, a 
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nadie debe extrañar que éstas promuevan de todas las maneras posibles la privatización 
de la Seguridad Social. Para ello arguyen la inviabilidad del sistema, por lo que éste, 
pensiones incluidas, se colapsará en los próximos años de manera indefectible. Valga 
decir aquí que está predicción se repite de forma cíclica. Se hizo en los años setenta 
vaticinando el colapso para finales de la misma década, se repitió al inicio de los ochenta, 
después en los noventa y ahora que iniciamos década vuelve el aviso con más fuerza si 
cabe, y esta vez, además, en medio de una crisis económico-financiera que lo hace 
todavía más pernicioso. 

Todas las predicciones hechas hasta ahora sobre el particular tienen como núcleo duro de 
la argumentación el aumento de la esperanza de vida de la ciudadanía. Nos advierten los 
falsos profetas que de seguir en esta línea de aumento del número de pensionistas, el 
sistema devendrá   insostenible,  dentro de relativamente  poco tiempo, puesto que al 
crecer el número de beneficiarios decrecerá el número de cotizantes y como consecuencia 
los gastos de la Seguridad Social serás superiores a los ingresos. 

Y claro, de forma inmediata  neoliberales y entidades financieras llevan el agua a su 
molino y argumentan que sólo mediante las aseguradoras privadas y eliminando o 
reduciendo el sistema público a su mínima expresión  se podrán garantizar las pensiones 
de jubilación. La base de esta propuesta consiste en lo que se denomina la capacitación 
individual  y se trata de que cada persona tenga su propia póliza de seguro privado y 
llegado el momento recobre aquello que en su día ingresó con los correspondientes 
intereses que se hubieran generado. 

  

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO 

A finales del pasado mes de enero el gobierno aprobó un documento con más de 50 
propuestas para modificar el sistema público de pensiones de nuestro país. Según  
palabras del Ministro Celestino Corbacho en su comparecencia en el Congreso de los 
Diputados ante la Comisión del Pacto de Toledo el pasado 22 de febrero las mencionadas 
propuestas se hacían por la evolución demográfica y no por la crisis, ni tampoco por que 
las cuentas públicas se encontraran en dificultades. 

En síntesis las propuestas, al menos las más notables, se pueden resumir en cuatro puntos: 

1.- Retardar la edad de jubilación. La propuesta es ampliar la edad de jubilación 
de los 65 años actuales a los 67. El argumento que se pretende  de fondo es que así se 
podrían paliar los efectos del incremento de la esperanza de vida y el retraso con que  los 
jóvenes se incorporan al  mercado de trabajo.  De aceptarse esta medida a partir de 2013 
al llegar a los 65 años se trabajarían dos meses más cada año y esto equivaldría a llegar a 
2025 en activo con 67 años. 
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2.- Ampliación del periodo para calcular las pensiones. Es verdad que en la 
comparecencia que hizo el ministro ante la Comisión del Pacto de Toledo no se hizo una 
propuesta explicita sobre el particular, pero sí que invitó  a reflexionar y a debatir sobre 
ello para lograr que sea más equitativo el esfuerzo contributivo con la prestación recibida 
y a su vez, argumentaba el ministro, que el cálculo no penalice, como lo hace ahora, a los 
despedidos al final de su vida laboral.  

3.-Revisión de las pensiones de viudedad. En este ámbito el gobierno sostiene 
que hay que revisar la regulación de las prestaciones por muerte y la supervivencia de la 
pensión de viudedad. En especial aquellas pensiones de viudedad otorgadas en edad 
temprana o bien, cuando el superviviente cuente con rentas del trabajo propias. 

4.- Frenar las prejubilaciones. Aquí Celestino Corbacho hizo referencia al uso 
abusivo de la figura de la prejubilación y habló de poner límites a las reducciones de 
plantillas en empresas con beneficios, a la vez que se aumenta la edad de los prejubilaos 
por encima de los 52 años y se fomenta la jornada flexible en el último tramo de la vida 
laboral 

Más allá de cualquier otra consideración no cabe duda que el citado documento del 
gobierno y la comparecencia del ministro  han producido una grave sensación de 
descontrol sobre la política de pensiones y como consecuencia una alarma social. Y eso 
es lo último que debe buscar un ejecutivo. Nunca, pero menos que nunca en un momento 
de crisis y de angustia para millones de personas como el que estamos padeciendo. 

Por otra parte, en honor a la verdad, hay que decir que en ningún momento -al menos 
hasta la fecha- el gobierno ha planteado la privatización total o parcial del sistema. Ahora 
bien, eso no significa que, una vez abierta la veda de las reformas y después de la 
pretendida prolongación de la vida laboral, no se plantee algún tipo de privatización. De 
la misma manera que no se puede descartar un cambio de modelo tras un hipotético 
cambio de color gubernamental. Por eso y por lo que pueda venir es conveniente tener las 
cosas lo mejor atadas posible. ¿Y cuando mejor qué con un gobierno de izquierdas? Pero 
para ello, es necesario blindar la reforma ante los cambios que se puedan producir en los 
próximos 20 años.  Y el blindaje sólo se puede hacer desde el pacto y el consenso. Pero 
es que además esa es la mejor manera de trasmitir confianza en el futuro. 

 

ALGUNAS APORTACIONES 

En este contexto y admitiendo como punto de partida que hay que reformar el sistema 
público de pensiones, se pueden y deben plantear algunas alternativas a las propuestas del 
gobierno para que  -ya que  se ha decidido hacer los cambios-  estos se hagan con 
consenso, desde el acuerdo más amplio posible, desde la responsabilidad y sobre todo con 
paz social que bastante vapuleada está ya la clase trabajadora como para poner las cosas 
más difíciles de lo que ya lo están. 
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Por todo ello sería una temeridad no considerar estudios de epidemiología social que nos 
advierten sobre las diferencias en la esperanza de vida en base a la cualificación 
profesional. Así, por ejemplo, sabemos que un trabajador manual en paro tiene una 
esperanza de vida inferior en  10 años a un trabajador cualificado no manual. 

El sentido común nos dice que, para ser legítimas, las reformas deben estar basadas en la 
justicia. Eso significa que hay que  repartir las cargas de forma equitativa entre jóvenes y 
gente mayor. Hasta aquí no hay serias discrepancias. La cosa se complica cuando se 
constata que “la muerte no es democrática”: los ricos viven más tiempo que los pobres, lo 
cual origina grandes desigualdades entre jubilados de una misma generación.  Por tanto, 
habría que tener muy en cuenta que la esperanza de vida es más corta en la medida en que 
la renta es menor.  Son los trabajadores con las vidas más cortas los que financian las 
pensiones de rentas mayores, es decir, de los que viven más años. 

Con estos datos sobre la mesa, lo primero que habría que hacer es incrementar la edad 
media -real- de jubilación (hoy situada a los 63 años y 10 meses en nuestro país) 
reduciendo las prejubilaciones, -que son en sí mismas una  pérdida de capital humano-  
práctica habitual en muchas grandes empresas que además después declaran beneficios. 
También sería interesante ofrecer incentivos -que fueran atractivos- para aquellos que 
quieran permanecer en el mercado de trabajo. Es muy posible que trabajadores 
cualificados con cotizaciones elevadas quieran permanecer en activo más allá de los 65 
años si se les ofrecen condiciones interesantes para ello. Por el contrario, es difícil creer 
que lo harán obreros poco o nada cualificados como paletas, fontaneros, personal de 
limpieza o transportistas.  Otra posibilidad sería ofrecer la jubilación parcial cuando se 
está llegando al final de la vida laboral. Esto se hace en Suecia y es uno de los países más 
dinámicos de la OCDE. De este modo se posibilita una transición a la jubilación de forma 
muy poco o nada traumática. Estas son algunas de las  medidas que podría  articular el 
ejecutivo y con ellas queda claro  que hay alternativas a incrementar la edad de 
jubilación. Por otra parte y por pura justicia social no se pueden dejar de lado las 
pensiones de viudedad. En ese ámbito y mientras esa prestación exista se debe hacer una 
reforma en profundidad en función de la realidad social que nos ha tocado vivir. 
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Introducción 
                                                                                       Rafael Laraña Cobo 

Este documento pretende ofrecer una visión general y ágil sobre la situación actual de las 
pensiones en nuestro sistema contributivo y los problemas y desafíos que se ciernen sobre 
él. Al mismo tiempo recoge una serie de propuestas que, a juicio del firmante, pueden 
contribuir a la sostenibilidad y la coherencia de las pensiones. 

No se pretende en ningún momento plantear un debate de fondo sobre el sistema de la 
Seguridad Social. Al contrario, se parte de la base de que el sistema público y de reparto 
es indiscutible, pero es necesario que evolucione y dé respuesta a unas situaciones de 
necesidad que van cambiando con el tiempo. 

Para que nuestro sistema público goce de buena salud debe mantenerse siempre como un 
mecanismo de protección sostenible, creíble y eficiente. Para conseguir esta meta es 
importante que las prestaciones que recoge se reformen de una manera planificada y 
ordenada. 

Dentro de la dinámica implantada por los Pactos de Toledo es necesario hacer llegar a la 
agenda política la necesidad de mantener un sistema público actualizado a las demandas 
de la sociedad y no anclado en principios e instituciones de los años 60 y 70 que ya no 
satisfacen las expectativas de los ciudadanos. 

Por último, este documento no pretende aportar grandes datos ni cifras para la reflexión. 
Sin embargo sí debe remarcarse la necesidad ya imperiosa de evaluar el impacto de las 
medidas que se adoptan en orden a mejorar nuestro sistema de pensiones (fomento del 
retraso de la edad de jubilación, impacto de las reducciones y bonificaciones de cuotas en 
la creación de empleo, aumento de la intensidad de protección de las situaciones de 
necesidad más acuciantes…). 

Se trata, sin duda, de una asignatura pendiente que no podemos aplazar. No debemos 
permitir que se profundice en debates sobre la sostenibilidad del sistema, la necesidad de 
aplazar la edad de jubilación o el impacto que puede tener la modificación del cálculo de 
la base reguladora de las prestaciones si no partimos de una base cierta y respetada por 
los agentes del debate. 

Por tanto, al margen de las propuestas concretas que contiene este documento, debo 
llamar especialmente la atención a la falta de datos objetivos y públicos que deben estar a 
disposición de la sociedad para que entienda la situación que atravesamos y las 
soluciones que adoptamos. Estos datos objetivos y públicos deberían ir acompañados de 
una medición del impacto que producen las medidas que se adoptan para incrementar su 
efectividad, replantearlas si no son eficientes o sustituirlas por otras de mayor calado. 
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JUBILACIÓN 

 

EDAD DE JUBLACIÓN 
La pensión de jubilación en nuestro sistema está sujeta, desde ya hace un tiempo, a una 
profunda contradicción, ya que está sometida a una fuerte tensión: la necesidad de 
postergar la edad de jubilación y la posibilidad de anticiparla, como instrumento idóneo 
para consolidar el empleo de los trabajadores más jóvenes y permitir la salida del 
mercado laboral de las personas que ya pueden acceder a una pensión vitalicia. 

Lo cierto es que, desde la creación de nuestro sistema de la Seguridad Social, siempre ha 
existido alguna modalidad de jubilación anticipada y su utilización ha sido notable, como, 
por cierto, ocurre en todos los sistemas de nuestro entorno europeo. 

Las principales puertas a la jubilación anticipada en nuestro sistema son las siguientes: 

 

1. Jubilación con condición de mutualista. 
Esta modalidad de jubilación anticipada existe desde que se creó el sistema y permite el 
acceso a la pensión de jubilación a partir de los 60 años de edad. Está concebida como un 
derecho transitorio, para mantener las expectativas de un colectivo concreto. 

Se trata de las personas que cotizaron en el mutualismo laboral y que tuvieron la 
posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años de edad. Cuando se crea el sistema de la 
Seguridad Social se fija la edad mínima de jubilación a los 65 años, pero se establece una 
norma transitoria para evitar que las personas que tenían la posibilidad de anticipar la 
edad de jubilación vieran frustrada esta expectativa. 

Este derecho transitorio ha tenido un peso decisivo en la evolución de nuestro sistema, 
por 2 razones: 

a) Una parte muy importante de las personas que trabajaban antes de 1/1/1967 
estaban incluidas en el mutualismo laboral (por lo que les afecta este derecho 
transitorio). 

b) La mayoría de las personas que se han jubilado en nuestro sistema (y que se 
siguen jubilando aún hoy) tienen la condición de mutualistas y la ejercen. 

Esta es la principal causa de que, pese a los años transcurridos desde que se creó el 
sistema (43) todavía exista una brecha entre la edad legal de jubilación (65 años) y la real 
(63 años y 10 meses actualmente). 

Pues bien, la jubilación con condición de mutualista es, y ha sido, la gran puerta de 
acceso a la jubilación anticipada en nuestro sistema. Sin embargo, hemos perdido de vista 
que tiene una próxima fecha de caducidad. Las personas que han nacido a partir de 
1/1/1953 no pueden tener condición de mutualistas, puesto que no tenían la edad mínima 
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para trabajar antes de 1/1/1967 (14 años). Por esta razón, a partir del año 2013 se va a 
producir un efecto  ventajoso en el retraso de la edad de jubilación: 

- Ya no se producirán jubilaciones a los 60 años, ya que las restantes modalidades 
de jubilación anticipada existentes únicamente la permiten a partir de los 61 años. 

- Se reducirán la jubilaciones anticipadas en los restantes tramos de edad, puesto 
que ya no habrá personas que puedan ejercer este derecho transitorio a los 61, 62, 
63 y 64 años de edad. 

Por lo tanto, en esta modalidad de jubilación anticipada no es necesario adoptar ninguna 
medida. Sí es muy importante tener en cuenta el efecto beneficioso que se va a producir 
en nuestro sistema a partir del año 2013. 

 

2. Jubilación sin condición de mutualista. 
A partir del año 2002 se crea el acceso a la jubilación anticipada sin condición de 
mutualista. Aquella teórica ventaja que tenía nuestro sistema (la fecha de caducidad de la 
jubilación a los 60 años) se desprecia y se inventa esta nueva modalidad. 
El famoso esquema tradicional del acceso a la jubilación anticipada como un mecanismo 
de derecho transitorio se agota con el tiempo. Lo cierto es que, en este punto, el sistema 
de Seguridad Social español partía con ventaja sobre el resto de sistemas de nuestro 
entorno europeo: sin necesidad de adoptar medidas impopulares (como ha ido ocurriendo 
en Francia, Italia o Alemania) la media de edad de jubilación subiría por sí sola, puesto 
que cada vez hay menos gente que puede tener condición de mutualista y, finalmente, 
llegarán generaciones (los nacidos a partir de 1/1/1953) en las que ya no existirá ninguna 
posibilidad de haber cotizado antes de 1/1/1967. 

Así las cosas, se “desprecia” esta teórica ventaja y, a partir también de 1/1/2002, se 
inventa una nueva modalidad de jubilación anticipada: la de las personas que no tienen 
condición de mutualista. 

Para el acceso a esta modalidad se requieren estos requisitos: 

- Tener cumplidos 61 años. 

- Acreditar, como mínimo, 30 años de cotización. 

- Acreditar que se ha producido la extinción involuntaria de un contrato de trabajo. 

- Acreditar, como mínimo, una demanda de empleo durante los 6 meses anteriores 
a la fecha en la que se solicita la pensión. 

Es evidente que, lo que en principio parecía una poco recomendable puerta más a la 
jubilación anticipada, en realidad es una respuesta necesaria a lo que indica la pura 
realidad de nuestro mercado de trabajo: las personas son expulsadas cada vez más 
jóvenes. En los años 80 alarmaba la noticia de que existían ceses masivos a los 55 años, 
en los años 90 esto ocurría a los 52 años. Actualmente ya conocemos noticias de ceses a 
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los 49 años. En esta situación, el puente entre la salida del mercado de trabajo y el acceso 
a la pensión de jubilación para los que no tienen condición de mutualista es, a todas luces, 
demasiado largo. 

Por todo ello se inventa esta modalidad, que no afecta a cualquiera, sino a las personas 
con una edad laboral ya crítica (61 años) expulsadas del mercado de trabajo contra su 
voluntad (extinción involuntaria de su contrato), con una carrera de cotización importante 
(30 años) y que buscan activamente una colocación sin conseguirla (6 meses, como 
mínimo, como demandantes de empleo). 

Las propuestas en este punto se centran en: 

1. El control más estricto, por parte de la autoridad laboral, de las extinciones de los 
contratos de trabajo por expediente de regulación de empleo. 

2. En todo caso, sea despido individual o colectivo, es necesario diferenciar si la 
empresa se encuentra o no en situación de crisis. Si no existe una situación grave 
para la continuidad de la empresa, el despido por causas económicas debe ir 
acompañado de medidas que no perjudiquen al sistema ni a las expectativas del 
trabajador. En este punto es importante destacar la brecha abierta por la 
disposición adicional 31 de la LGSS, por la que se obliga a empresas y 
trabajadores a suscribir un convenio especial en estos casos. Esta norma debe ser 
retomada y mejorada para hacer este convenio especial más útil y exigible en caso 
de que la empresa no cumpla con su obligación de suscribirlo. 

3. En este punto también es una medida útil la adaptación de los fondos de 
pensiones a la situación previa a la jubilación que examinamos más adelante. 

El acceso a la jubilación anticipada a partir de los 61 años se amplió, a partir del 
14/7/2002, con una filosofía bastante menos sólida, para las personas que cesaran 
voluntariamente, con 30 o más años de cotización, y, en virtud de pacto colectivo 
hubieran cobrado, en los 24 meses inmediatamente anteriores a su jubilación, una 
indemnización superior a los límites legalmente establecidos. 

En este punto no ha sido un acierto el mecanismo abierto en la Ley 40/2007 para que se 
pueda utilizar esta modalidad, no ya a través del control de los agentes sociales, mediante 
un pacto colectivo, sino con un contrato individual de prejubilación. 

Propuestas: en estos casos es necesario que se regule claramente la suscripción del 
convenio especial a cargo de la empresa hasta la fecha de acceso a la jubilación. Además, 
al no ir amparada esta medida por una situación de crisis, sería deseable que se aumentara 
progresivamente la edad de acceso a la pensión de jubilación en estos casos. Los 
colectivos que “consumen” preferentemente esta modalidad de jubilación, son 
trabajadores de grandes empresas con poder financiero destacable (banca y Telefónica 
fundamentalmente). Sería conveniente incrementar la edad de acceso a la jubilación en 
esta modalidad (actualmente los 61 años) a los 62 ó 63. 
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Para acabar con este bloque, entiendo que es fundamental que se regule de forma 
decidida la prejubilación. Es indispensable regularla, ya que afecta directamente a los 
derechos de los trabajadores, sin que exista ninguna garantía de derecho público, y, 
además afecta a la financiación de la Seguridad Social, sin que exista ningún mecanismo 
para que el derecho público pueda intervenir en los acuerdos impuestos por las empresas. 

Planes de pensiones adaptados. En nuestra cultura de previsión actual el plan de 
pensiones es un instrumento que nos sirve para que, una vez alcanzada nuestra pensión de 
jubilación, la complementemos con un fondo que hemos constituido con una entidad 
privada. 

De todos es conocida la tortuosa (cuando no agresiva) relación que existe entre esta 
forma de previsión social y el sistema público de pensiones. 

Lo cierto es que nuestra población confía mucho más en el sistema público, lo que 
provoca que los planes de pensiones no acaben de arrancar y siempre se reclamen más 
medidas para incrementar las aportaciones (desde mayores incentivos fiscales a la pura 
obligatoriedad en la suscripción de estos planes). 

En esta situación, los planes de pensiones deberían adaptarse a las necesidades de la 
persona que los suscribe. Si un trabajador de edad, con una expectativa en una pensión de 
jubilación elevada, ve extinguida su relación laboral entre los 52 y los 55 años, su primera 
preocupación (aparte de la pérdida de salario y la búsqueda de nuevo empleo) será la 
reducción drástica que se producirá en su pensión pública. 

Lo lógico sería que pudiera rescatar parte de su plan de pensiones para afrontar la difícil 
situación a la que se enfrentará cuando se extingan sus prestaciones por desempleo si no 
encuentra trabajo. ¿Tiene sentido tener entonces un capital de previsión inmovilizado 
para cuando cumpla los 65 años?. Parte de ese capital debería poder utilizarse para 
obtener una renta entre los 60 y los 65 años y asegurar una cotización que cumpla con las 
expectativas a una pensión de jubilación que existían antes de la extinción de la relación 
laboral. 

Esta parte rescatada debería incluso ser compatible con trabajos por cuenta ajena de 
salario y cotización inferiores a los de la relación laboral anterior y cubrir la diferencia 
entre ambas. 

Con esta adaptación de los planes de pensiones se conseguiría postergar la edad de 
jubilación de estas personas, mantener la cotización en el sistema de la Seguridad Social 
hasta los 65 años (o la edad elegida por el interesado), se aumentaría la cobertura pública 
de la pensión de jubilación utilizando, en un plazo máximo de 5 años, los fondos de la 
previsión privada. 

La cultura de estos planes de pensiones debería extenderse entre los trabajadores más 
jóvenes. Se trataría de un mecanismo de previsión por el que, en lugar de ingresar 
cantidades a un fondo que se concretará en un momento indefinido y con unas 
prestaciones difíciles de imaginar, proporcionaría una cobertura concreta entre los 60 y 
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los 65 años si en ese momento surge una situación de pérdida de empleo o de reducción 
de rentas salariales. 

 

3. Jubilación especial a los 64 años. 
Esta modalidad de jubilación se creó en el año 1985 como una medida de fomento del 
empleo. Se basa en que un trabajador con 64 años se jubila y su empresa contrata a una 
persona desempleada para sustituirle, con una duración mínima de un año. Se trata de una 
figura que ha arraigado con fuerza en los convenios colectivos. La ventaja para la 
empresa radica en que puede jubilar (sin indemnizar) a un trabajador con antigüedad y 
coste salarial y de seguridad social alto, a cambio de contratar a una persona con un 
salario y un coste muy inferior. La ventaja para el jubilado es que accede a la pensión 
como si tuviera 65 años. 

La propuesta sobre esta modalidad es mantenerla, pero actualizada. Desde el año 1985 
han cambiado mucho las cosas y actualmente plantea serios problemas de aplicación. 
Debe crearse un contrato temporal específico para la sustitución, ya que el Real decreto 
1194/1985 que la regula da una enorme libertad para ello: es válido cualquier contrato 
menos el contrato a tiempo parcial y el contrato para circunstancias de mercado. Sin 
embargo, como reconoce el propio Tribunal Supremo, si examinamos los contratos de 
duración determinada existentes en la actualidad, ninguno de ellos se ciñe a esta 
modalidad de jubilación. 

 

4. Jubilación Parcial. 
Esta figura también nace como una medida de fomento del empleo y se crea por Real 
decreto 1991/1984. 

Inicialmente tuvo muy escasa aceptación, puesto que partía de un esquema muy rígido, en 
el que un trabajador reducía su jornada y su salario un 50% y, a través de un contrato de 
relevo, la empresa debía contratar a una persona desempleada para ocupar precisamente 
este mismo porcentaje de jornada. 

A finales de los años 90 se produce un fuerte impulso de los contratos a tiempo parcial y 
de la jubilación parcial. Desde este momento se van dictando normas que flexibilizan 
cada vez más esta modalidad de jubilación, hasta la Ley 12/2001, de 9 de julio. 

Desde este momento, en el ámbito laboral, la utilización de la jubilación parcial 
experimenta un incremento espectacular y se utiliza cada vez con mayor frecuencia para 
reestructurar empresas. 

Una vez superado el tirón inicial de esta modalidad de jubilación se ponen de relieve 
numerosos problemas no solucionados que van poniendo en crisis el modelo: 
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- Los convenios colectivos van modificando la estructura de los grupos 
profesionales para conseguir hacer más rentable la jubilación parcial a las 
empresas. 
 

- El equilibrio entre aportaciones y prestaciones se va perdiendo (se contrata a 
relevistas con una base de cotización muy inferior a la que tenía el jubilado 
parcial). 

 
- La fuerte demanda de esta modalidad presiona para que se siga flexibilizando el 

marco legal hasta desvirtuar la verdadera finalidad de esta pensión. Lo cierto es 
que la legislación que creó y desarrolló la jubilación parcial no pretendió (o si lo 
hizo erró) establecer una modalidad coherente con las que ya existían y sostenible. 

 

¿Existe la jubilación parcial? 
Esta modalidad nace, siguiendo la tendencia de otros países de nuestro entorno europeo, 
para facilitar el tránsito progresivo desde la situación de activo a la situación de 
pensionista. 

Sin embargo, en la realidad, se ha ido instaurando como una modalidad encubierta de 
jubilación anticipada. A partir de la aplicación de la Ley 12/2001 se aprecia claramente 
que la reducción de jornada, mayoritariamente, es del 85% (popularmente la jubilación 
parcial pasa a llamarse “la jubilación 85-15” en referencia a cobrar el máximo y trabajar 
lo mínimo). 

Plantea, en ocasiones, graves problemas para las empresas: cómo gestionar estas jornadas 
tan reducidas. También plantea problemas para los trabajadores que buscan anticipar la 
edad de jubilación, no seguir trabajando (lo que se refleja en el progresivo aumento de la 
IT en los periodos de llamada a la actividad). También ha producido excesos en la propia 
negociación colectiva (simplificación abusiva de la estructura profesional para abaratar 
las jubilaciones parciales, compromisos de no llamada a la actividad, creación de 
equivalencias de grupos profesionales a los exclusivos efectos de la jubilación parcial…). 

Posiblemente esta figura no cumple ya, en absoluto, con la finalidad que originó su 
creación. 

 

La sostenibilidad del modelo. 
Otro de los problemas que surgen con la progresiva generalización de la jubilación 
parcial es si esta figura es sostenible. A nadie se le oculta el elevado coste que comporta, 
en sí misma y en la futura pensión de jubilación ordinaria o anticipada: 

- En sí misma, puesto que mejora las condiciones económicas de cualquier 
jubilación anticipada. En efecto, a los 60 años podemos acceder a una pensión de 
jubilación de entre el 60% y el 70% de nuestra base reguladora (dependiendo de la 
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causa del cese en el trabajo y el número de años cotizados). Sin embargo, la 
jubilación parcial, a la misma edad, nos permite llegar al 85%, complementado 
con un 15% de salario. 
 

- En la futura pensión de jubilación: puesto que para su cálculo, siempre que se 
mantenga un trabajador relevista, las cotizaciones realizadas a tiempo parcial se 
incrementarán hasta el 100% de la cuantía que hubieran tenido si no se hubiera 
producido la reducción de la jornada. 
 
 

La ley 55/2003. 
En este panorama de eclosión de la jubilación parcial, la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal sanitario, reconoce en su 
artículo 26.4 el derecho a la jubilación parcial en su ámbito de aplicación. 

La consagración de este derecho marca un hito muy importante en el debate que 
examinamos: por primera vez se configura la jubilación parcial fuera del Estatuto de los 
Trabajadores.  

Dos circunstancias auguraban un accidentado y tortuoso camino a este derecho: 

o El legislador se limita a enunciar el derecho a la jubilación parcial, sin más, y se 
remite a los requisitos generales establecidos en la normativa de Seguridad 
Social. 

o La jubilación parcial ya se vislumbraba, a finales del año 2003, como una 
modalidad que, pese a ser muy atractiva para empresas y trabajadores, 
presentaba serias dificultades para su sostenibilidad. 

Los augurios se han confirmado y el derecho anunciado en el artículo 26.4 no ha sido 
desarrollado, lo que ha generado un la judicialización del problema, que examinaremos 
más adelante. 

 

El EBEP. 
La Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público añade un nuevo dato al panorama que estamos examinando. En plena 
incertidumbre sobre el acceso a la jubilación parcial del personal estatutario, el artículo 
67 del EBEP consagra, a su vez, el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios. 

Lejos de tranquilizar las aguas, este nuevo derecho las agita más, si cabe, y acentúa la 
necesidad de encontrar una salida a la ya enquistada situación que se había producido por 
la falta de desarrollo del derecho a la jubilación parcial del personal estatutario. 

La fórmula utilizada en el EBEP, al igual que la de la Ley 55/2003, es tan tajante (no hay 
duda de que se reconoce este derecho) como incierta (se proclama un derecho sin 
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remisión específica a su desarrollo reglamentario ni a los instrumentos necesarios para 
hacerlo efectivo). 

 

La ley 40/2007, de 4 de diciembre. 
Hasta este momento contemplamos un panorama absolutamente equívoco: el teórico 
planteamiento de una jubilación parcial tan atractiva para trabajadores y empresas es, en 
realidad, un escenario muy arriesgado para la salud y la sostenibilidad de nuestro sistema 
de pensiones. Sin embargo, a nivel legal esta situación no se ha reflejado todavía. Más 
bien al contrario, parece que el legislador sigue optando por la ampliación de este derecho 
a diferentes colectivos. 

Por primera vez, en la gestación de la Ley 40/2007, sale a la luz la problemática real de 
esta modalidad de jubilación y se idean límites y cortapisas a la extensión que se está 
produciendo. No fue una tarea fácil legislar de forma restrictiva en esta materia, sobre 
todo en una ley que debía ser ejemplo de consenso entre todos los grupos parlamentarios. 

Las limitaciones se establecieron en torno a los siguientes ejes: 

1º La edad de acceso a la jubilación parcial: ya que esta modalidad no exige la 
condición de mutualista, se debe establecer esta edad, también, a los 61 años. 

2º Periodo mínimo de cotización: con el mismo razonamiento anterior, se debe exigir 
un periodo mínimo de cotización de 30 años (equiparado al que se ha establecido para 
la jubilación anticipada sin condición de mutualista). 

3º Se pretende primar el carácter de jubilación gradual y atenuar la sensación de que 
se trata de una jubilación anticipada encubierta. Para ello se necesita que el jubilado 
parcial realice una mayor jornada de trabajo. De este modo, se pretende que la 
reducción máxima sea del 75%. 

4º Por último, se busca acabar con ciertas prácticas abusivas, por las que 
determinados colectivos modifican la naturaleza jurídica de su prestación de servicios 
para poder acceder a la jubilación parcial. Desde este punto de vista, se exigirá un 
periodo mínimo de antigüedad en la empresa desde la que se solicita esta pensión. 

El redactado final de la Ley 40/2007 muestra lo difícil que ha sido la negociación en esta 
materia, ya que se van a aplicar hasta 5 periodos transitorios diferentes. 

Finalmente, este nuevo régimen se aplicará plenamente a partir del año 2014, si no se 
vuelve a modificar antes. 

Propuestas. 

El objetivo principal de una reforma legal de la jubilación parcial sería racionalizarla. 
Para ello deberían cumplirse los siguientes objetivos: 

1. No puede mantenerse como una modalidad más beneficiosa que la jubilación 
ordinaria. 
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2. Las cotizaciones de la persona que se jubila y la persona que le releva deben tener una 
equivalencia en todo caso (no solo cuando no se trate del mismo puesto de trabajo o 
equivalente). 

3. Debe retomar su origen inicial y ser utilizada como un instrumento eficaz para la 
creación de empleo. 

4. Es necesaria una reforma legal que aborde los innumerables puntos mal resueltos en 
la actual: 

a. Desarrollo de la jubilación parcial del personal estatutario, de los 
funcionarios y en el régimen especial de los trabajadores autónomos. 

b. Responsabilidad clara y ejecutable de la empresa que incumpla con los 
contratos del relevista o del jubilado parcial (sin que este incumplimiento 
perjudique al jubilado). 

c. Establecimiento claro de las obligaciones de empresa y derechos del 
trabajador en los casos en los que se reduce la jornada, pero no se reconoce 
la jubilación parcial porque no se cumple algún requisito para ello. 

d. Clarificación de la situación en que quedan empresa, jubilado parcial y 
trabajador relevista cuando se produce la extinción de los contratos por un 
expediente de regulación de empleo. 

e. Concreción de los grupos excluidos de esta modalidad de jubilación: 
representantes de comercio, socios y administradores de sociedades 
mercantiles, trabajadores fijos-discontinuos… 

f. Clarificación del concepto de “grupo de empresas” en lo que se refiere al 
requisito de la antigüedad y a la posibilidad de realizar jubilaciones parciales 
y relevos entre empresas del mismo grupo. 

g. Desarrollo reglamentario claro y actualizado de esta modalidad de 
jubilación. El Real decreto 1131/2002 ha quedado totalmente desactualizado 
por la Ley 40/2007 y, aunque han transcurrido más de 2 años desde su 
entrada en vigor, aún no se ha dictado una nueva norma reglamentaria.  

Al margen de los principales mecanismos para anticipar la edad de jubilación que hemos 
examinado, es importante que analicemos ahora diversos instrumentos que pueden afectar 
a la edad real en que se accede a esta pensión. Son, fundamentalmente, dos: la jubilación 
flexible y las medidas establecidas para fomentar el aplazamiento de la edad de 
jubilación. 

 

Jubilación flexible. 
Esta figura, se basa en compatibilizar la jubilación con un contrato de trabajo a tiempo 
parcial, mediante la reducción proporcional de la pensión. En la coyuntura actual no se 
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oculta que puede ser un instrumento válido para controlar mejor el gasto en pensiones y 
facilitar el acceso de la gente de edad al mercado de trabajo. 

Se trata de una modalidad de jubilación poco conocida y, a menudo, confundida con la 
jubilación parcial. 

Propuestas. 

La primera reforma debería ir encaminada a distinguir ambas modalidades de jubilación y 
fomentar el uso de la jubilación flexible. Actualmente no tiene sentido que coexistan 
ambas a partir de los 65 años. 

A partir de ahí, la jubilación flexible se podría utilizar como una herramienta eficaz para 
mantener las personas en el mercado de trabajo (ver apartado fomento de la jubilación 
postergada). 

 

Fomento de la jubilación postergada/Regulación de una edad superior a 
los 65 años. 
Las medidas encaminadas a favorecer el retraso de la edad de jubilación comenzaron 
también a aplicarse en el año 2002. Estas medidas se basan, fundamentalmente, en 2 vías: 

1. Reducción de las cotizaciones de las personas de edad: a partir de los 60 años se 
establecen estas reducciones, que alcanzan la exoneración (salvo contingencias 
profesionales e IT) a partir de los 65 años, con determinados requisitos. 

No se ha realizado una evaluación del impacto de estas medidas en el mercado de 
trabajo y en la edad de acceso a la pensión de jubilación. 

Esto nos impide la posibilidad de valorar si la reducción de ingresos que se produce 
por las medidas de reducción/exoneración de cuotas se justifica con el número de 
personas que realmente aplazan su salida del mercado laboral. 

2. Incremento de la pensión de jubilación por cada año completo que se permanece en el 
mercado de trabajo, mediante la aplicación de un porcentaje adicional. 

Lo cierto es que esta medida ha sido positivamente valorada por la Comisión 
Europea, proclive a su utilización. Sin embargo, tampoco en este punto se ha 
realizado una evaluación del impacto de esta medida en el efectivo retraso de la edad 
de jubilación, que nos permitan conocer la eficiencia del mayor gasto que produce en 
las pensiones. 

Junto a estas medidas, coexisten normas, en unas ocasiones poco coherentes y, en otras, 
directamente contradictorias. 

Es poco coherente con la filosofía del retraso de la edad de jubilación el actual importe de 
la pensión máxima. Una persona con 15 años de bases máximas de cotización y 35 o más 
años cotizados puede alcanzar la pensión máxima a los 64 años (y quedarse muy cerca de 
ella a los 63). 
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Es absolutamente contradictorio con la disposición adicional décima del Estatuto de los 
Trabajadores. En un momento en el que se plantea retrasar de forma obligatoria la edad 
de jubilación hasta los 67 años, se mantiene la posibilidad de que, por convenio colectivo, 
se establezca la edad límite para trabajar en determinados sectores. 

Propuestas. 

Es importante establecer un marco coherente con la permanencia en el mercado de 
trabajo de las personas de edad. Por ello la primera medida sería derogar la disposición 
adicional décima del Estatuto de los Trabajadores. 

También resultaría coherente establecer un importe de pensión máxima más elevado, que 
no desincentivara el seguir cotizando más allá de los 63/64 años a las personas que 
pueden obtener actualmente la pensión máxima. 

Además, sería importante efectuar una medición y evaluación de los resultados obtenidos 
con la bonificación en las cotizaciones de las personas de edad, para comprobar si 
efectivamente esta reducción en los ingresos de la Seguridad Social se traduce en un 
mantenimiento real de las personas de edad en el mercado de trabajo. 

 

Normas laborales y convenios colectivos. 
Es evidente que la mera voluntad del legislador no es suficiente para conseguir retrasar la 
edad real de jubilación de una forma eficiente y, sobre todo, justa y respetuosa con las 
generaciones que actualmente están trabajando y que han permitido sostener el sistema 
hasta ahora. 

También resulta claro que este problema no solo debe abordarse desde la perspectiva de 
la Seguridad Social, puesto que tiene implicaciones profundas con nuestro modelo de 
sociedad y con nuestro mercado de trabajo. 

No deja de sorprender que nuestra legislación laboral, en constante expansión, reguladora 
de condiciones de trabajo, de salud laboral, riesgos laborales, igualdad en las 
oportunidades…, no se haya detenido a regular el trabajo de las personas de edad. En esta 
misma línea ha permanecido la negociación colectiva, más interesada en establecer las 
condiciones de salida del mercado laboral de este colectivo que en ocuparse de mejorar 
las condiciones para su permanencia en él. 

Dejando de lado los tópicos sobre las profesiones en las que se puede prolongar la 
actividad laboral y las que no (con la clásica y poco ilustrativa comparación entre el 
catedrático de medicina y el obrero de la construcción), debemos reconocer que el 
rendimiento, la capacidad de adaptación a los cambios y la respuesta al estrés de las 
personas de edad son muy inferiores a la de los trabajadores jóvenes. Es poco inteligente 
y realista fijarnos solo en la dificultad de mantener la realización de esfuerzos físicos, 
cuando la carga mental y la presión de la actividad diaria hacen mella de una forma igual 
o superior en las personas mayores de 60 años, que llevan más de 30 soportándolas 
(viajantes, vendedores, representantes de comercio, comerciales…). 
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Propuestas. 

Para conseguir que estas personas desarrollen su actividad más allá de los 65 años no 
basta con una norma que les obligue a permanecer en el mercado de trabajo por encima 
de sus capacidades. Es necesario crear un escenario menos exigente y más acorde con su 
realidad. No se nos oculta que esto conlleva dos consecuencias: 

- Implicará una reducción en la capacidad de ganancia de las personas de edad que 
realicen un trabajo adaptado a su situación real. 

- Permitirá el acceso a puestos de responsabilidad y mejor retribuidos a las 
generaciones más jóvenes, en condiciones de desarrollar su carrera con más 
elevados niveles de esfuerzo y estrés. 

¿Cómo se puede adaptar el mercado de trabajo a las personas de edad? No basta con las 
medidas que hemos examinado (reducción de cotizaciones) que no mejoran la situación 
real del trabajador ni la percepción del empresario de que, por un salario inferior puede 
exigir mayor rendimiento a un trabajador más joven. 

Es urgente abrir este debate sin tapujos ni ideas preconcebidas. No debemos, de todos 
modos, olvidar de que ya tenemos instrumentos para abordar esta adaptación: 

1. Negociación colectiva: los agentes sociales deben abordar el problema con valentía y 
plantear estos escenarios de trabajo más “amable” para las personas de edad con: 

a. Posibilidad de recolocación de determinados profesionales a puestos de 
formación o tutoría. 

b. Posibilidad de reducción de horarios y retribución para mejorar las 
condiciones de trabajo de estos colectivos. 

c. Aumento de los periodos de vacaciones y descanso en función de la edad del 
trabajador. 

2. Medidas paliativas de la reducción de salario: es evidente que las medidas anteriores 
van a afectar a la capacidad de ganancia de las personas que se acojan a ellas. Por esta 
razón hay que fomentar la utilización de mecanismos que impidan un perjuicio, no 
solo a nivel salarial, sino también en el cálculo de la futura y próxima jubilación. 
Entre ellas, ya tenemos: 

a. Fomento de la jubilación flexible: las personas que se acojan a estas medidas 
pueden, por ejemplo, solicitar la pensión de jubilación y compatibilizarla 
con un contrato de trabajo a tiempo parcial para seguir desarrollando su 
actividad en mejores condiciones. La reducción salarial se compensa con el 
importe de la pensión proporcional a la reducción de su jornada. 

b. Utilización de los fondos de jubilación adaptados: en este caso, la reducción 
en la ganancia salarial podría ser compensada con el rescate de parte de la 
renta acumulada en el fondo de pensiones durante el tiempo que le falte al 
trabajador para acceder a la jubilación. 
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c. Creación de un convenio especial para las personas de edad: esta figura 
permitiría que las personas que reducen su salario y su cotización, 
acogiéndose a las medidas anteriores, mantengan la base de cotización que 
consideren idónea para el futuro cálculo de su pensión de jubilación. 

 

 

BASE REGULADORA DE LA JUBLACIÓN 
Otro de los debates interminables sobre la pensión de jubilación es la prolongación del 
periodo de bases a tener en cuenta para calcular la base reguladora. 

Los Pactos de Toledo ya establecieron la necesidad de ir aumentando progresivamente 
este cálculo hasta llegar a la fórmula actual, en la que se tiene en cuenta el resultado de 
dividir entre 210 la suma de las bases de cotización de los 180 meses inmediatamente 
anteriores a la jubilación. 

Desde el año 2002 está en el aire el debate de si es o no necesario seguir ampliando el 
periodo de cálculo de la base reguladora. 

Propuestas. 

Entiendo que es fundamental acabar con este debate o, como mínimo, con los términos 
imprecisos en que se desarrolla. Se esgrimen argumentos a favor o en contra de esta 
ampliación sin que ninguno de los agentes del debate ofrezca datos objetivos de por qué 
entiende que es necesaria la ampliación o por qué se considera que ésta puede perjudicar 
el cálculo de las pensiones. 

Para cerrar este debate es esencial que un órgano independiente y sin intereses en él 
cuantifique con datos objetivos el posible beneficio o perjuicio que puede suponer esta 
ampliación. Una vez fijada esta base sí se puede abrir un debate que defienda una postura 
coherente. 

Lo que sí debemos tener en cuenta ahora es que nuestro sistema de Seguridad Social debe 
ser coherente y justo. El actual sistema de cálculo permite las siguientes desviaciones: 

a) Persona que ha cotizado toda su vida por bases mínimas y que en los últimos 
15 años cotiza por bases máximas: puede obtener una pensión máxima. 

b) Persona que ha cotizado toda su vida por bases máximas y que en los últimos 
años se ve expulsada del mercado de trabajo y tiene bases mínimas: obtendrá 
una pensión mínima. 

El planteamiento de estos dos extremos debe servirnos de reflexión. Es tan absurdo 
permitir la primera opción como injusto soportar la segunda. 

Sobre todo en los momentos de crisis actuales, se pone de manifiesto una situación 
creciente: la tradicional situación en que una persona ingresaba en el mercado de trabajo 
con una base baja e iba incrementando su salario y su cotización hasta el final de su vida 
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laboral ha quebrado. Cada vez nos encontramos con más situaciones en las que la 
plenitud de cotización se alcanza a los 45/47 años y se pierde a los 52/53. A partir de este 
momento la salida forzosa del mercado de trabajo produce un efecto tremendo en el 
cálculo de la pensión de jubilación. 

Por lo anterior, en este debate, más que plantear medidas para la sostenibilidad del 
sistema, habría que introducir elementos de coherencia y justicia en el cálculo de la base 
reguladora. 

Personalmente sí soy partidario de incrementar el periodo de cálculo de la base 
reguladora, manteniendo el actual sistema de actualización en función de la evolución del 
IPC y el sistema de cobertura de lagunas durante los periodos en los que no ha existido 
obligación de cotizar. El incremento del periodo de cálculo debe hacerse paulatinamente, 
de año en año, hasta llegar al número de meses que se considere suficiente. 

 

 

MUERTE Y SUPERVIVENCIA 
Las prestaciones por muerte y supervivencia destacan en nuestro sistema por estar muy 
desactualizadas y por provocar grandes discusiones sociales cada vez que se intenta 
modificarlas. 

Si examinamos el elenco de prestaciones que ofrece nuestro sistema encontramos que el 
fallecimiento de una persona puede provocar el derecho a diferentes prestaciones, algunas 
de ellas ya absurdas y otras con difícil cabida en un sistema contributivo. 

Por otro lado, también nos encontramos con una constante: la cuantía de estas 
prestaciones se considera muy baja y se reclama constantemente que aumente su grado de 
protección. 

 

1. VIUDEDAD 

CUANTÍA 
Esta prestación siempre ha estado asociada a la necesidad de aumentar su cuantía. Vaya 
por delante que estamos refiriéndonos a una prestación de género. Históricamente, el 
colectivo a proteger ha sido el de las mujeres que, por cuestiones sociales, no se habían 
recibido una cualificación suficiente y no se habían incorporado al mundo laboral. 

La aportación de estas mujeres es indudable, se han dedicado a cuidar a los hijos, 
permitiendo que la pareja masculina se dedique al desarrollo de su carrera laboral y la 
aportación de su capacidad de ganancia al entorno familiar. 

Por esta razón ya resulta generalmente aceptado que la pensión de viudedad tiene un peso 
muy importante por nuestra evolución social y que, el día que deje de tener tanto peso 
será una señal inequívoca de que hemos progresado como sociedad. 
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Esta pensión presenta dos escenarios muy claros: 

- Personas de edad: las mujeres, concretamente, que dependían del salario aportado 
por su pareja y que no han podido incorporarse al mercado laboral o lo han hecho 
con carreras cortas de cotización. La pensión de viudedad en estos casos se 
plantea como la compensación de la escasa pensión de jubilación a la que tienen o 
tendrán derecho. 

- Personas que ya pertenecen a generaciones en que se ha progresado en la igualdad 
entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer al mundo de la 
educación y el mercado laboral. 

En lo que se refiere al primer colectivo, existen 2 políticas encaminadas a mejorar su 
situación: 

1. Incrementar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad: 
existe una presión continua para mejorar la cuantía de estas pensiones con el aumento del 
porcentaje. Se ha pasado del tradicional 45% al 52%. Actualmente también se puede 
aplicar el 70% cuando se dan determinados requisitos: 

 - Carecer de rentas superiores a determinado límite. 

- Tener la pensión de viudedad como única o principal fuente de ingresos. 

- Tener cargas familiares (convivir con hijos a cargo menores de 26 años). 

La dureza de estos requisitos hace que el número de personas que cobran el 70% sea muy 
reducido. 

En la actualidad parece que ya hay un acuerdo parlamentario entre PSOE y CiU para 
establecer en el 70% el porcentaje de la pensión de viudedad. 

Propuesta. 

Lo cierto es que alinearse en contra de esta medida tiene poco sentido político. Sin 
embargo, es importante conocer las consecuencias que se derivan de ella. Con el aumento 
del porcentaje, las pensiones más altas de viudedad tendrán un beneficio mayor y las más 
bajas notarán un incremento poco significativo o nulo (si están afectadas por el 
complemento hasta el mínimo). Esto provocará mayor satisfacción en las personas más 
próximas a fuerzas políticas conservadoras y un sentimiento de descontento (como ya ha 
ocurrido cuando se pasó del 45% al 48% y posteriormente al 52%) entre las personas que 
han tenido una trayectoria menos acomodada y cobran pensiones más bajas. 

De todos modos, el aumento del importe de esta pensión siempre es una buena noticia, 
sobre todo si el porcentaje del 70% se establece de manera universal y sin el 
establecimiento de condiciones. Como ya hemos señalado anteriormente, los requisitos 
que existen actualmente para alcanzar el porcentaje del 70% son, en la mayoría de los 
casos, inalcanzables, sobre todo para las viudas de edad, que no tienen otros recursos, 
pero ya no conviven con hijos mayores de 26 años. 
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2. Aumentar el importe de las pensiones mínimas: una parte importante de las personas 
perceptoras de esta pensión tienen una pensión muy baja. La política más realista con 
estos colectivos es la de incrementar de manera decidida el importe de la pensión mínima, 
como se ha venido haciendo en los últimos años. 

Propuesta. 

En este punto hay que ser realistas y defender esta política, que es la única capaz de ir 
sacando del umbral de la pobreza a las pensionistas de viudedad de edad avanzada, a las 
que los sucesivos incrementos del porcentaje únicamente les eleva el importe de una 
pensión que siempre se queda por debajo de la mínima. 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 
Actualmente está muy presente en los debates la idea de que la pensión de viudedad debe 
dejar de ser compatible con el trabajo, como si de esta forma se creara una situación de 
sobreprotección.  

Propuesta. 

Creo que es lícito replantearse la cobertura que ofrece esta pensión, pero nunca 
haciéndola incompatible con el trabajo, sino con las rentas. 

Cuando una persona con pocos medios de vida enviuda, inmediatamente busca trabajo 
para salir adelante y cubrir las necesidades de su familia. En cambio, si una persona en 
una situación acomodada se queda viuda, podrá seguir manteniendo su estatus sin tener 
que buscarse un trabajo. Establecer la incompatibilidad de la pensión exclusivamente con 
el trabajo es una medida a todas luces injusta y que tiende a infraproteger a las personas 
que se ven afectadas en mayor medida por el fallecimiento de la persona causante. 

La viudedad, como todas las pensiones, debe reconocerse cuando se produce una 
situación de desprotección. En este caso, la pérdida de rentas salariales o de actividad 
profesional como consecuencia del fallecimiento de un trabajador/a. Si en la unidad 
familiar se produce un desequilibrio económico como consecuencia del fallecimiento, el 
sistema debe reaccionar y reconocer una pensión que lo alivie, con independencia de que 
la persona beneficiaria trabaje o no. 

 

Coherencia entre matrimonio y parejas de hecho. 
A partir de 1/1/2008 la Ley 40/2007 ha permitido el acceso de las parejas de hecho a la 
pensión de viudedad. Este nuevo y deseable planteamiento, sin embargo, ha producido 
problemas de coherencia, puesto que las parejas de hecho no acceden a esta pensión en 
condiciones de igualdad con las personas que han contraído matrimonio. 

En efecto, a las parejas de hecho se les exige, además de la demostración de su situación, 
un periodo de convivencia de 5 años con la persona causante y un requisito de 
dependencia económica, realmente difícil de acreditar. Esta es la razón por la que, pese a 
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que formalmente se ha abierto el derecho de este colectivo a la pensión de viudedad, 
realmente hay muy pocas parejas de hecho que hayan accedido a ella. 

Propuesta. 

En una regulación de futuro sería imprescindible que, ya que aceptamos nuevos modelos 
de familia, la pareja de hecho accediera a la pensión de viudedad con las mismas 
condiciones y requisitos que las personas que han contraído matrimonio. 

Las parejas de hecho, además, plantean otro problema de difícil solución. El artículo 174 
LGSS, redactado por la Ley 40/2007, establece que en las comunidades autónomas con 
derecho civil propio, el concepto y la demostración de la pareja de hecho se realizará 
conforme a su propia legislación. Esto significa que el derecho a la pensión de viudedad 
puede variar en función de la legislación que se aplique por razón del territorio o que, 
según cómo evolucione el ordenamiento civil de una comunidad autónoma, se puede 
abrir o cerrar el derecho a la pensión de viudedad.  

Propuesta. 

Realmente se trata de una situación poco deseable, que debería tratar de corregirse a nivel 
legal. 

Por último, en lo que se refiere a esta pensión, deberíamos superar el recurso a prejuicios 
que tratan de mantener esta pensión a toda costa como un mecanismo de igualdad entre 
hombres y mujeres. Los hombres, que han podido realizar una carrera laboral sin 
interrupciones, lucran una pensión de jubilación suficiente y acorde con sus cotizaciones. 
Las mujeres, apartadas del mundo laboral, realizan carreras cortas, con menor salario e 
interrumpidas por cuestiones familiares (que siguen siendo, en la mayor parte de los 
casos, de su responsabilidad). Por esta razón, su exigua pensión de jubilación debe ser 
compensada con la posible pensión de viudedad. 

Esta justificación es falsa e incierta, ya que no sabemos si la mujer llegará a lucrar una 
pensión de viudedad. Es cierto que en nuestro mercado laboral aún existen notables 
diferencias entre salarios y oportunidades entre hombres y mujeres. Pero la pensión de 
viudedad no es el mecanismo adecuado para buscar una justicia “final” que resarza de las 
situaciones de desigualdad laboral. Estas situaciones deben ser tratadas y corregidas de 
origen, con políticas de igualdad que impidan la discriminación salarial y la falta de 
oportunidades y que, si se producen, las neutralicen con mecanismos correctores, como 
los previstos en la Ley Orgánica de Igualdad (asignación de periodos de cotización por 
nacimiento de hijos, asimilación como cotizados de los primeros años de situación de 
excedencia por cuidado de hijos u otros familiares, mantenimiento de la cotización en 
caso de reducción de jornada por estos motivos…). Ésta es la línea en la que hay que 
moverse realmente para evitar situaciones de desigualdad en el propio mercado laboral y, 
con posterioridad, cuando se accede a las pensiones del sistema contributivo. 
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2. ORFANDAD 
Las pensiones de orfandad tienen una cuantía muy reducida en nuestro sistema, 
claramente insuficiente para atender la situación de necesidad que se produce con el 
fallecimiento. Los factores que influyen en esta escasa protección son: 

a) Porcentaje: cada pensión de viudedad tiene asignado un porcentaje del 20% 
de la misma base reguladora que sirve para cuantificar la pensión de 
viudedad. 

b) Límite de la base reguladora del causante. La suma de las pensiones por 
muerte y supervivencia no puede superar la base reguladora del causante. Si 
concurren pensiones de viudedad y orfandad y se supera este límite, estas 
últimas se reducirán por partes iguales en la cuantía necesaria para respetarlo. 
Esta peculiaridad origina que en las situaciones de mayor necesidad, cuando 
concurren con la viudedad tres o más orfandades, éstas ni siquiera alcancen el 
porcentaje del 20%. 

c) Escasa duración: la pensión de orfandad, si no media una incapacidad 
absoluta para todo trabajo, se puede cobrar hasta los 18 años, sin requisitos 
adicionales. A partir de esta edad, puede seguirse cobrando, siempre que no se 
perciban rentas de trabajo o, si se perciben, cuando sean inferiores al SMI: 

- Hasta los 22 años, en caso de orfandad simple (existe uno de los 
progenitores). 

- Hasta los 24 años, en caso de orfandad absoluta (han fallecido ambos 
progenitores). 

De nuevo nos encontramos con una limitación de derechos para las personas 
que acceden al mercado de trabajo. En caso de que el huérfano conviva en un 
núcleo familiar acomodado, el fallecimiento de la persona causante no 
provocará que interrumpa sus estudios y busque trabajo inmediatamente. Sin 
embargo, si el fallecimiento produce un verdadero estado de necesidad 
económica, el huérfano tratará de incorporarse inmediatamente al mercado de 
trabajo, lo que provocará la extinción de su pensión en cuanto acepte un 
contrato precario. 

Medidas. 

Las medidas que permitirían mejorar la protección para los hijos de las personas 
fallecidas serían: 

1. Independizar la pensión de orfandad de la pensión de viudedad. 

2. Incrementar el porcentaje de las pensiones de orfandad. 

3. No limitar la cuantía de estas pensiones al importe de la base reguladora del 
causante, con lo que se rompería el efecto perverso que se produce: a mayor 
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estado de necesidad (número de huérfanos) menor protección para la unidad 
familiar que sobrevive al causante. 

4. Establecer la duración de la pensión hasta los 22 ó 24 años, con independencia de 
la situación laboral del huérfano. 

 

3. RESTO DE LAS PRESTACIONES POR MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 
Estas prestaciones actualmente son obsoletas y requieren una revisión general que, desde 
mi punto de vista, exige su desaparición o su remisión al nivel no contributivo. 

Entre estas prestaciones tenemos: 

a) Auxilio por defunción: es una prestación que pretende compensar los gastos de 
sepelio, con un límite, hasta el año 2007, de 30 euros. La ley 40/2007, que replanteó 
algunas prestaciones por muerte y supervivencia, no fue capaz de suprimir el 
auxilio por defunción. Al contrario, en un alarde de inocuidad e ineficacia, lo 
mantuvo y estableció un incremento del 50% en un plazo de 5 años y, cuando 
culminara este periodo, el aumento de su cuantía en función del IPC. Esto significa 
que esta prestación alcanzará 45 € en el año 2013, a partir del cual se incrementará 
según el IPC.  

Propuesta. 

Realmente nos encontramos ante una prestación que no soluciona ni alivia ningún 
estado de necesidad y que debería ser suprimida. 

b) Pensiones y subsidios a favor de determinados familiares. Se establecen las 
pensiones para los nietos y hermanos, madres y abuelas, padres y abuelos que, 
además de reunir determinados requisitos personales, acreditan que han convivido 
con la persona causante y a sus expensas, le han cuidado y no tienen otras fuentes 
de ingresos. En el momento en que se crean estas prestaciones no existe ningún 
impedimento a que, de la cotización de una sola persona, se derive la posibilidad de 
causar numerosas prestaciones. Sin embargo, nuestro modelo actual tiene 
diferenciado claramente el nivel contributivo, que con las cotizaciones sociales 
cubre a los trabajadores y a sus familiares directos, del nivel no contributivo, que 
atiende estados de necesidad y se financia con impuestos. 

Propuesta 

Estas pensiones y subsidios, si se mantienen, deben enmarcarse claramente dentro 
del nivel no contributivo. 
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INCAPACIDAD PERMANENTE 
El debate sobre estas pensiones es de una intensidad muy inferior al de las pensiones de 
jubilación y muerte y supervivencia. Sin embargo también presentan aspectos claramente 
mejorables. 

 

1. Grados de incapacidad. 
El primer problema con el que nos encontramos es, una vez más, el bloqueo de un 
desarrollo reglamentario: los grados de incapacidad que se establecieron en la Ley 
General de la Seguridad Social fueron derogados por la Ley 24/1997, de 4 de agosto y se 
estableció la necesidad de que reglamentariamente se actualizaran y se definieran. 

Pues bien, este desarrollo reglamentario no se ha producido aún (¡desde agosto de 1997!). 

Propuesta. 

Por coherencia es importante no mantener temas tan importantes pendientes de un 
desarrollo reglamentario. Estas situaciones restan credibilidad a nuestro sistema de 
pensiones y acentúan la sensación (quizá no incierta) de que el legislador no tiene claro 
qué mecanismos de protección quiere diseñar y anuncia reformas que jamás se cumplirán. 

En ese punto me parece imprescindible retomar la modificación de 1997 y decidir: 
¿Deben determinarse reglamentariamente los grados de incapacidad? Si no es así, 
debemos modificar la Ley General de la Seguridad Social y reponer el artículo 137 en la 
redacción que tenía antes de agosto de 1997 de forma definitiva. 

 

2. Cuantía de las pensiones de incapacidad permanente. 
En estos momentos, para cuantificar la pensión de incapacidad permanente existen cuatro 
formas de cálculo de la base reguladora: 

a) En situación de alta o asimilada cuando la pensión se causa por enfermedad 
común. 

b) En situación de alta o asimilada cuando la pensión se causa por accidente no 
laboral. 

c) En situación de alta (real o presunta) o asimilada cuando la pensión se causa 
por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

d) En situación de no alta. 

Propuesta. 

Debería hacerse un esfuerzo para unificar en lo posible el cálculo de la base reguladora de 
incapacidad permanente. Al fin y al cabo, esta pensión pretende compensar la pérdida de 
ganancia que produce la reducción de la capacidad laboral por las secuelas que se derivan 
de la pérdida de la salud. Por esta razón, no se justifican diferentes grados de protección 
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en función de la causa que genera la incapacidad o la situación concreta en que se 
encuentra la persona que la padece. 

Esta simplificación, además, aportaría seguridad jurídica al futuro destinatario de la 
pensión, que conocería de antemano la forma en que se calculará su cuantía. 

 

3. Compatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente con el 
trabajo. 
La legislación actual, como ha puesto de relieve en reiteradas ocasiones el Tribunal 
Supremo, no es suficiente para resolver con claridad las situaciones en las que el 
pensionista de incapacidad permanente reanuda su actividad laboral. 

La medicina no es una ciencia exacta y la adaptación de los requerimientos del trabajo a 
las personas es cada vez más notable, a medida que se producen innovaciones 
tecnológicas. 

Propuesta. 

Debe producirse una modificación legal que establezca con claridad la naturaleza de la 
pensión de incapacidad permanente como sustitutiva de las rentas de trabajo que se dejan 
de obtener como consecuencia de las reducciones anatómicas o funcionales que afectan a 
la capacidad de trabajo de las persona que las sufre. 

De este modo se evitará el marco en el que nos movemos y que puede permitir que las 
personas que recuperan esta capacidad de ganancia sigan percibiendo las pensiones de 
incapacidad permanente. 
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EDAT DE JUBILACIÓ 
 

Eva Pino 
 
 
Qüestions 
 

‐ S’ha d’establir una edat única per a totes les persones treballadores? 
 

‐ Hem de mantenir una edat legal ordinària que sigui únicament orientativa i que 
permeti una jubilació flexible, retardant o anticipant l’edat de jubilació? 

 
‐ La jubilació anticipada hauria d’estar motivada com a mesura o política 

d’ocupació? 
 

‐ Quines mesures poden incentivar la prolongació de la vida activa de les persones 
treballadores?  

 
‐ Quines mesures poden incentivar la no expulsió del mercat de treball de les 

persones treballadores de més edat? 
 

‐ El cost d’anticipar l’edat de jubilació l’ha d’assumir el sistema de Seguretat 
Social? 

 
‐ Fins a quin punt és coherent l’adopció de mesures per a prolongar la vida laboral 

més enllà dels 65 anys amb la jubilació anticipada? 
 

‐ Fins a quin punt és legítim que el motiu principal per a retardar l’edat legal de 
jubilació sigui la reducció de la despesa en pensions i en conseqüència disminuir 
la quantia mitjana reconeguda de les pensions? 

 
‐ Fins a quin punt es pot justificar retardar l’edat de jubilació quan no hi ha una 

protecció suficient i són moltes les persones que són expulsades del mercat de 
treball amb una edat tardana? 

 
 
Algunes dades 
 

‐ Espanya és un dels països europeus amb l’edat real de jubilació més tardana, 63 
anys i 10 mesos 
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‐ A Espanya la despesa en pensions es també molt més inferior que la mitjana 
europea, 3 punts percentuals inferior en termes de despesa en pensions en 
percentatge del PIB 
 

‐ La taxa d’ocupació de les persones majors de 54 anys és 30 punts percentuals 
inferior a la taxa d’ocupació del conjunt de la població (Catalunya 2009: 21,3% 
front el 52,5%). 

 
‐ Espanya, juny 2009: 235.668 beneficiaris de prestacions per desocupació 

(contributives i assistencial) d’entre 55 i 59 anys i 170.863 de 60 i més anys. Els 
que estan cobrant un subsidi de majors de 52 anys eren 213.303 persones. 

 
‐ (V. Navarro) Diferències d’esperança de vida segons la classe social: de mitjana 

a Espanya, la decila de renda més baixa viu 10 anys menys que la decila de 
renda més alta (als EE.UU. la diferència és de 15 anys i a la UE-15 de 7 anys). 
És per aquest motiu que quan es pensa en retardar l’edat de jubilació s’hauria de 
pensar en com aquesta mesura perjudica més a la classe treballadora que a les 
classes de rendes més altes. 

 
‐ Obviant les recomanacions del Pacte de Toledo (1995 i 2003), que indica el 

finançament de les prestacions no contributives i universals i de les polítiques 
actives dependrà dels pressupostos de l’Estat, la veritat és que els recursos de la 
Seguretat Social ha finançat, i continua fent, despeses que correspon a l’Estat: 
Al 2009 la Seguretat Social tenia pressupostat 3.100 MEUR en conceptes de 
bonificacions i reduccions en les cotitzacions socials dels empresaris, més 2.800 
MEUR per a bonificacions de foment ocupació per a desocupats, al que hauríem 
de sumar uns 4.000 MEUR que aportaran les cotitzacions pel finançament dels 
complements a mínims de les pensions. És a dir,  pel 2009 la Seguretat Social 
hauria suportant un cost que no li pertocava d’uns 10.000 Milions d’euros (el 
8% del total dels ingressos de la SEGSOC).  

 
‐ De la Mostra de Vida Laborals 2004: 

o Un 25% de les persones de més de 60 anys han rebut alguna vegada una 
prestació per desocupació 
 

o La durada mitjana de la situació de desocupació augmenta amb l’edat 
o Mentre que 1 de cada 4 homes està rebent una prestació per desocupació 

als 59 anys, només 1 de cada 10 dones en aquesta situació. 
 

o Un 65,5% de les persones que es jubilen als 60 anys i un 56,8% dels que 
ho fan als 61, estaven reben una prestació per desocupació un any abans 
d’accedir a la jubilació. 
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o La proporció de persones que accedeixen a la jubilació des d’una situació 
d’ocupat augmenta amb l’edat de jubilació: el 20,6% de les persones que 
es jubilen als 60 anys, el 38,1% dels que es jubilen als 63 anys i el 68,1% 
dels que es jubilen als 65 anys. 

 
o Asimetria en els períodes de cotització per accedir a la jubilació: el 

període mig de cotització en el Règim General és de 35 anys, RETA de 
18 anys i REEH de 13 anys. 

 
o El 30% de les jubilacions tenen el seu origen en un procés d’incapacitat 

 
o El patró d’entrada a la jubilació respon a un model bimodal: un primer 

pic es materialitza als 60 anys quan els treballadors del Règim General 
poden accedir a la jubilació anticipada; i un segon pic als 65 anys que és 
l’edat d’accés a la jubilació ordinària. Entre ambdues edats, el flux 
d’accés a la pensió de jubilació, tot i que constant, és relativament reduït, 
no superant el 10% dels homes ni el 6% de les dones en cada edat. 

 
o La proporció de dones d’entre 60 i 66 anys que es jubilen abans dels 65 

anys és inferior a la dels homes (26,1% dels homes i el 13,6% de les 
dones) 

 
o El nombre mig d’anys cotitzats per les dones és aproximadament un 58% 

inferior al calculat pels homes. A més, el 64% dels anys cotitzats per les 
dones es concentren a partir dels 50 anys (en el cas dels homes un 42%) 

 
o Relació directa entre el nivell d’estudis i l’edat de jubilació: a major 

nivell educatiu més elevada la proporció de jubilacions als 65 anys. Les 
jubilacions anticipades caracteritzen a les persones d’estudis secundaris i 
primaris. 

 
o Els pensionistes de jubilació del Règim General presenten com a mitjana 

un període de cotització de 35 anys i un percentatge de la base de 
cotització del 75%. Si ens fixem en les medianes, 27 anys cotitzats i un 
71% de la base reguladora. 

 
o Les persones que es jubilen anticipadament, en termes generals tenen un 

historial més llarg de cotització (per sobre dels 35 anys), mentre que les 
persones que es jubilen als 65 anys o més escassament arriben als 30 
anys de cotització. 
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La proposta del Govern: retardar l’edat de jubilació als 67 anys 
 

‐ Té una clara intencionalitat de reduir la despesa en pensions: retardar 2 anys 
l’edat legal de jubilació suposaria reduir la despesa en pensions aproximadament 
2 punts del PIB. 
 

‐ Aquest retard de 2 anys suposaria per a cada persona treballadora una reducció 
de la pensió del 10% (comptant una esperança de vida de 20 anys jubilats) 

 
‐ La proposta suposa treballar més anys per a rebre la mateixa pensió, i fins i tot 

menor si s’arriba a ampliar el nombre d’anys per al càlcul de la pensió, a més 
que s’enduririen les condicions d’accés a la pensió. Els efectes serien l’augment 
de temps que es cotitza i la disminució del període en que es cobra la pensió. La 
conseqüència: una reducció addicional de les pensions per a aquelles persones 
que no puguin continuar treballant a partir d’una edat i que generalment són els 
pitjors situats en el mercat de treball. 

 
‐ Els efectes sobre els ingressos per retardar aquests 2 anys serien molt reduïts, ja 

que la cotització de la persona treballadora que es jubila més tard pot eliminar la 
cotització de la persona que hauria ocupat el seu lloc de treball. 

 
‐ Són pocs els països de l’UE que han retardat l’edat legal de jubilació fins als 67 

anys (Noruega, Alemanya i Islàndia). La majoria la manté als 65 anys i en 
alguns fins i tot és inferior. 

‐ Els països on s’ha retardat l’edat legal de jubilació compten amb una xarxa 
assistencial molt més protectora, que permet donar cobertura a les persones que 
són expulsades del mercat de treball fins el moment de la jubilació, amb la qual 
cosa no compten amb una penalització tan elevada com a Espanya en el cas 
d’anticipar-se la jubilació. 
 

‐ El fet que a Espanya sigui una realitat l’expulsió sistemàtica de les persones 
treballadores d’edat per part de les empreses, desacredita aquesta proposta. 

 
 
Posicionament 
 
No trobem raons econòmiques, demogràfiques, ni socials per a poder pensar en 
augmentar l’edat legal de jubilació. És per això que no estem a favor d’elevar l’edat 
ordinària de jubilació més enllà dels 65 anys, en tot cas s’hauria de fomentar la 
prolongació voluntària de la vida laboral i trobar uns altres mecanismes que incentivin 
que l’edat mitjana de jubilació s’apropi més als 65 anys d’edat. 
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Quan la tendència actual és la retallada de les carreres laborals, el fet de retardar l’edat 
de jubilació suposaria una reducció de la quantia de les pensions per a aquelles persones 
que no poden continuar treballant a partir d’una determinada edat i aquelles persones 
són les que es troben en pitjor situació en el mercat de treball: 
 
‐ Les persones joves que entren tard al mercat laboral i que quan entren en la seva 

majoria ho fan en condicions precàries. 
 

‐ Les dones que, davant la manca de polítiques de conciliació i d’una despesa 
suficient en protecció a les famílies, se les traspassa aquest cost i se les penalitza 
en aportar carreres laborals més curtes i cotitzacions més baixes. 

‐ Les persones treballadores que amb 50 i més anys són expulsades del mercat de 
treball i en contra de la seva voluntat omplen els seus últims anys de cotització 
amb el que es cotitza amb un subsidi per desocupació per majors de 52 anys, el 
125% de la base mínima de cotització 

 
Cal estimar fins a quin punt el fet de retardar l’edat de jubilació podria suposar un 
problema per a la Seguretat Social quan a la vegada s’està treballant per a rebaixar 
l’edat de jubilació per a aquelles activitats professionals de naturalesa penosa, tòxica, 
perillosa o insalubre. Això podria suposar l’ampliació a més col·lectius sobre els que es 
podria avançar l’edat de jubilació, o també l’establiment de més criteris per a determinar 
diferents edats per a anticipar l’edat de jubilació. 
 
 
Jubilació anticipada per a determinades activitats professionals 
 
Cal a més tenir en compte a aquelles persones que treballen en activitats econòmiques 
on les condicions de treball són més dures i precàries. En sintonia amb la disposició 
addicional segona de la Llei 40/2007 de mesures en matèria de Seguretat Social, està el 
compromís de establir un procediment general per a rebaixar l’edat de jubilació en 
aquells grups o activitats professionals de feines de naturalesa excepcionalment penosa, 
tòxica, perillosa o insalubre. 
 
La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social ja ha presentat la Proposta-Iniciativa de 
Projecte normatiu sobre el procediment general que s’ha d’observar per a rebaixar l’edat 
de jubilació. La regulació d’aquest procediment general no és tan sols un compromís del 
Govern adquirit en l’Acord de juliol de 2006 sobre mesures en matèria de Seguretat 
Social, sinó que és un mandat legal fixat en el text de la Llei General de la Seguretat 
Social: 
 

- A l’apartat 1 de l’article 161.bis de la Llei General de la Seguretat Social, sobre 
jubilació anticipada estableix que:  
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“L'edat mínima (de jubilació) (...) podrà ser rebaixada per Reial decret, a 
proposta del Ministre de Treball i Assumptes Socials, en aquells grups o activitats 
professionals els treballs de les quals siguin de naturalesa excepcionalment 
penosa, tòxica, perillosa o insalubre i, acusin elevats índexs de morbiditat o 
mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva 
professió o treball el mínim d'activitat que s'estableixi.” 

 
- I la Disposició addicional quadragèsima quinta sobre coeficients reductors de 

l’edat de jubilació diu que: 
 
“A l'efecte del previst en el paràgraf primer de l'apartat 1 de l'article 161 bis, 
s'establirà reglamentàriament el procediment general que ha d'observar-se per a 
rebaixar l'edat de jubilació, en el qual es prevegi la realització prèvia d'estudis 
sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions 
del treball, la seva incidència en els processos d'incapacitat laboral que genera 
en els treballadors i els requeriments físics exigits per al desenvolupament de 
l'activitat. 
 
L'establiment de coeficients reductors de l'edat de jubilació, que només procedirà 
quan no sigui possible la modificació de les condicions de treball, comportarà els 
ajustaments necessaris en la cotització per a garantir l'equilibri financer.” 

 
La realització de treballs penosos, perillosos o tòxics porta un increment tant dels 
accidents de treball com de malalties relacionades amb el treball, i aquest increment està 
té una major incidència quanta més edat tingui el col·lectiu de persones treballadores 
afectades. 
 
Nombrosos col·lectius de persones treballadores han sol·licitat la reducció de l’edat de 
jubilació per aquest motiu. Aquesta regulació ha de permetre l’establiment del 
procediment adequat per a resoldre la sol·licitud de reducció de l’edat de jubilació i 
permetrà objectivar la decisió d’establir mesures o coeficients que redueixin l’edat de 
jubilació d’aquells col·lectius que realitzen treballs penosos, perillosos o tòxics. 
 
 

Línies d’actuació 
 
Plantejament general: 
 
L’actual edat legal de jubilació als 65 anys ja permet tant l’anticipació com el retard de 
l’edat de jubilar-se. Com s’ha dit anteriorment, el que cal és aconseguir que l’edat 
mitjana de jubilació s’apropi el més possible als 65 anys sense haver d’elevar l’edat 
ordinària de jubilació, ja que aquest fet podria perjudicar a molt col·lectius. 
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En tot cas, podria ser convenient plantejar-se la possibilitat d’exercir una jubilació més 
flexible, que permeti avançar o allargar l’edat de jubilació en funció de la situació i vida 
laboral de cada persona treballadora, considerant els sectors d’activitat productiva i les 
categories professionals en què ha treballat. La jubilació flexible no suposa cap retallada 
de drets i a més ajuda tant a la sostenibilitat del sistema. 
 
 
 
Mesures: 
 

1. Millorar la protecció de les persones de més anys en edat laboral: 
 
Les persones treballadores que amb 50 i més anys són expulsades del mercat de 
treball es troben en una situació laboral molt difícil, són encara joves per a 
jubilar-se, però molt grans per a ser contractats, i és molt difícil que puguin 
mantenir les condicions de treball anterior a la seva sortida del mercat de treball.  

 
‐ Reforçar la protecció contra l’acomiadament d’aquestes persones 

(controlant a partir d’Inspecció l’acomiadament, penalitzant a les empreses 
per aquest tipus d’acomiadament...) 

o Constatar la major desprotecció que pateixen els acomiadats de 
manera individual (en acomiadament col·lectiu es pot subscriure un 
conveni amb l’empresa perquè costegi la despesa) 

  
‐ Reforçar la cobertura protectora de les persones de més edat expulsades 

del mercat laboral.  
o De vegades la jubilació anticipada substitueix a l’atur, potser seria 

recomanable establir una prestació pont entre la desocupació i la 
jubilació que no minorés la futura pensió (subsidi >52 anys només 
cotitza per 125% SMI) 
 

o Plantejar-se la possibilitat de cotitzar per jubilació anticipada, de tal 
manera que només es puguin jubilar anticipadament qui hagi cotitzat 
per aquesta qüestió 

 
‐ Estudiar la possibilitat d’establir beneficis fiscals per a aquelles persones 

que inverteixin les indemnitzacions per acomiadament en realitzar 
convenis amb la Seguretat Social 

 
‐ Estudiar quins períodes, o ampliar-los, dedicats a l’estudi, atenció a fills i 

persones dependents, servei militar o prestació social substitutòria, 
voluntariat... es podrien considerar com a cotitzats per a la generació del 
dret a rebre la pensió de jubilació 
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o Actualment el servei militar o la PSS només es té en compte a 
efectes de cobrir el període mínim de cotització per poder accedir a 
la jubilació anticipada. 

 
 

2. Polítiques preventives per a evitar l’expulsió del mercat de treball 
 
L’abandonament prematur del mercat laboral de les persones de més edat no el 
podem considerar que sigui per la lliure voluntat de les persones treballadores, 
sinó que aquest es produeix especialment per la decisió de les pròpies empreses a 
rescindir dels contractes de les persones de més edat i de més experiència. 

 
‐ Reforçar les polítiques actives dirigides a augmentar l’ocupació de les 

persones treballadores de més edat. 
 

‐ Penalització a les empreses per l’ús excessiu de mecanismes més o menys 
directes de jubilació anticipada 

 
‐ Millorar les condicions de treball i l’adequació dels llocs de treball 
 
‐ Revisar la jubilació parcial i mesurar si el criteri fonamental ha de ser el 

fomentar l’ocupació i rejovenir plantilles, o el de prevenir l’expulsió del 
mercat de treball de les persones de més edat. 

 
‐ La incapacitat, o l’estat de salut, també és una porta d’entrada a la 

jubilació. 
 
 

3. Polítiques incentivadores per a retardar l’edat de jubilació 
 
Els esforços realitzats per a la prolongació voluntària de la vida laboral, 
especialment des de l’Acord de 2006, no podem dir que hagin estat exitoses. Els 
motius poden ser varis: el poc temps de vigència de les mesures proposades, la 
preferència de les empreses de renovar les seves plantilles (substituir a 
treballadors majors amb salaris més grans per treballadors més joves i salaris 
més baixos), l’actual conjuntura econòmica i de destrucció d’ocupació. 
 
‐ Caldria revisar els incentius que es donen als treballadors per allargar la 

seva vida laboral. 
o Els coeficients reductors de pensió per anticipar la jubilació (de 6% a 

8% per any) semblen més incentivadors per mantenir-se en el mercat 
de treball fins als 65 anys que no pas els percentatge addicional per 
prolongar la vida laboral més enllà dels 65 anys (entre un 2% i 3% 
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per any, amb la possibilitat que l’IPC sigui superior amb la qual cosa 
sortirien perdent, i amb el topall de la base màxima de cotització) 

 
o La prolongació de la vida laboral es concentra en les categories de 

major qualificació i en el Règim de Treballadors Autònoms 
 

o La reducció d’incentius a la jubilació anticipada hauria de comportar 
també una sèrie de reformes en l’àmbit de la protecció per 
desocupació. 

 
o Es desprèn de la MVL, que el comportament de les persones 

treballadores que retarden la seva edat de jubilació s’explica com un 
intent d’acumular més anys de cotització per a poder millorar la seva 
pensió final, sense que els incentius per retardar l’edat de jubilació 
juguin un paper aquí. 

 
o De la MVL també es desprèn que aquelles persones que van 

començar a treballar i cotitzar abans, avancen la seva jubilació, i al 
contrari. El mateix passa en aquells sectors on les carreres 
professionals són més llargues, la jubilació es produeix abans. 
 

‐ Permetre la compaginació de la jubilació amb el treball i estudiar si 
s’hauria de permetre o no la generació de drets. 

o La pensió de viduïtat és compatible amb el treball i la pensió de 
jubilació (caldria també reflexionar sobre la compatibilitat total o 
parcial del cobrament conjunt de les pensions de viduïtat i de 
jubilació?) 
 

‐ Revisar les clàusules d’edat forçosa de jubilació. Són realment una mesura 
de foment d’ocupació i de millora de la qualitat d’ocupació. 

 
‐ Estudiar la possibilitat de poder cobrar la prestació d’atur una vegada es 

tinguin els 65 anys. Això podria augmentar fins a 2 anys els anys cotitzats 
i durant aquest temps es traslladaria el cost al SPEE. 

 
 

4. Polítiques que assegurin pensions suficients i la sostenibilitat del 
sistema 
 

‐ Abans de començar qualsevol debat al voltant de la viabilitat econòmica i 
social del nostre sistema de Seguretat Social, hauríem de saber si la 
ciutadania vol tenir i mantenir un sistema públic de pensions que 
garanteixi unes pensions dignes i asseguri el benestar de les persones. 
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Podem assegurar que és voluntat de la gran majoria de la ciutadania de 
sostenir un sistema públic de pensions, i aquest fet hauria de legitimar i de 
comprometre a tot govern a sostenir i garantir aquest sistema, fins i tot 
dedicant-hi més recursos econòmics. Les preguntes que ens hauríem de fer 
així serien unes altres: Volem un sistema de mínims o volem una Seguretat 
Social forta amb un important nivell de despesa social  i una amplia 
capacitat protectora? Quin és el nivell de pensions que volem tenir en un 
futur? Si són aquestes les preguntes que ens fem, no té cap sentit centrar el 
debat de les pensions en com mirar de mantenir o disminuir la despesa en 
un futur en el que hi hauran més pensionistes. 
 

‐ Avui dia la Seguretat Social no té l’únic repte d’enfrontar-se a 
l’envelliment de la població, sinó que ara també ha de fer front al fort 
augment de l’atur i a la reducció de l’ocupació doncs aquest fet li suposa 
una reducció de cotitzacions i d’ingressos. Ara bé, entre les dues possibles 
solucions, reduir prestacions o augmentar els recursos, sens dubte la 
solució d’èxit és trobar noves vies de finançament de la Seguretat Social, 
ja sigui mitjançant aportacions públiques, destopant les bases màximes de 
cotització, augmentant els tipus de cotització, reduint el frau, o emetent 
deute públic si cal. A més, si els salaris cada vegada participen menys de la 
riquesa creixent del país, haurem de plantejar-nos gravar els ingressos no 
salarials. 

 
‐ El debat sobre la sostenibilitat econòmica del sistema de Seguretat Social, 

s’ha reduït en considerar el factor com l’únic que influeix en la 
sostenibilitat econòmica del sistema. El fet de valorar únicament 
l’envelliment de la població és el que posa en perill el dret a rebre una 
pensió suficient. En la viabilitat financera de la Seguretat Social juguen 
més factors i el no considerar-los i el no posar en marxa les polítiques 
adequades és el que suposa el veritable perill, no tant sols per al futur de 
les pensions sinó també per a la majoria dels nostres drets socials. 

 
‐ Quin són aquests altres factors que hem de tenir en compte?: l’atur i 

l’ocupació, el nivell de salaris i cotitzacions, el creixement econòmic, la 
desigualtat entre salaris i rendes de capital, etc.  

 
‐ I quines han de ser les respostes:  

o polítiques que creïn ocupació qualificada i estable; 
 

o polítiques actives d’ocupació per afavorir l’ocupació juvenil, 
femenina i d’aturats de llarga durada; 

 
o polítiques que enforteixin els salaris de manera que augmentin les 

cotitzacions; 
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o polítiques que generin una major igualtat entre els salaris i els 

beneficis; 
 

o polítiques fiscals redistributives i que permetin el necessari 
increment de la despesa social; 

 
o polítiques dirigides a protegir la dependència i a les famílies perquè 

deixin de ser un llast per a la Seguretat Social; 
 

o en definitiva, polítiques que augmentarien els recursos econòmics 
del sistema i garantien la seva sostenibilitat futura. 

 
‐ Cal que valorem el paper de l’Estat com a garant de benestar, el que li 

hauria de fer garantir uns mínims per a tots, és a dir, valorar la possibilitat 
que amb les aportacions de l’Estat assumeixin el cost d’assegurar a tothom 
un mínim de pensió (o sigui, el total de la pensió mínima i no únicament 
els complements). En aquest sentit s’han de tenir en compte les 
implicacions que tenen les CCAA amb la competència en termes 
d’assistència social. 
 

‐ El Fons de Reserva pot ajudar a esmorteir les variacions de les cotitzacions 
per a la jubilació de les cohorts més nombroses. Establir la possibilitat 
d’un mínim d’aportació anual de l’Estat al Fons de Reserva (ex: a Irlanda, 
per llei el Govern està obligat a contribuir un 1% del PIB anualment). 

 
‐ Caldria avaluar l’actual sistema de revaloració anual de les pensions, que 

es fa a partir de l’IPC. Aquest sistema únicament manté el poder adquisitiu 
de les pensions i no les permet participar del creixement de la riquesa del 
país, cosa que fa que al llarg del temps les pensions de les persones 
beneficiàries vagin perdent pes. 

 
‐ Contemplar la possibilitat d’informar a les persones afiliades de quines són 

les seves cotitzacions completes i reals (és a dir, considerant també la part 
de les cotitzacions empresarials), i quina serà la possible pensió que rebran 
en cas de mantenir la mitjana de cotitzacions fins a l’edat ordinària de 
jubilació (o fins i tot amb diferents edats de jubilació).  
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4. Reflexions sobre la viabilitat del sistema de pensions i algunes propostes 
de reforma que s'han plantejat.  
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1. El sistema de càlcul de les pensions: fórmules i criteris 
El sistema de càlcul de les pensions varia de país a país i, en general, és el resultat de la 
seva història política, social i econòmica. Això porta a diferents solucions "tècniques" al 
problema del càlcul de la pensió, solucions que tracten de satisfer, primer, els criteris 
polítics de justícia i, segon, tracten de garantir la viabilitat econòmica i financera del 
sistema.  

Cal fer algunes reflexions molt importants sobre els criteris de justícia i sobre els de 
viabilitat econòmica i financera.  

Pel que fa als criteris de justícia, en general no existeixen criteris de justícia 
universalment acceptats per tothom ni immutables en el temps, més enllà d'alguns 
mínims molt genèrics. Així, a mesura que passa el temps els criteris van canviant, es 
van fent canvis, i el sistema pot acabar presentant moltes situacions concretes 
contradictòries, com a resultat de la seva història, o situacions que per molta gent poden 
ser clarament injustes. En general, la discussió sobre el que és just i el que no és just no 
és sinó una discussió sobre interessos de grups diferents, a vegades contraposats, ja que 
els criteris de justícia social van lligats als propis interessos. Les conclusions importants 
que cal extreure són:  

• No es pot fer cap sistema que sigui completament equitatiu ni que tingui l'aprovació 
unánime 

• Els criteris de justícia són un argument insuficient, normalment discutible i 
interessat, per a una reforma 
 

Les reformes dels sistemes de protecció social realment existents sempre acaben 
perjudicant, absoluta o relativament, algun col·lectiu, encara que beneficiïn a moltes 
més persones  

Pel que fa a la viabilitat econòmica i financera, tampoc hi ha unanimitat en els criteris. 
Contra el que es podria pensar, no és una qüestió tècnica, sinó que té un marcat caire 
polític. De nou, només hi ha acord sobre el principi genèric que els ingressos han de 
permetre cobrir les despeses. Però resten per definir qüestions fonamentals com sobre 
quin període, sobre quins col·lectius, amb quines condicions d'actualització financera 
s'ha de complir aquest principi. I discutir això implica entrar en els criteris de justícia, 
en com s'afecten els interessos dels diferents col·lectius, és a dir, implica entrar en 
temes propis de la política. Les conclusions importants a extreure són:  

• Tota discussió sobre la viabilitat financera del sistema de pensions implica discutir 
quins interessos han de prevaldre i quins criteris de justícia cal aplicar, és a dir, no 
és una discussió purament tècnica 

• Les diferents solucions al problema de la viabilitat financera són sempre opcions 
polítiques 
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El sistema públic de pensions va dirigit a tota la població i atès que ha de cobrir una 
necessitat general, d'assegurament universal, que no es pot assolir amb sistemes privats, 
ha de seguir criteris de gestió i finançament típics d'un sistema d'assegurament públic i 
obligatori aplicable al conjunt de la població. Però, al mateix temps, poden haver-hi 
necessitats molt específiques i importants diferències entre col·lectius, per la qual cosa 
el sistema haurà de disposar de tot un ventall de mecanismes concrets per cobrir 
aquestes diferències. El criteri general a seguir és que tothom té uns mateixos drets i 
obligacions generals però que determinades situacions poden donar lloc a drets 
específics. Els conflictes d'interessos poden aparèixer quan es tracti de concretar quins 
són, com s'adquireixen i com es satisfan els drets específics. 

 

1.1. Criteris de justícia 

Qualsevol fórmula de càlcul de les pensions que s'adopti ha de complir determinats 
criteris de justícia que siguin acceptables per tothom. Normalment es parla d'equitat 
vertical i d'equitat horitzontal. Equitat vertical implica que hi ha d'haver 
correspondència entre l'esforç contributiu i la pensió. Equitat horitzontal implica que a 
esforços iguals han de correspondre pensions iguals.  

El problema d'aquests criteris és que són massa genèrics i cal concretar-los. I en aquest 
procés és quan apareixen les divergències.  

 

1.1.1. Equitat vertical 
És un principi general de justícia que hi ha d'haver correspondència entre l'esforç 
contributiu (cotitzacions) i la pensió. Però, com es concreta aquesta correspondència? 
La pensió ha de ser estrictament proporcional a les cotitzacions? o s'ha de corregir amb 
algun mecanisme de redistribució progressiva  o regressiva? A Espanya, les cotitzacions 
són regressives (tenen mínims i màxims) però pels estrats intermedis són teòricament 
proporcionals. La proporcionalitat és teòrica perquè hi ha diferències entre la base de 
cotització i els salaris efectius. Però els assalariats amb menors ingressos realitzen un 
esforç contributiu més gran (en percentatge dels ingressos) que els assalariats de nivell 
d'ingressos elevat. Les cotitzacions, per tant, són regressives. 

Les pensions són proporcionals a les cotitzacions pels estrats intermedis, però hi ha 
pensions mínimes i màximes i, atès que les revaloritzacions són més grans per les 
pensions baixes, les pensions es comporten de forma progressiva en relació a les 
cotitzacions. Dit d'altra forma, quan més es cotitza més pensió es té, però no hi ha una 
proporcionalitat estricta sinó que amb el pas del temps els que més han cotitzat reben 
pensions menys que proporcionals i els que menys han cotitzat reben pensions més que 
proporcionals. En el seu conjunt, en considerar cotitzacions i pensions durant tota la 
vida de les persones, el sistema espanyol té un comportament progressiu. Tot i així i 
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com a resultat de l'evolució i canvis en el sistema, hi ha casos molt regressius, encara 
que en nombre molt reduït. 

Una de les conclusions dels debats més tècnics sobre temes fiscals és que la 
progressivitat cal introduir-la mitjançant algun instrument fiscal general i important 
(l'IRPF) i mitjançant les prestacions i/o serveis que proporciona l'estat de benestar, en 
lloc d'introduir-la en petites dosis en moltes figures impositives diferents. Traslladat a 
les pensions, aquest principi implicaria canvis importants. 

Les propostes a fer en relació a l'equitat vertical són diverses i no es poden deslligar del 
conjunt de polítiques fiscals i socials. En primer lloc, per raons de millor gestió, de més 
transparència però també de més equitat, la base de cotització s'hauria d'igualar al total 
d'ingressos salarials (efectius i en espècie), en lloc d'estar prèviament fixada per una 
normativa, segons l'antic sistema de categories laborals. Aquest canvi és menor en 
termes globals, ja que les diferències són en mitjana molt petites, però  alguns grups 
concrets poden quedar molt afectats.  

En segon lloc, caldria simplificar tota la normativa que introdueix elements progressius 
o regressius en les cotitzacions i en les pensions i deixar que la redistribució progressiva 
es realitzi a través d'instruments dissenyats específicament per a aquesta tasca, com les 
pensions mínimes, les prestacions més específiques i l'IRPF (retencions sobre la 
pensió). Això implicaria eliminar les bases mínimes1 i màximes de cotització, però 
també eliminar les pensions màximes (o augmentar-les molt en relació a les actuals)2. 
Així mateix, també caldria modificar la fórmula de càlcul i uniformitzar-la més (es 
tracta en un apartat posterior).  

Les propostes, fins aquí, són clares i no han de tenir gaire oposició.  

• Base de cotització == Salari (total d'ingressos bruts del treball)  
 

• Eliminar bases mínimes i maxims 
 

• .Eliminar pensions màximes (o augmentar-les molt) 

• Traslladar tots els elements de progressivitat a l'IRPF, a les prestacions, i a les 
pensions mínimes 

• Retocar les pensions mínimes i altres prestacions, per  augmentar la redistribució 

 

                                                      
1La mínim de cotització no és més que la cotització que correspon a qui cobra el salari mínim. El 

problema, per tant, és que no hi ha d'haver cap assalariat que guanyi menys que el salari mínim i, per 
tant, tothom cotitzarà el que es considera el mínim.   

2La pensió màxima és de 3,2 vegades la pensió mínima. Aquesta relació no té sentit en una economia on 
el salari mitjà és de 2,5 vegades el salari mínim, on gairebé el 95% dels assalariats guanya més que el 
salari mínim i on gairebé el 40% dels assalariats guanya més que 3 vegades el salari mínim (dades 
referides a 2006). Només un 2% dels assalariats guanya més de 8 vegades el salari mínim. 
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1.1.2. Esforç contributiu i historial laboral 
Les propostes de l'apartat anterior parteixen d'una idea simple de l'esforç contributiu, 
mesurat com la quantia de les cotitzacions aportades,  o com a percentatge del salari que 
es dedica a cotitzacions. Però l'esforç contributiu té més dimensions que la purament 
monetària i un sistema equitatiu les ha de considerar.  

L'esforç contributiu de l'individu no es mesura per les seves cotitzacions en un 
determinat període, sinó que cal considerar tot l'historial de la persona: el seu esforç 
contributiu són totes les seves cotitzacions fetes en el moment que s'han fet. Per mesurar 
correctament aquest esforç realitzat durant 30, 40 o 50 anys no podem aplicar sumes 
simples sinó que cal actualitzar de forma adequada les cotitzacions.  

Atès que el poder adquisitiu del diner varia amb el temps, l'equitat implica que la 
mesura de l'esforç contributiu tingui en compte l'evolució dels preus, és a dir, que 
s'actualitzin totes les cotitzacions segons l'índex de preus. Però amb aquesta operació no 
es té en compte el cost d'oportunitat de no haver pogut disposar d'aquestes cotitzacions 
per altres usos en el seu moment.  Per tant, el càlcul de l'esforç contributiu ha de 
considerar tant els preus com el cost d'oportunitat. Atès que el sistema de pensions 
engloba al conjunt de la població assalariada, el tipus d'actualització que correspon 
aplicar per a calcular l'esforç contributiu és el creixement dels preus més el creixement 
del salari real mitjà. Una forma simple de fer aquesta doble actualització (preus i 
rendiments) és actualitzar les contribucions amb els increments del salari nominal mitjà 
de l'economia3.  

Els avantatges d'aquest càlcul de l'esforç contributiu són variats: 1) no dependria de com 
han anat les coses en un determinat període de la vida; 2) no quedaria afectat pels canvis 
en la taxa d'inflació; 3) mantindria la posició econòmica relativa de la persona; 4) no es 
podria manipular el dret de pensió; 5) l'allargament o no de la vida activa, o la sortida 
del mercat de treball, seria una decisió transparent.  

Els inconvenients d'aquest sistema és que perjudica tots aquells que tenen molts bons 
anys en la part final de la seva carrera laboral en comparació amb els seus inicis.  

La proposta és, doncs,  

• calcular l'esforç contributiu considerant la totalitat de les cotitzacions, actualitzades 
pel salari mitjà de l'economia. 

 

                                                      
3Una forma molt simple de gestionar aquest esforç seria posar cupons de cotització en una cartilla, com 

en el vell sistema alemany. Aquests cupons representen la cotització corresponent al salari mínim de 
l'economia i, per tant, el nombre de cupons que s'aniran enganxant cada mes serà l'equivalent a la 
proporció entre el salari percebut i el salari mínim (es suposa que les cotitzacions són estrictament 
proporcionals al salari). En tot moment l'assalariat sap quin esforç contributiu ha fet i pot calcular 
quina pensió li correspondrà.  
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1.1.3. Equitat horitzontal 
Un altre principi elemental de justícia ens informa que si les contribucions són similars, 
les pensions també ho han de ser. Com abans, la concreció d'aquest principi pot ser molt 
polèmica. Es poden donar diverses situacions de dubte.  

La primera sorgeix en comparar l'esforç contributiu i d'aquí la importància d'haver 
definit l'esforç contributiu d'una forma tècnicament possible, però també d'una forma 
equitativa i acceptable per gairebé tothom. Així, situacions laborals molt diferents 
podrien donar lloc a contribucions similars i, per tant, a pensions similars.  

El segon tipus de dubte apareix en com abordar les importants diferències entre 
determinats col·lectius laborals. El sistema actual ho fa amb els "règims" contributius. 
El criteri general que hem expressat més amunt és el d'anar a la convergència de tots els 
règims i deixar la correcció de les diferències a mecanismes específics, com per 
exemple, suplements de pensió a miners, etc. Les propostes, per tant, són: 

• la pensió contributiva depèn només de l'esforç contributiu 
 

• eliminació dels diferents règims 

• creació de mecanismes específics per a corregir les grans diferències entre 
col·lectius laborals (complements, prestacions específiques, etc.) 

 

1. 2. Sistema de càlcul de la pensió 

L'actual fórmula de càlcul de la pensió agafa les bases de cotització dels darrers 15 anys 
treballats abans de jubilar-se, actualitzades per l'IPC fins dos anys abans de la jubilació, 
per a calcular l'anomenada base reguladora. La pensió és un percentatge d'aquesta base 
reguladora que depèn del nombre d'anys cotitzats. Per assolir una pensió del 100% de la 
base reguladora calen 35 anys de cotització i tenir 65 anys d'edat. Si se n'han cotitzat 
menys, la pensió es va reduint en un determinat percentatge, segons els anys que 
manquin per a arribar a 35 anys. 

Aquesta fórmula, resultat dels canvis experimentats per la normativa des de fa gairebé 
40 anys, presenta importants problemes, ja que mesura de forma molt arbitrària l'esforç 
contributiu, i exigeix uns criteris molt restrictius, és a dir, és una fórmula amb grans 
problemes d'equitat.  

Si s'admeten com a vàlids els principis d'equitat genèrics expressats en els apartats 
anteriors, la pensió ha de ser proporcional a l'esforç contributiu i, com hem vist, el 
càlcul d'aquest esforç ha de considerar tota la vida laboral. Això implicaria que la pensió 
no dependria directament ni del temps cotitzat ni de l'època de la vida laboral en què 
s'ha cotitzat. En conclusió, una fórmula més equitativa hauria de ser molt diferent a 
l'actual.  
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1.2.1. Fórmula de càlcul 
La fórmula que es proposa és la següent:  

• pensió = coeficient * esforç contributiu 
esforç contributiu = suma de totes les cotitzacions realitzades, actualitzada pel 
creixement del salari mitjà  

• coeficient depèn de l'edat de jubilació i de l'equilibri financer del sistema 
 

Els requisits per a accedir a la pensió haurien de canviar, ja que la jubilació podria ser 
completament voluntària en lloc d'obligatòria. En qualsevol cas, per a accedir a tots els 
drets  de jubilació com, per exemple, complements de mínims, complements específics, 
revaloritzacions, etc.,  podrien mantenir-se similars als actuals:  

• període de cotització igual o major a 35 anys (qualsevol que sigui l'edat), o 
alternativament edat igual o major a 65 anys (qualsevol que sigui el període cotitzat) 
 

Es podria admetre la jubilació voluntària amb retall d'algun d'aquests drets per períodes 
de cotització més curts o edats menors. En qualsevol cas, una persona que comencés a 
treballar als 18 anys i estigués empleat tota la seva vida, es podria jubilar amb 53 anys. 
Si esperés més temps a jubilar-se, la seva pensió aniria augmentant ja que augmentaria 
el seu esforç contributiu i es reduirien els anys que podria cobrar pensió. 

 

1.2.2. El coeficient i l'edat de jubilació 
Una variable clau és, doncs, el coeficient a aplicar per a calcular la pensió. Aquest 
coeficient depèn de l'edat ja que si, per exemple, la persona es jubila amb 53 anys en 
lloc de fer-ho amb 65, caldrà pagar 12 anys més de pensió. Amb l'esperança de vida 
actual (80 anys) la pensió als 53 anys s'hauria de reduir aproximadament un 45%  en 
relació a la que hauria estat amb 65 anys. De la mateixa manera, si en lloc de jubilar-se 
amb 65 es jubilés amb 70 anys (amb el mateix esforç contributiu), la pensió hauria de 
ser aproximadament un 50% més gran, ja que només cobraria 10 anys4. La proposta és, 
doncs: 

• el coeficient de càlcul ha de variar en proporció inversa a l'esperança de vida en 
jubilar-se 
 

                                                      
4Aquests càlculs són aproximats, suposant que tothom viurà 80 anys. Si s'agafen les taules de mortalitat 

de la Seguretat Social, l'esperança de vida amb 53 anys és d'uns 29 anys mentre que als 65 anys 
l'esperança de vida és d'uns 19 anys. Per tant, si la pensió amb 65 anys és de 1000 €, amb 53 anys 
hauria de ser de 1000*19/29 = 655 €. De forma anàloga, atès que l'esperança de vida als 70 anys és 
d'uns 15 anys, en jubilar-se als 70 anys la pensió hauria de ser 1000*19/15 = 1267 €. 



53 
 

1.2.3. El coeficient i l'equilibri financer del sistema 
L'altre element a considerar en el coeficient és el que fa referència a l'equilibri financer 
del sistema. Equilibri financer significa que les cotitzacions permetin pagar les 
pensions. Aquest equilibri dependrà del període de referència que es prengui ja que des 
del punt de vista tècnic, no és igual equilibrar els comptes cada any, que equilibrar-los 
per períodes més llargs.  Però, segons el període que s'adopti, el criteri de justícia que 
s'aplica canvia. Per tant, la definició d'equilibri financer no és una qüestió tècnica, sinó 
que depèn dels criteris d'equitat adoptats5.  

Equilibrar els comptes del sistema de pensions cada any és molt poc equitatiu i 
econòmicament perniciós. És poc equitatiu perquè en anys bons, quan tothom té feina i 
els salaris són alts, es baixarien les cotitzacions mentre que en els anys dolents, amb 
molta menys gent empleada i amb menors salaris, s'apujarien les cotitzacions. Es 
tractaria d'una política molt regressiva, contrària als criteris de justícia compartits per la 
nostra societat. Seria econòmicament perniciosa perquè una política d'aquesta mena 
agreujaria encara més les fluctuacions i la inestabilitat de l'economia. 

En conseqüència, les propostes d'equilibrar el sistema han de referir-se a períodes més 
llargs. Quan més llarg sigui el període adoptat, més fàcil es que es compensin els anys 
bons i els dolents. Però, al mateix temps, quan més llarg és el període adoptat, menor 
serà la implicació dels governs actuals i més s'aplaçarà al futur la solució dels 
desequilibris. I per altre costat, quan més llarg sigui el període adoptat, més caldrà la 
col·laboració entre les diferents generacions.  

Els desequilibris financers del sistema són resultat de, principalment, dos elements: (a) 
les fluctuacions econòmiques i (b) els canvis en algunes variables estructurals com les 
demogràfiques.  

Adoptar un període variable (aproximadament, entre 6 i 12 anys), segons la duració del 
cicle econòmic és una bona solució tècnica, que implicaria l'equilibri financer a mitjà 
termini, tot i que en anys bons el sistema tindria superàvit i en anys dolents dèficit. Des 
del punt de vista de l'equitat, aquesta solució no compromet els descendents, ja que el 
sistema no acumula endeutament, ni tampoc comporta canvis regressius en les 
cotitzacions o les pensions. El principal problema  d'aquesta política d'equilibri financer 
al llarg del cicle econòmic és que en etapes d'expansió econòmica prèvies a les 
eleccions, tots els governs tindrien una forta temptació per reduir les cotitzacions i per 
augmentar les pensions. Aquesta proposta té detractors ja que implica que l'equilibri del 
sistema s'ha de mantenir amb la col·laboració de les diferents generacions cosa que 
porta a que algunes generacions hagin de subvencionar unes altres.  

                                                      
5L'equilibri financer d'una companyia d'assegurances privada també està afectada per criteris no tècnics. 

Sense cap normativa, la companyia fixaria l'equilibri financer individu a individu, però aquesta 
pràctica en general està prohibida ja que és una discriminació de preu entre els clients, cosa que és una 
pràctica contrària al lliure mercat. D'aquí que l'equilibri financer s'hagi de fixar pel conjunt 
d'assegurats. Normalment, es complementa amb un sistema de descomptes i recàrrecs segons 
l'historial de cada assegurat, però aquests diferencials estan limitats per la llei.  
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Podem concloure, per tant, que el coeficient de càlcul de les pensions s'ha de fixar per 
tal que el sistema aconsegueixi el seu equilibri al llarg del cicle econòmic. Això 
significa que en una economia on la taxa d'atur mínima és de poc menys del 10% i la 
màxima passa del 20%, cal que el sistema estigui aproximadament en equilibri per una 
taxa d'atur entorn del 14-15%.  

Quan la població s'envelleix, l'equilibri d'un sistema de pensions com el nostre exigeix 
que les noves generacions han de subvencionar les velles. Pot considerar-se que això és 
equitatiu? Hi ha molta discussió sobre aquest punt i s'han ideat metodologies de càlcul 
de pensions expressament pensades per a què cada generació equilibri els seus propis 
comptes6. Però el fet és que les generacions són inseparables i que les relacions entre 
elles són bidireccionals. Quan la natalitat baixa, les noves generacions estan més 
cuidades, tenen més coneixements, reben més recolzament dels progenitors i parteixen 
amb més mitjans que les anteriors. La contrapartida d'aquest nivell de vida més elevat és 
justament que també han de contribuir més. La solució a l'envelliment demogràfic no 
pot ser altre que l'adaptació gradual de cotitzacions i pensions a les noves condicions 
demogràfiques. Atès que les pensions a Espanya són en general força migrades, 
l'adaptació només pot venir per l'augment de les cotitzacions. 

Cal afegir dos comentaris a aquesta conclusió. El primer és que, des del punt de vista 
del sistema de pensions, el canvi demogràfic important és l'allargament de l'esperança 
de vida (es cobra la pensió molts més anys que quan es va crear el sistema), ja que la 
immigració permet cobrir les necessitats de mà d'obra encara que hi hagi una baixa 
natalitat. El segon és que les pensions depenen críticament de l'evolució de les 
cotitzacions i, per tant, de l'evolució dels salaris. Si els salaris reals creixen, es poden 
augmentar les cotitzacions. Per tant, unes polítiques econòmiques i socials que fomentin 
l'abaratiment salarial són letals per a la viabilitat de les pensions. D'aquí la necessitat 
que els salaris reals creixin i per assolir-ho, cal que la productivitat creixi. Un important 
factor per fer créixer la productivitat, apart de les polítiques educatives, industrials, etc., 
és l'augment del salari mínim en termes reals7. En conclusió, la viabilitat del sistema de 
pensions en el llarg termini depèn principalment de l'evolució de la productivitat de 
l'economia.  

Les propostes que es deriven de l'anterior són: 

• El coeficient s'ha de calcular per tal que el sistema de pensions estigui en 
equilibri per a taxes d'atur entorn el 14-15% 

  

                                                      
6Són metodologies molt discutibles ja que depenen de la pròpia definició de generació. Normalment es 

prenen les cohorts anuals. Però el problema és el mateix, perquè dins de la cohort, qui ha nascut a 
finals d'any estaria subvencionant a qui ha nascut a principis d'any. 

7Si els salaris són baixos, les empreses ineficients poden sobreviure sense necessitat de millorar. Si el 
salari mínim només manté el poder adquisitiu, la productivitat de les empreses més ineficients tampoc 
ha d'augmentar. Però si la capacitat adquisitiva del salari mínim va augmentant cada any un 2%, les 
empreses més ineficients hauran de millorar la seva productivitat un 2% anual per a sobreviure i, per 
tant, contribuiran a elevar la productivitat global de l'economia. 
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• En cas de dèficit o superàvit derivats del canvi en la taxa d'atur (derivats del 
cicle), el govern no ha de poder modificar ni pensions ni cotitzacions 

• Els dèficits o superàvits cíclics del sistema de pensions es finançaran amb 
augments o reduccions del deute públic (equival a fer un fons que es col·loca en 
deute públic) 

• Les cotitzacions i el coeficient s'han d'ajustar gradualment als canvis 
demogràfics, en especial, a l'allargament de l'esperança de vida 

• Les polítiques econòmiques que fomentin l'abaratiment de la mà d'obra 
(disminució de la remuneració salarial) són letals pel sistema de pensions. 

 

2. Criteris de revaloració 

El criteri actual de revaloració de les pensions és el de manteniment del poder adquisitiu 
de les pensions. Tanmateix, aquest és un criteri asimètric i poc equitatiu. És asimètric ja 
que si l'economia va bé, mantenir el poder adquisitiu de les pensions costa molt poc,  
però si l'economia va malament, mantenir-lo costa molt o pot ser impossible. Aquest 
criteri és poc equitatiu perquè els jubilats no participen de la millora econòmica general 
que la societat va experimentant al llarg del temps, ja que si només es manté el poder 
adquisitiu els jubilats van perdent posició econòmica i el nivell de pobresa entre els més 
vells augmenta.  

Si en una societat augmenta la renda real per càpita al llarg del temps, no hi ha cap raó 
econòmica per la qual no pugui anar augmentant la pensió real per càpita.  És possible 
dissenyar un sistema en el que els jubilats participin de la millora econòmica de la 
societat, és a dir, que el criteri de revalorització no sigui només l'IPC sinó també el 
creixement del salari real mitjà. En un sistema on la pensió anés guanyat poder 
adquisitiu de forma paral·lela al salari mitjà, la pensió en jubilar-se seria més petita que 
en un sistema on només es manté el poder adquisitiu, però aniria augmentant en el 
temps i acabaria sent molt superior. El sistema de pensions alemany estava justament 
dissenyat així.  

Cap sistema de pensions, sigui públic o privat, pot garantir poder adquisitiu. Però si el 
sistema és públic, es pot garantir la participació en la renda (cosa que no pot garantir 
cap sistema privat) i, per tant, si la renda per càpita és creixent un sistema públic podria 
donar una pensió amb poder adquisitiu creixent.  

El fet que els preus es comportin diferentment en les diferents CC.AA. ha portat que 
alguns col·lectius demanin augments diferenciats de les pensions segons l'IPC de cada 
Comunitat. Però, tot i que això seria tècnicament viable, augments diferenciats de les 
pensions incentivarien comportaments perversos, com per exemple tenir el domicili 
oficial en una zona cara però viure en zones més barates. De fet, ja hi ha certa 
compensació dels diferencials d'IPC ja que els treballadors de les zones més cares també 
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tenen salaris més elevats i cobren pensions més elevades. L'argument dels diferencials 
autonòmics de preus es podria extendre a altres diferències. Per exemple, s'hauria de fer 
un IPC dels jubilats? Caldria aplicar criteris de correcció segons les diferències locals 
d'IPC? Tot això són propostes que tot i ser tècnicament viables poden donar lloc a 
comportaments oportunistes i poden generar conflictes entre diferents col·lectius de 
jubilats (per exemple, els d'Extremadura es podrien queixar que les seves pensions 
pugen menys que els de Madrid, i que ni tan sols arriben a l'IPC nacional). 

El problema dels diferencials d'IPC quedaria molt mitigat si les pensions s'actualitzessin 
segons el salari mitjà, ja que sempre hi hauria guany de poder adquisitiu.  

En conclusió,  

• La revalorització segons l'IPC nacional és un criteri que no és del tot equitatiu, però 
és un criteri senzill, fàcil d'aplicar i que evita els conflictes i comportaments 
oportunistes que sorgirien amb sistemes més  complexos.  

• Una alternativa a considerar és el de revalorització de les pensions segons el salari 
mitjà, cosa que significaria pensions amb poder adquisitiu creixent.  

 

3. Pensions i prestacions mínimes 
Un dels problemes més importants de la població gran és la pobresa. La proporció de 
pobres entre la gent gran és molt més elevada que entre la població general. L'any 2009, 
una de cada quatre persones de més de 65 anys (el 25,7%), viu per sota del llindar  de 
pobresa (entre el 2004 i el 2007 eren encara més, un 30%), mentres que pel conjunt de 
la població   és de  1 cada 5 (el 19,5%) i per la població en edat de trreballar és de 1 
cada 6 (e1 17,1%). Entre la gent gran, es sap que la pobresa augmenta amb l'edat i es 
concentra principalment entre les persones més grans i entre les que viuen soles, en 
general més dones que homes.  

La raó d'aquest elevat nivell de pobresa és que el principal ingrés de la gran majoria de 
persones grans és la pensió i la quantia de les pensions és molt minvada. Atès que el 
criteri de revalorització vigent és el de l'IPC, el poder adquisitiu de la pensió es manté 
aproximadament constant al llarg de tota la vida del pensionista de forma que algú que 
es jubila als 65 anys amb la pensió mitjana al cap de 15 o 20 anys ja només cobra la 
pensió mínima degut a que el nivell de vida (i els salaris reals) de la societat han anat 
augmentant. El fet que en els darrers anys de govern socialista la pensió mínima hagi 
guanyat poder adquisitiu ha permès reduir el percentatge de pobresa entre la gent gran 
des del 30% al 25,7%. 

En conseqüència, el principal instrument per a lluitar contra la pobresa entre la gent més 
gran és el d'augmentar el poder adquisitiu de la pensió mínima, cosa que només s'ha fet 
alguns anys o amb alguns governs. Allò que és raonable és que la pensió mínima 
permeti viure per sobre del llindar de pobresa.  
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Pel 2009, el llindar de pobresa per a una persona es xifrava en 7945 €/any, mentre que 
la pensió mínima per una persona sense cònjuge a càrrec era de 7862 €/any, és a dir, 
inferior al llindar de pobresa. Pel cas de dues persones, el llindar de pobresa és de 11917 
€/any, mentre que la pensió mínima amb cònjuge a càrrec és molt inferior, de només 
9747 €/any.  Cal, doncs un important increment de les pensions mínimes per tal de 
seguir reduïnt el nivell de pobresa entre la gent gran, almenys fins a proporcions 
similars a les del conjunt de la població.  Aquest increment de despeses en pensions 
mínimes és clarament redistributiu, per tant caldria finançar-lo a partir dels impostos 
generals i no mitjançant cotitzacions. 

Una altra de les causes d'existència de pensions molt baixes és la viduetat. En enviudar, 
el cònjuge supervivent passa a cobrar només la meitat, aproximadament, de la pensió 
prèvia o, si és massa baixa, la pensió mínima. Tanmateix, una persona sola gasta gairebé 
el 70% del que gasten dues persones8, degut al fet que una gran part de les despeses 
fixes (mínims dels serveis, lloguer, assegurances, etc.) són les mateixes. Aquesta 
normativa genera una allau de dones pobres, ja que les dones viuen més temps i són les 
que queden vídues. 

Les propostes que se'n deriven són:  

• Augment de les pensions mínimes per sobre del nivell de pobresa, individual i 
familiar, finançat amb impostos generals i amb l'objectiu de reduir la pobresa entre 
la gent gran, com a mínim fins a nivells similars als del conjunt de la població.  

 
• La pensió de viduetat hauria de ser un 70% de la pensió originària, o en cas de 

quedar per sota del mínim, la pensió mínima. 
 

4. Reflexions sobre la viabilitat del sistema de pensions i 
algunes propostes de reforma que s'han plantejat. 
  
La crisi econòmica i el deteriorament dels comptes públics han disparat l'alarma sobre el 
dèficit i han motivat que el debat sobre la reforma de les pensions s'hagi convertit en 
una qüestió de gairebé emergència nacional.  

La principal proposta que ha plantejat el govern és la d'allargar dos anys l'edat de 
jubilació, des dels 65 actuals als 67. La raó de la proposta és que la gent té una 
esperança de vida molt llarga i, per tant, no contribueix prou com per a mantenir 
l'equilibri financer entre les cotitzacions i les pensions. Considerant les projeccions a 
mitjà termini i la quantia del fons de reserva, es considera que el sistema estarà en 
equilibri fins ben bé el 2022, però els dèficits que podrien començar a generar-se a partir 
d'aleshores podrien arribar a ser molt importants, de fins al 6-7% del PIB anual cap el 
2040-2050, segons les projeccions que es facin servir.  

                                                      
8Segons l'escala de ponderació que s'utilitza a l'Encuesta sobre Condiciones de Vida de l'INE, es 

considera que una persona sola gasta el 66,7% del que gastarien dues persones. 
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Cal dir que la proposta del govern implica reduir el temps de jubilació 2 anys, dels 19 
que s'espera que viurà una persona amb 65 anys (segons taules de mortalitat del 
Ministeri), és a dir, equival a una reducció del dret de pensió de 2/19 = 10,5%. Per altre 
costat, s'estarà cotitzant dos anys més, cosa que implica un increment de 2 anys sobre 
una carrera de 35 anys, és a dir, l'increment de cotitzacions serà de 2/35 = 5,7 %. Per 
tant, les pèrdues totals que significaria realitzar aquesta reforma en relació a la situació 
prèvia és del 16,2% aproximadament.  

Un fet inqüestionable és que l'allargament de l'esperança de vida ha canviat molt el 
plantejament financer del sistema de pensions. El 1967, quan s'aprova la Llei de la 
Seguretat Social, l'esperança de vida en jubilar-se era de uns 6 anys. Les carreres 
laborals efectives eren molt llargues, de 45 o 50 anys, tot i que la llei només n'exigia 35. 
El fet és que, de forma implícita, la Llei exigia uns 6 anys de cotització per cada any de 
pensió. A l'actualitat, en canvi, aquesta proporció ha canviat radicalment, i n'hi ha prou 
en cotitzar 1,8 anys per cada any de pensió. L'equilibri financer del sistema i l'equitat 
entre cotitzants i pensionistes exigeix algun tipus de correcció que tingui en compte 
l'allargament de l'esperança de vida.  

Hi ha tres formes de reajustar el sistema a les noves circumstàncies demogràfiques: (a) 
cotitzar més durant els anys d'activitat, (b) rebaixar la pensió que es cobrarà i (c) 
allargar l'edat de jubilació. Qualsevol de les tres formes (o una combinació de les tres) 
pot assolir els mateixos objectius. Per exemple, una mesura equivalent a allargar dos 
anys l'edat de jubilació seria la d'augmentar les cotitzacions socials un 16 %, és a dir, 
que es passaria del 29,4% actual al 34,2%. Si es considera que el canvi s'ha de fer en 10 
anys, això equivaldria a anar pujant cada any el tipus de cotització un 0,48%. Una 
darrera alternativa seria la de disminuir les pensions un 1,6% cada any fins fossin un 
16% inferiors.  

Totes les propostes tenen defensors i detractors. Rebaixar la pensió és impensable, ja 
que equivaldria a augmentar el nivell de pobresa entre els jubilats d'una forma molt 
important. Però seria molt més raonable que la gent pugués triar entre cotitzar més o 
jubilar-se més tard.  

El principal problema de modificar l'edat legal de jubilació és que, de fet, la gent no 
compleix la norma. L'edat real de jubilació està actualment en els 63 anys degut a les 
polítiques de prejubilacions de les empreses. Elevar l'edat de jubilació a 67 anys no 
canviarà aquestes polítiques. Una forma d'assolir allargar l'edat de jubilació és 
incentivar-la adequadament. Per cada any que una persona retrasa la seva jubilació més 
enllà dels 65 anys, està perdent un any de pensió i cotitzant un any més. Ja hem vist que 
això significa una pèrdua del 8% dels drets de pensió que hauria tingut. Per tant, si 
volem incentivar que no es jubili, caldrà compensar-lo de la pèrdua de drets. 
Actualment, aquesta compensació és només del 2%. ¿A qui li surt a compte treballar un 
any més? 

Pujar les cotitzacions és la forma més sensata d'enfocar el problema. L'increment de 
cotització és reduït i és plenament absorbible pels guanys de poder adquisitiu dels 
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salaris (degut a l'increment de productivitat). Per altre costat, no cal tocar el que es 
considera una conquesta social, poder jubilar-se als 65 anys. Però, a més, la gent entén 
perfectament que si cobra la pensió molts més anys, haurà de pagar més. N'hi ha prou 
que s'arribin a un banc o a una caixa a preguntar. L'única oposició a aquest tipus de 
mesures ve dels empresaris, que consideren que això implicaria un increment 
inassumible del cost laboral i que destruiria molts llocs de treball. Però es tracta d'un 
fals argument, ja que l'increment de cost laboral és ínfim (aproximadament el 3 %), però 
a més pot absorbir-se pujant més lentament el salari net, cosa que no afectaria per res el 
cost laboral per unitat produïda. 

Una altra qüestió són les projeccions a molt llarg termini que parlen d'un sistema de 
pensions que podria passar del 9% del PIB actual al 18% del PIB cap al 2050. Aquestes 
projeccions depenen molt críticament de les hipòtesis demogràfiques i, per tant, no són 
res més que escenaris per pensar sobre les generacions futures. L'única cosa que és força 
segur és que les persones viuran cada cop més anys i, per tant, cobraran pensions molt 
més temps. Però els corrents migratoris poden alterar molt la situació i, per tant, la 
probabilitat d'algunes previsions molt pessimistes és baixa. Tot i així val la pena veure 
si aquests escenaris es poden afrontar o no.  

En primer lloc, ¿és forassenyat dedicar el 18% del PIB a pensions? Tot depèn de quina 
sigui la proporció de la gent gran en el conjunt de la població. Actualment, la gent de 65 
o més anys és aproximadament el 17% de la població (en previsions de fa 15 anys es 
pensava que serien el 20%) i s'emporta el 9% del PIB en forma de pensions. Quan 
aquesta gent sigui el 35% de la població (que és la previsió pessimista pel 2050) ¿no 
hauria d'emportar-se el 18% del PIB? Si no és així, la proporció de pobres entre la gent 
gran serà molt major. Per tant, no és forassenyat dedicar-los el 18% del PIB. 

¿Podrem pagar un 18% del PIB en pensions? Actualment, ja hi ha diverses economies 
europees que ja estan pagant entre el 12% i el 18% del PIB, i funcionen com a mínim 
tant bé com l'espanyola.  

¿Com s'hauria de finançar això? Si es financés mitjançant augments de cotitzacions, 
significaria passar a tipus d'entorn al 45-50% en lloc del 29,4% actual, és a dir, un 
increment del 0,4-0,5% anual des d'ara al 2050. Aquest increment podria absorbir-se 
pels increments de productivitat i sense afectar els beneficis de les empreses. Però 
també podria finançar-se mitjançant impostos generals, que pagarien totes les rendes. Si 
la productivitat creix als ritmes mitjans dels darrers 30 o 40 anys (entorn al 1,5%-2% 
anual), no hi hauria cap problema per finançar les pensions amb cotitzacions més 
elevades i el poder adquisitiu dels salaris nets podria anar augmentant encara a un ritme 
del 1%-1,5% anual real, sense afectar els beneficis empresarials. 

La principal conclusió que cal extreure d'aquesta reflexió és que l'envelliment de la 
població és un repte perfectament assumible si l'economia manté un dinamisme 
suficient, similar al que s'ha experimentat en els darrers 30 o 40 anys (no parlem de 
miracles de creixement com als anys 60). En definitiva, si la renda per càpita es manté o 
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millora, les pensions es podran mantenir o millorar. El problema no serà altre que el de 
fixar els mecanismes institucionals que ho permetin. 
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1- Introducció, objectius i hipòtesi principal 

Dins l’economia, la disciplina que té més influencia sobre les polítiques públiques dins 
la OCDE, existeix una tendència generalitzada centrada a plantejar propostes de 
polítiques similars a diferents problemes. És igual si ens referim al tipus de regulació 
del mercat laboral, passant per el salari mínim, el dèficit o el deute públic dels Estats, o 
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si del que parlem son les reformes de l’Estat del Benestar. Moltes vegades, acaben 
implementant-se receptes de caire liberal estandaritzades que no tenen en consideració 
la complexitat del context institucional dels diferents països. En el cas espanyol, i molt 
concretament dins del debat que s’ha donat recentment sobre la viabilitat del sistema de 
pensions, ha acabat succeint el mateix. S’han anat plantejant reformes que intenten 
modificar determinats paràmetres de la jubilació: incrementar l’edat mitja de jubilació, 
elevar el nombre d’anys cotitzats per al càlcul de la pensió o bé reduir les pensions 
(FEDEA 2010)  

Aquesta investigació tracta de superar la perspectiva anterior. L’objectiu és presentar 
aquelles polítiques que permetrien fer més viable el sistema de pensions a llarg termini. 
Es tracta d’anar més enllà de les propostes plantejades en l’actualitat, polítiques que 
tindrien un impacte menor en la viabilitat. Creiem que per a millorar la viabilitat del 
nostre sistema de pensions públiques, hauríem de basar la nostre visió en millorar la 
nostre prosperitat. La millor forma que tenim per fer més viable el sistema de pensions, 
és donar un salt qualitatiu important al nostre model social (incloent el 
subdesenvolupament que es dona en les polítiques d’ajuda a la família) i el model 
econòmic (que inclou el model laboral). 
  
Com veurem més endavant, el nostre sistema de pensions és un reflex del nostre mercat 
laboral, model productiu i en general de l’Estat de Benestar que tenim. Espanya té el 
91% de la mitjana del PIB de l’Europa-15 (Eurostat 2008) però segueix tenint un mercat 
laboral, model productiu i Estat del Benestar molt subdesenvolupat respecte del que 
hauria de tenir segons el seu nivell de riquesa. Per a fer més viable el sistema de 
pensions, és necessari millorar les dimensions ja expressades. Podem fer-ho, donat que 
partim de la base que, en altres països amb un context institucional similar al nostre, ja 
han implementat polítiques per a millorar el seus models socials i econòmic, dimensions 
que haurien de centrar la nostra agenda de cara la viabilitat del sistema de pensions. 

El present estudi es troba estructurat de la següent forma: 

A l’apartat 2 examinarem els discursos que s’han plantejat i que dominen el debat 
sobre la viabilitat dels sistemes de pensions. La major part son discursos catastrofistes, 
que d’alguna forma intenten crear una situació d’alarma social orientada a establir una 
determinada agenda: la privatització parcial del nostre sistema de pensions.  

A l’apartat 3, presentarem i desenvoluparem els factors que tenen una influència sobre 
la viabilitat del sistema de pensions. Encara que quasi tothom sap que les pensions 
corren risc donat a l’envelliment de la població, molts desconeixen el veritable abast 
d’aquest fenomen. 

Les pensions poden ser viables amb una població envellida  si de la mateixa manera 
tenim una productivitat elevada, que repercuteixi en els salaris i, com a conseqüència, 
en la pujada de les bases de cotització. Existeixen moltes variables que afecten a la 
viabilitat del sistema de pensions a més de l’envelliment de la població, tal i com 
veurem en aquest apartat. Com a científics socials, si som rigorosos hauríem d’afirmar 
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que desconeixem com evolucionaran determinades variables determinants per a la 
viabilitat dels sistemes de pensions.  

En l´apartat 4,  analitzarem la situació d’Espanya dins de l’Europa-15. Per a poder 
plantejar una sèrie de polítiques que permetrien fer més viable el nostre sistema de 
pensions, és necessari saber on es troba ubicat el país en un context més ampli de 
tradicions de l’Estat del Benestar. A partir d’aquesta perspectiva d’estudi comparat, 
podrem visualitzar molt millor aquelles polítiques reeixides  que han implementat altres 
països.  

A l’apartat 5,  presentarem els eixos estratègics que haurien d’orientar les futures 
polítiques públiques, dirigides a augmentar la viabilitat del sistema de pensions. Es 
tracta d’anar més enllà de les polítiques liberals més exteses i que intenten modificar 
algun dels paràmetres del nostre model de jubilació: incrementar l’edat de jubilació 
legal, els anys de cotització o modificar els coeficients correctors de la jubilació 
anticipada, etc. El conjunt d’aquestes polítiques proposades és el que es denomina, dins 
de la literatura econòmica de la jubilació, els incentius econòmics.  

En l’estudi econòmic comparat més complex realitzat fins a la data, finançat per la 
OCDE, i basat en aquesta literatura dels incentius econòmics, tot i que  només s’arriba a 
explicar un 18% del total de la jubilació anticipada (Blöndal  & Scarpetta, 1999). No 
obstant, la major part de les reformes que s’estan implementant es centren en aquesta 
literatura, en gran part donat a la gran influència d’aquestes teories en els centres de 
poder econòmic, com la mateixa OCDE, el Banc Mundial o l’FMI. Moltes de les 
reformes basades en els incentius econòmics no tenen en consideració la realitat social i 
econòmica del nostre país i encara que poden millorar la viabilitat a curt i mitja termini, 
a llarg termini les polítiques presentades en aquest escrit generen una viabilitat de més 
qualitat. En l’estudi presentat de Blöndal & Scarpetta, es conclou que existeix una part 
molt important que sembla estar guiat per el context institucional. Des de la perspectiva 
del nostre escrit, la major part d’aquest context l’anomenem tradició de l’Estat del Benestar, 
explicat en l’apartat anterior.  

A l’apartat 6, a partir de les polítiques públiques proposades en l’anterior part, es 
presenten unes projeccions a llarg termini de cadascuna d’aquestes dimensions, amb 
diferents hipòtesis, segons les tradicions de l’Estat del Benestar. Som conscients que, 
donat a les pròpies limitacions de temps i espai d’aquest estudi, aquestes estimacions es 
troben limitades i podrien millorar-se. Remarquem que aquest estudi no és més que una 
primera aproximació al fenomen estudiat que haurà de ser millorat en un futur.  

A l´apartat 7 hem realitzat unes conclusions generals emmarcades a respondre la 
hipòtesi principal.  

- Hipòtesi principal 

La hipòtesi que tractarem de refutar o confirmar al final de la nostra tesina és: 
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 Amb la Implementació d’una sèrie de polítiques de caire tan econòmic com social 
que uns altres països, amb un nivell de riquesa semblant al nostre ja han 
desenvolupat,  serà el nostre sistema de pensions més viable? 

 

2- Els discursos sobre la viabilitat de les pensions: 
Determinisme demogràfic i l’apocalipsi de les pensions.  

Qualsevol època històrica es troba condicionada i influïda per un determinat discurs. 
Quan mirem la literatura espanyola que tracta sobre les pensions, ja trobem alguna cita 
que emmarca l’estat de les pensions en termes de “crisi de les pensions “ durant la 
dècada dels vuitanta ( Bosch & Escribano, 1989). Les projeccions més catastrofistes 
situen el dèficit al voltant del 2020 (Herce & Fernández 2009). Des de que va sorgir el 
tema fins a l’actualitat han passat gairebé trenta anys. La crisi del sistema de pensions 
per tant és llarga, potser massa i tot. En el tema de les pensions existeix massa 
ideologia. Com veurem a continuació, existeixen dos discursos que moltes vegades es 
complementen sobre la viabilitat de les pensions.  

 

2.1 Determinisme demogràfic.  

S’insisteix reiteradament que, degut a l’envelliment de la població com a conseqüència 
d’una major esperança de vida i una menor fertilitat, en un futur ens trobarem en una 
situació on existiran molt pensionistes i pocs afiliats per a mantenir la despesa en 
pensions. 

Actualment, en certa mesura sabem quin serà el nombre futur de pensionistes ja que 
disposem de dades de la població activa. Tot i això, aquestes dades poden anar variant 
en la mesura que s’incrementi l’edat de jubilació. De fet, segons EUROSTAT, des de 
mitjans dels anys noranta, en tots els països que formen la UE-15, s’ha anat 
incrementant l’edat mitjana de jubilació.   

La segona part de l’afirmació que sosté que en un futur s’anirà reduint de manera 
espectacular el nombre d’afiliats basant-nos en la fertilitat del nostre país. El primer que 
cal destacar és que aquestes simulacions tenen la tendència  d’assumir, en les seves 
corresponents simulacions,  un entorn d’economies tancades on la immigració no 
existeix. De fet, durant la dècada dels noranta, es van realitzar diferents estudis, 
finançats per la banca que es van equivocar estrepitosament ja que no varen tenir en 
consideració els fluxos migratoris i un increment de la participació de les dones al 
mercat laboral. Aquests estudis van arribar a ser noticia i portada d’un diari de tirada 
nacional amb el títol “Les previsions de fallida son falses” (Público 2010). Les 
investigacions mencionades van fallar en les seves projeccions a molt curt termini i fins 
i tot els seus autors ho van arribar a reconèixer més tard (Herce & Meseguer 2000 
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Gràfic 1: Evolució del nombre total d’afiliats a la Seguretat Social.  

 

                     Font: Ministerio de Trabajo e Immigración 

L’economista Herce, juntament amb Pérez-Díaz, en un estudi durant l’any 1995 (La 
Reforma del Sistema Públic de Pensions a Espanya, finançat per “la Caixa”) 
assenyalava que existiria, a l’any 2000,  un dèficit a la Seguretat Social del -0,62% del 
PIB, mentre que al 2005 la xifra arribaria a un -0,77% del PIB i d’un -0,99 per al 2010. 
En un altre estudi, de l’any 1996 (El futur de les pensions a Espanya: cap a un sistema 
mixt, finançat per “la Caixa”), s’informava d’un dèficit cap a l’any 2000 del -1,37% del 
PIB, arribant al -1,37% del PIB al 2005 i d’un -2,15% del PIB al 2010. Un tercer estudi, 
a l’any 1998 (Els efectes Econòmics de la Llei de Consolidació de la Seguretat Social, 
finançat per Argentaria, FEDEA, 98-16) es va equivocar preveient en només dos anys: 
apuntaven a un resultat del -0,96% al 2000, assolint un -1,17% al 2005 i arribant al -
1,52% al 2010. En tots els anys que s’han citat, enlloc d’arribar a un superàvit, la 
Seguretat Social va tenir un superàvit.  

Sorprèn doncs, que desprès de cometre aquests errors, aquests i molts altres autors 
continuen projectant el futur de les pensions a 30, 40 o fins i tot a 50 anys. És important 
destacar que totes les simulacions a llarg termini, han de ser acceptades amb molt 
cautela. La probabilitat de que  els resultats mostrats acabin sent certs és igual a zero 
(Serrano 2009). 

Però tornant al determinisme demogràfic que sosté que existirà en el futur molts 
pensionistes en relació a un reduït nombre d’afiliats a la Seguretat social. Una força de 
treball tant reduïda, segons alguns estudis realitzats sobre pensions, que projecten el 
futur a molt llarg termini  amb supòsits que moltes vegades es contradiuen, de ser 
realitat no només posaria en risc el sistema de pensions, sinó que la pròpia 
supervivència del capitalisme avançat estaria en perill. La història econòmica mostra 
que les economies capitalistes avançades tenen eines suficients per a compensar 
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desajustaments entre l’oferta i la demanda de mà d’obra. A Europa, durant el segle XX, 
només es coneix un període històric on va existir un gran desajust entre oferta i 
demanda. Aquest període, reconegut com a excepcional per les circumstàncies 
econòmic i socials, es va donar a l’Alemanya de desprès de la Segona Guerra Mundial, 
que en pocs anys es va arreglar mitjançant immigració. Sembla doncs improbable que 
en un futur ens trobem en una situació on hi hagi una falta de mà d’obra, més encara 
tenint en consideració l’evolució dels fluxos migratoris que s’han donat durant l’última 
dècada a Espanya.  

 

L’Apocalipsi de les pensions. 

El discurs de l’apocalipsi de les pensions és la conseqüència del discurs sobre el 
determinisme demogràfic. S’afirma que, degut a l’increment del nombre total de 
pensionistes, l’Estat haurà de destinar una despesa molt elevada en pensions en relació 
al PIB, que o no seria assumible o faria perillar el propi creixement de l’economia. Es 
diu que la despesa en pensions serà molt elevada en 40 o 50 anys. O a mitjà termini (20 
anys). Algunes estimacions sobre la viabilitat del sistema de pensions mostren que la 
despesa a l’any 2030 seria d’un 13% del PIB, totalment inassolible per l’Estat.  

Aquestes estimacions es poden veure amb les següent comparació: Imaginem per un 
moment que tenim tres Donuts. Un Donut petit, que correspon a l’economia espanyola 
de 1975, un altre de mitjà, que seria l’economia espanyola actualment, i un encara més 
gran, corresponent al 2030. El forat que hi ha al Donut és la despesa destinada a 
pensions, i la resta és la riquesa del país (PIB). Al 1975, el forat o la despesa en 
pensions, era d’un 4% respecte al PIB, i actualment és del 9% , sent al 2025 d’un 13% 
respecte al PIB. Si seguim com fins ara, no existirà cap problema donat al propi 
creixement de la riquesa anual generada al PIB. L’any 2030, hauríem de tenir un PIB 
més elevat amb el que podríem assumir una inversió molt més elevada en pensions. 
L’Any 1975 destinàvem el 4%, actualment en destinem un 9% tot i destinar a altres 
polítiques, com la Sanitat, l’Educació o Infraestructures unes quantitats molt més 
elevades del que invertíem durant aquell any.  

Així doncs, invertir un 13% del PIB en pensions durant el 2030 no té perquè ser un 
problema donat que molts països ja destinen aquestes quantitats actualment. Alemanya 
avui inverteix un 12,4% del seu PIB en pensions, mentre que països com França(13,3%) 
o Itàlia(14,6%) o fins i tot Àustria(13,8%) encara superen aquestes previsions 
realitzades per a l’Estat espanyol. De fet, segurament aquesta xifra seria molt més 
assumible per a Espanya  l’any 2030 que les inversions que estan realitzant altres països 
avui. Això es degut a que, com hem vist i veurem reiteradament en aquest estudi,  
Espanya disposa d’un 92% del PIB de la mitja de la UE-15. Per el mateix creixement 
del PIB del nostre Estat, seria molt més ric a l’any 2030 que molts dels països que s’han 
anunciat anteriorment i que suporten xifres superiors a les previsions per a Espanya en 
termes de despesa en pensions.   
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Gràfic  2:  Inversió en Pensiones respecte al PIB l’any 2008. 

 

Font: Eurostat. 

Tornant a la història del Donut. Imaginem per un moment, que poguéssim convertir el 
nostre Donut en un de Xocolata. És a dir, imaginem que podem canviar el nostre model 
productiu, que permeti augmentar la productivitat, augmentant els salaris i augmentant 
així la cotització que es dona a la Seguretat social i en definitiva al sistema de pensions. 
Si aconseguíssim això, la viabilitat del nostre sistema de pensions augmentaria. Cal 
tenir en conta que, tot i haver augmentat el nostre PIB fins a nivells propers als de la 
UE-15, els salaris a l’Estat espanyol son molt baixos en comparació als nostres 
companys europeus, el mateix que en despesa social o polítiques d’ajuda a la família tal 
i com es veurà més endavant.  

 

3- Viabilitat del sistema de pensions: Què és el que sabem? 
Què és el que no sabem?  

Sabem que la viabilitat del nostre sistema de pensions a mitjà i llarg termini depèn de 
dos quocients, anomenats Dependència i Generositat.  

     Generositat= Pensió mitjana/ PIB treballador           Dependència= Nº 
Pensionistes/Afiliats 

La majoria de notícies que apareixen en els mitjans de comunicació, i un gran nombre 
d’investigacions i simulacions sobre els sistemes de pensions, es centren en 
dependència o infravaloren les variables que tenen un impacte en la generositat. 
Constantment sens demana que, degut a un augment de l’esperança de vida i un suposat 
menor nombre d’afiliats en la Seguretat Social, les pensions seran inviables o hauran 
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d’introduir-se reformes radicals per tal de fer-la sostenible, com la privatització parcial 
(Herce et al 1996). Però, Què és el que realment sabem de les variables que influeixen 
en els quocients de dependència?.  

Tot i que l’esperança de vida s’ha incrementat, en les darreres dècades ho ha fet en 
menor grau en l’esperança de vida per sobre dels 65 anys, que és el que realment ens 
interessa quan ens referim a la viabilitat de les pensions. L’esperança de vida ha crescut 
com a conseqüència d’una disminució de la mortalitat infantil i de la mortalitat en el 
grup comprès entre els 35-50 anys, com a conseqüència d’una reducció dels problemes 
coronaris. Així doncs, l’esperança de vida per sobre dels 65 anys, ha crescut durant els 
últims 24 anys(INE 2007) 3,1 anys en les dones i 2,6 anys els homes.  

Per altra banda, existeix una veritable revolució en la innovació i desenvolupament de 
nous productes sobre la biotecnologia, sent el sector econòmic aquell al que es destinen 
majors inversions en I+D segons la OECD. És probable que els avenços científics en 
aquest sentit permetin que la població més gran (+55 anys) es mantingui més temps al 
mercat laboral. Tot això, sempre i quan el cicle econòmic i el mercat laboral puguin 
absorbir un nombre important d’aquests treballadors. Sabem, i és una bona notícia, que 
l’edat mitjana de jubilació, en tots els països de la UE-15, s’està incrementant des de 
l’any 1996.  

Però existeixen moltes altres variables que afecten la viabilitat del nostre sistema de 
pensions que encara no sabem com evolucionaran en el futur. La productivitat és una de 
les variables clau que fan sostenible el nostre sistema de pensions. Però no sabem com 
evolucionarà aquesta variable, de la mateixa manera que tampoc sabem si una millora 
d’aquesta variable correspondrà amb un augment proporcional del salari del treballador. 
De fet, com veurem més endavant en l’anàlisi estadístic del salari mitjà i del salari 
mínim, aquests es troben per sota del que ens correspondria per als nostres nivells de 
productivitat en termes europeus. Per tant, tot sembla indicar que els nostres salaris no 
s’ajusten a variables econòmiques, deixant pas a altres variables com son les que 
responen a factors polítics o correlació de forces que és en definitiva el context 
institucional o Tradició de l’Estat de Benestar, explicat a l’apartat 4 del present estudi.  

Una altra variable que tampoc sabem exactament com evolucionarà és la fertilitat. 
Encara que insuficientment, durant els darrers anys l’índex ha passat d’un 1,2 a 1,4 (fills 
per dona). La majoria dels estudis mostren que les dones europees desitgen tindre 2,4 
fills, tot i que finalment no es dona. La fertilitat es troba condicionada en gran mesura 
per les possibilitats que tinguin les dones a l’hora de conciliar la vida familiar amb la 
laboral, fenòmens que analitzarem comparativament durant l’apartat 5, on veurem la 
importància de les polítiques d’ajuda a la família.  

És important crear nous llocs de treball. Però no només creant llocs de treball 
disposarem d’una major seguretat que un sistema de pensions serà més viable, sinó 
també que les condicions del treball i la seva qualitat via increment salarial influirà. El 
sistema de pensions és el reflex del mercat laboral del país, i augmentant la productivitat 
i els salaris de forma proporcional, amb una innovació productiva més elevada, 
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permetent crear noves patents, portarà a que la recaptació de la Seguretat Social sigui 
major, portant així a l’augment de la base de cotització, una recaptació present major i 
unes millors pensions futures.  

Per altra banda, hem de considerar com a molt mala notícia, per a la viabilitat del 
sistema de pensions, l’evolució dels darrers trenta anys de les rentes del treball en 
respecte a les rentes del capital. Les últimes, s’han incrementat en detriment de les 
primeres. Tal i com ha assenyalat l’economista Cristian Weller, si s’incrementen les 
rentes del capital i paral·lelament es redueixen les rentes del treball, el que està succeint 
és que estem reduint la cotització a la Seguretat Social, perjudicant la viabilitat del 
sistema de pensions (Weller 2004). 

 

4- Espanya dins la UE-15. Les tradicions de l’Estat del 
Benestar 

Si alguna cosa destaca quan es mira una fotografia de qualsevol dada que afecti l’Estat 
de Benestar de la Unió Europea, és que no existeix una homogeneïtat. Així, podem 
determinar que hi ha diferents tipus d’Estat de Benestar que comparteixen 
característiques. Vicenç Navarro, Autor de diversos llibres on examina les deficiències 
de l’Estat de Benestar a Espanya i a Catalunya, proposa la següent classificació(Navarro 
2000 ) ; 

-Model Socialdemòcrata.  
Es desenvolupa a països nòrdics, com Suècia, Noruega o Finlàndia i destaquen per la 
seva tradició socialdemòcrata i per la seva alta apertura al món, constituint un comerç i 
un sistema d’exportació molt intens. Alhora, aquests països tenen una despesa pública i 
social molt elevat, i han efectuat polítiques redistributives, que han permès assolir 
l’objectiu d’arribar a ser competitius en un món molt competitiu. Tot això ha estat 
possible gràcies a una gran fora obrera concentrada i predisposada a una concertació 
social amb el govern (socialdemòcrata) que va permetre congelar salaris a canvi de 
beneficis socials o bens públics.  
 
El seu Estat de Benestar destaca per la seva universalització i la seva amplitud, donant 
als grups socials més necessitat les oportunitats que es mereixen. Així doncs, joves, gent 
gran, gent pobre i persones dependents disposaran de serveis complets per a que no 
afecti necessàriament el benestar familiar, i evitant així situacions de pobresa familiar 
per malaltia. En part, el seu èxit econòmic, de comptes sanejades (dèficit públic i deute 
públic) es dona a la maximització que tenen de la força laboral, gràcies a una gran 
participació de la dona al mercat laboral, com a conseqüència d’un important esforç en 
les polítiques d’ajuda a la família, que es troben molt desenvolupades.   
 
-Model Liberal 
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Es tracta del grup teòricament invers al socialdemòcrata. El constitueixen països com 
Gran Bretanya, Estats Units o Irlanda i tenen una despesa pública social molt baixa. 
Aquest sistema premia l’eficiència  pensant que si aquesta funciona, l’equitat també 
arribarà a ser visible. Els efectes que provoca, en primer lloc, és que aquests països 
concentren una gran polarització salarial i una desigualtat i pobresa elevada ( Recuenco 
2009 ) en els grups d’edat elevats i juvenils. Lluny de veure’s debilitat per l’actual crisi 
econòmica, marcada per la carència de regulació en els mercats financers, que ha portat 
a la societat a repensar el futur del sistema econòmic, es veu reforçada la idea que un 
mercat lliure i sense traves beneficiarà a tothom.  
 
L’actual sistema liberal, dista lluny del clàssic sistema on la llibertat individual prima 
per sobre de  la igualtat de la societat. Situacions de pobresa per malaltia o gent gran 
dependent condicionant totalment la situació familiar ( sobretot de la dona ) ha portat a 
una reforma del sistema sanitari als Estats Units, però tot i així, encara les diferències 
per renta i classe social son actualment molt elevades.  
 
- Model Cristianodemòcrata 
Entre mig dels dos sistemes explicats anteriorment, trobarem el sistema 
cristianodemòcrata. Dominant en el centre d’Europa durant les dècades posteriors a la 
Segona Guerra Mundial, es crearà un sistema d’Estat del Benestar que responsabilitza a 
la família de moltes de les feines que realitza l’Estat de Benestar Socialdemòcrata. Això 
és degut a la concepció cristiana dels partits dominants, que han governat durant la 
majoria del temps posterior a  la II guerra mundial,  que han considerat el sistema de 
família patriarcal9 ( Sarasa 2009 ) com la base de la societat.  
 
El sistema de Benestar cristianodemòcrata, caracteritzat per el copagament i l’elevada 
dependència de l’Estat sobre els impostos al salari, portarà a que el sistema estigui 
contínuament condicionat per el sistema de mercat laboral que tingui el país, fet que ha 
fet qüestionar el sistema continental.  Sindicats mes dèbils que els socialdemòcrates  
(densitat sindical, nº persones sindicalitzades ).  
 
 
- Model Sud Europa 
El països que conformen el Sud d’Europa tenen un passat vinculat a llargues dictadures 
o sistemes autoritaris ( Espanya, Portugal, Grècia ). Aquestes dictadures, lluny d’establir 
un Estat de Benestar, van deixar uns efectes que avui en dia encara es poden veure. 
Taxes sindicals molt baixes, despeses socials per sota de la mitjana de la UE-15, model 
patriarcal molt accentuat, on la dona es troba, tot i que s’està treballant per arreglar-ho, 
en una situació de dependència econòmica de l’home.  

                                                      
9 És aquell sistema que considera l’home com a cap de família, i per tant, l’encarregat de buscar el treball 

necessari per tal de mantenir a la dona, que serà totalment depenent de l’home. La dona, serà 
l’encarregada de cuidar de la llar i dels familiars, tot i que rebrà una compensació econòmica per part 
de l’Estat, insuficient en molts casos, en cas de malaltia de familiar i que necessiti de serveis de 
dependència.  
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Tot això ha portat a societats on la família és el centre on s’efectuen tots els serveis que 
hauria de fer l’Estat, i que fa l’Estat en el  model socialdemòcrata, o bé el mercat en el 
cas dels Estats liberals, i que a més no remunera10. Les anomenades economies 
submergides, fora de la llei i de la Seguretat social, representen aproximadament un 
23% del total del PIB a Espanya o un 30% a Grècia ( Banc Mundial ).  

 

4.1 Com pot Espanya afrontar la viabilitat del sistema de pensions? 
El debat sobre la viabilitat del sistema de pensions, entès com a un problema sense 
solució  com a conseqüència de l’envelliment de la població, té diferents respostes 
segons el país on ens trobem. En el cas d’Alemanya, Suècia o Holanda, on ja han s’han 
esforçat enormement en millorar la seva productivitat i condicions dels treballadors amb 
anterioritat, necessitaran d’unes altres solucions a les que es requereixen països com 
Portugal, Grècia o Espanya, on encara trobem índex de productivitat i condicions 
laborals inferiors. Per tant, en aquests països, on encara hi ha un gran recorregut per tal 
d’aconseguir una convergència plena,  les possibilitats de millorar la viabilitat del 
sistema de pensions seran molt més àmplies.  
 
Com veurem en els següents punts, Espanya té una despesa social que es troba a la cua 
dels països que conformen Europa-15. El debat de la viabilitat del sistema de pensions, 
té una naturalesa molt limitada si tenim com a partida que, a pesar de tenir un Índex de 
preu al consum semblant a la resta de la UE-15 i  amb un PIB pròxim al 93% del PIB de 
la mitja de l’Europa dels quinze, tenim una despesa social encara 6 punts per sota dels 
països més avançats. Així, quan es veu el camí que ha de recórrer un país per a situar-se 
a la mitjana dels seus socis europeus, trobem que Espanya, juntament amb tots els 
països del Sud d’Europa, encara li que un camí gran per recórrer. 
 
Afortunadament, encara hi podem sumar un fet diferencial important comparant la 
despesa en pensions per part del PIB, donat que Espanya no es troba encara a prop de 
nivells europeus.  

Així doncs, quan comparem la situació d’Espanya amb la d’altres països europeus, s’ha 
de tenir en consideració que aquest país encara ha d’arribar a nivells europeus per el que 
fa a despesa social, que sens dubte, dona un gran ventall de possibilitats per a assegurar 
el sistema de pensions.  

 

                                                      
10 Cal destacar la base que s’està construint amb la Llei de Dependència. Tot i estar lluny de sistemes 

d’Estat de benestar elevats, representa una millora a la situació anterior i pot crear un precedent i 
millora de les condicions d’aquests grups, on la dona acaba absorvint tota la responsabilitat i càrrega 
de treball, en molts casos provocant situacions de pobresa al no poder-se compatibilitzar treball i 
família.  
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5- Eixos estratègics per a fer més viable el sistema de 
pensions: la dona, el model social i el model econòmic 

5.1 Introducció  i objectius.   

L’objectiu d’aquest document és demostrar que, si Espanya tingués uns nivells de 
desenvolupament social i econòmics equivalents a la mitjana dels països de l’Europa 
dels quinze, el sistema de pensions públic espanyol tindria una viabilitat molt més 
assegurada que actualment. L’any 2008, l’Estat espanyol tenia un nivell de riquesa 
equivalent al 92% del PIB mig europeu ( Eurostat; 200811), i en canvi, la despesa social 
encara avui dia és troba molt més allunyada, fent que hi hagi un marge entre el que 
hauríem de gastar i el que tenim,  anomenat dèficit social (Navarro,2006).  

Espanya té molt camí per recórrer, camí que l’aproparà a Europa tant econòmicament 
com socialment. D’aquesta manera, aquest apropament  creiem que comportarà  que el 
sistema de pensions serà viable a mitjà termini. Donat l’actual context de crisis, estem 
obligats a centrar tots els nostres esforços a millorar la situació del país per tal de reduir 
aquest dèficit i millorar la resistència a futures crisis, per tal d’evitar que torni a veure’s 
xifres tan elevades d’atur . Tots hem pogut veure com la crisi, que no ha afectat a tots 
els països per igual, ha destruït centenars de milers de llocs de treball, sobretot al sector 
de la construcció. Així doncs, estem obligats a treballar en favor d’aquelles polítiques 
que permetin que, en futures crisis, l’Estat espanyol no es vegi tant perjudicat tant 
econòmicament com socialment.  

Aquest capítol es troba organitzat a partir dels objectius següents; analitzar si es donen 
similituds o diferències entre països respecte a cada un dels tres tipus d’Estat del 
Benestar ( Socialdemòcrata,Continental Liberal  i Sud D’Europa ) en relació als eixos ( 
dona, model social i model econòmic ).  

 

5.2 La dona 

Malauradament, un dels dèficits més importants, tant a nivell laboral com social, és la 
pobre incorporació de la dona al mercat laboral. Aquest fet és conegut per la pobre 
sensibilització en fomentar les polítiques d’ajuda a la família. Al 1985, la participació 
de la dona en el mercat de treball era, a la UE-15, d’un 40,74% en els diferents països. 
Actualment però, aquesta xifra a augmentat en gairebé 10 punts, fins a situar-se al 
49,5% del total. A pesar d’aquest augment sostingut en el temps, trobem clares 
diferencies entre països. Així doncs, no a tots hi ha els mateixos nivells d’incorporació 
ni existeixen mecanismes adients per part dels governs per tal d’incentivar al treball. 
Mentre que Dinamarca té la xifra més elevada a l’any 2008 amb un 61%, o Suècia amb 
un 60,5%, trobem països amb diferències notables, com Portugal amb un 38% o Grècia, 
amb un 43%.  

                                                      
11http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsieb010&language=en&to

olbox=type, 
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El fet que la dona hagi canviat el seu rol dins l’àmbit públic, aquest no ha estat 
acompanyat de la mateixa manera a l’àmbit privat. Encara avui en dia, les dones han de 
compatibilitzar les feines de la llar amb el treball, provocant que hi hagi un greuge 
comparatiu entre els homes, que poden dedicar-se exclusivament a l’entorn laboral. 
Així, el paper que desenvolupi l’Estat per tal de reduir aquestes diferències pot ajudar a 
entendre perquè hi ha països on la dona s’ha incorporat molt més que en d’altres.  

Gràfic 2.1: Relació entre la despesa social i la participació de la dona. 

 

Correlació; 0,686** 

Nota: Aquest gràfic mostra la relació entre la despesa social i la participació de la dona en el mercat laboral durant 
l’any 2005. Font: Eurostat. La correlació entre les dues variables és molt significativa ( tenen una significació inferior 
al 3% ) i un resultat de 0,686.  

Com es pot veure,  allà on la dona disposi de més ajudes per part de l’Estat, aquestes 
optaran a incorporar-se al mercat de treball molt més que allà on l’Estat tingui una 
participació menor. El gràfic ens mostra com hi ha tres grans blocs segons el sistema 
d’Estat de benestar que existeixi. Així, son els estats socialdemòcrates aquells que tenen 
unes taxes de participació de la dona més elevats, gràcies en part a la gran quantitat de 
serveis disponibles que permeten a les dones de poder realitzar les seves tasques 
professionals i vida familiar.  

L’evolució d’Itàlia és la que més destaca de l’europa-15, donat que ens permet veure 
una relació més o menys clara entre aquestes dues variables. Si ens fixem en aquest 
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país, l’any 198012 disposava d’una despesa social que representava només el 18% del 
PIB de l’època, i lluny dels valors mitjos d’Europa, que es trobaven entorn del 21% del 
PIB. Poc a poc, i seguint la tendència de molts països, va anar augmentant la seva 
despesa social fins a nivells del 25% del PIB, aconseguint superar a la mitjana de la UE-15. Si 
ens fixem en la incorporació de la dona al mercat laboral, trobarem que aquest augment 
de la despesa social ha comportat alhora que la dona s’incorpori al mercat, arribant a 
nivells propers al 55% l’any 2005, dades superiors a la mitjana europea,  que gira entorn 
del 48% en el mateix període.  

Així,  Itàlia ha fet esforços per tal d’apropar-se al nivell dels països avançats de la Unió 
Europea, mentre que Espanya lluny de millorar, fins i tot a empitjorat la seva posició, 
perseguit de ben a prop per països com Portugal o Grècia, amb dades de despesa social 
voltants al 20% del PIB i una participació de la dona al mercat de treball del 40%.  

Si féssim una separació segons el sistema d’Estat de Benestar, trobaríem que hi ha 
diferències clares entre ells. Els Estats que conformen la socialdemocràcia es situen en 
la part superior esquerra, donat que tenen una despesa social elevada i uns bons índex de 
participació de la dona en el mercat de treball. En la part més propera trobaríem els 
Estats que formen el sistema continental, amb nivells mitjans de despesa social i uns 
índex mitjans, depenent dels països, d’incorporació de la dona al mercat laboral. En 
aquest grup, és destacable que, a major despesa social, hi haurà una major incorporació 
de la dona al mercat de treball, un fet que no es donava entre els països 
socialdemòcrates donat que Dinamarca i Suècia tenen un nivell semblant a diferents 
despeses socials. 

No només però la despesa social serà suficient per tal de que la dona s’incorpori al 
mercat laboral, també serà interessant veure la incidència dels contractes a temps 
parcial. El 80% dels contractes a temps parcial son ocupats per dones, donat que suposa 
concentrar tota la jornada laboral en una zona concreta del dia, flexibilitzant la part que 
queda lliure i podent fer-se càrrec de la família. Tot i que no hauria de ser així, donat 
que l’Estat hauria de permetre disposar de les mateixes oportunitats a homes i dones, 
trobem que hi ha una relació positiva entre la incorporació de la dona al mercat laboral i 
els contractes a temps parcial. D’aquesta forma, trobem que hi ha una correlació entre 
les dues variables i, per tant, el gràfic ens donarà mostra d’aquest fet.  

 

Gràfic 2.2. La relació entre els contractes a temps parcial i la participació de la dona al mercat laboral 
l’any 2008. 

                                                      
12 A l’Annex,  gràfic 1 podem trobar les dades que reflecteixen l’evolució dels països de la UE-15 durant els últims anys.  
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Co
rrelació: 0,510* 

Nota: Aquest gràfic mostra la relació entre el % de contractes a temps parcial i la participació de la dona al mercat laboral durant 
l’any 2008. Les dades han estat extret d’Eurostat. La correlació de Pearson entre les dues variables és significativa ( una significació 
inferior al 4,7%) i té un resultat de 0,510.  

Com es pot veure, en aquells països on la facilitat per obtenir un contracte a T/P es més 
elevada, la incorporació de la dona serà més elevada en els Estats de Benestar  
Continental, Sud Europa i Liberal. En canvi, en els països Socialdemòcrates, aquesta no 
serà una variable fonamental, donat que tenen majors índex de participació femenina i 
en canvi no tenen unes xifres de contractació a temps parcial gaire elevades ( 41% a 
Suècia i 36% a Finlàndia l’any 2008 )13. Aquests resultats fan pensar doncs, que en el 
cas de la Socialdemocràcia, el contracte a T/P no explica una major incorporació de la 
dona ja que l’Estat de benestar permet conciliar millor la vida familiar i laboral, fent 
innecessari utilitzar el contracte a temps parcial i fent dels contractes a jornada completa 
els més utilitzats. Cal comentar que, si ens fixem en l’evolució any a any d’aquestes 
dues variables, la relació existent s’ha anat incrementant a mesura que ens apropàvem a 
l’actualitat14.  

En aquells països on hi ha una despesa social més elevada, la participació de la dona en 
el mercat de treball serà més elevada, exceptuant els casos d’Irlanda i Holanda que, com 
                                                      
13 Cal destacar, que durant els últims anys ha existit una tendència a l’alça en aquests països a incrementar 

els contractes a Temps parcial, pujant en el cas de Suècia 5% en 4 anys.  
14 A l’Annex gràfic 3, es pot trobar un gràfic mitjançant reducció de dimensions que ens mostra 

l’evolució dels diferents països.  
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hem pogut veure, en el cas d’Holanda es degut a la gran quantitat de contractes a temps 
parcial efectuats. Així, en aquells països on la despesa social és més elevada, i dotant 
d’un major número de serveis, en els quals s’inclouen serveis a la família que altres 
règims no tenen i que permeten tenir una autonomia major, la participació de la dona 
serà molt més elevada que ens països on la despesa social sigui més baixa. 
 
 
5.3 El model social 
Tal com hem dit anteriorment, la viabilitat del sistema de pensions dependrà dels dos 
quocients ja explicats, de manera que, augmentant qualsevol variable que afecti a aquets 
quocients, estarem modificant directament la viabilitat del sistema. En aquest sentit, la 
millor inversió que es pot efectuar per a fer més viable el sistema de pensions, es 
afavorir la implantació de l’escola pública a edats molt baixes ja que té un impacte 
directe en els dos quocients. A més, quan invertim en  escola pública, estem augmentant 
el nombre de llocs de treball  que permetrà a les famílies amb pocs recursos sospesar la 
idea de que la dona pugui seguir treballant sense haver d’assumir els costos de l’escola. 
Tot i això, caldrà diferenciar l’escola pública de la privada-concertada donat que 
l’impacte econòmic que suposen uns costos molt elevats per les famílies i les condicions 
de treball que es donen fan desaconsellable deixar de la mà del mercat aquest sector.   
 
Quan ens fixem en la despesa en educació que tenen els diferents països, els considerats 
com a països socialdemòcrates son aquells que tenen una despesa més elevada en escola 
pública, sent els països del sud d’Europa els que menys diners destinen en millorar la 
qualitat educativa. Espanya, amb un 4,35% del PIB hauria de competir amb països que 
destinen més d’un punt per sobre ( Portugal 5,3% França 5,59% ). Aquesta deficiència 
existent s’ha compensat històricament amb una despesa molt gran en centres educatius 
privats, que suposen gairebé un 0,61% del PIB tot i produir-se un cost per a les famílies 
elevat.  

Si ens centrem en l’educació a les edats compreses entre els 0-3 anys, les dades son 
encara més preocupants en termes de despesa. Mentre que països com Dinamarca o 
Finlàndia destinen aproximadament un 1% del seu PIB en programes d’educació en 
aquestes edats, l’esforç de l’Estat espanyol és d’un 0,1% del seu PIB, quedant-se lluny 
de la mitjana de l’Europa-15, que es troba situat al voltant del 0,3% del PIB. Examinant 
la relació entre aquesta variable i la participació de la dona al mercat laboral, trobem 
una clara vinculació entre ambdues. Allà on l’Estat fa un esforç per tal de que els nens 
de 0 a 3 anys estiguin a l’escola pública, la participació de la dona serà major a la dels 
països on la despesa en educació de 0 a 3 anys.  

 

 

Gràfic 5.3.1 : La relació entre la despesa en educació en nens de 0 a 3 anys i la participació de la dona al 
mercat laboral l’any 2006 
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Correlació de 0,539* 

Nota: El gràfic ens mostra la relació existent entre la despesa en educació per a nens de 0 a 3 anys durant l’any 2003 i la participació 
de la dona en el mateix any. Existeix una correlació positiva de 0,539* significativa al 0,05. Dades obtingudes a través de l’eurostat 
i de l’informe “ Council the European Economic and Social Committee and the committee of the regions. Implementation of the 
Barcelona objectives concerning childcare facilities for pre-school-age children “ 
 

Com es pot veure al gràfic, la majoria dels països no tenen una despesa en educació en 
les edats de 0-3 anys de forma elevada, tot i haver-hi una correlació de 0,539*. Aquesta 
relació ens explica que, una despesa major en educació dels nens d’aquestes edats, 
afavoreix a que les dones s’insereixin més al mercat laboral.  

El fet que sigui no obligatori l’educació entre els 0-3 anys de la vida d’un nen,a primera 
vista podem pensar que produeix que algunes famílies prefereixin portar els seus fills a 
l’escola i d’altres que no. El cas però, és que a diferència del que es pensa, no és del tot 
verídica aquesta informació, donat que no existeixen, actualment, vacants lliures en 
l’educació en aquestes edats. Així, trobem que en la gran part de les escoles públiques 
que ofereixen el servei, disposen d’una llarga llista d’espera de nens que es troben en la 
situació d’haver d’anar a una escola privada, o simplement quedar-se a casa d’un 
familiar. Aquesta situació, portarà a les famílies a sospesar els costos que té aquest 
servei, que al ser privat i respondre a situació de poca oferta, porta a preus elevats, 
provocant que moltes famílies optin per no escolaritzar el seu fill i que sigui un dels 
progenitors o familiars el que s’ocupi.  

Entre els objectius de Barcelona, aprovats per la Comissió Europea (informe 
CEESC/Comité de les regions) es promou la eliminació dels obstacles que existeixen 
per a la inserció de la dona al mercat laboral, centrant-se a augmentar la taxa 
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d’escolarització dels nens inferiors als 3 anys almenys fins al 33% de cara a l’any 2010. 
Malgrat aquest document i les bones intencions mostrades, encara avui en dia, només un 
19% dels nens es troben escolaritzats en programes superiors a 30h setmanals, lluny de 
països com Dinamarca, amb un 66% dels nens escolaritzats o Suècia amb un 29%. Si 
miréssim dades d’escolarització pública, encara baixarien més aquestes dades per a 
l’Estat espanyol, donant doncs un gran marge per a millorar aquesta situació.  

Gràfic 5.3.2 : La relació entre la despesa en educació en nens de 0 a 3 anys i la fertilitat a l’any 2003 

 

Correlació de 0,641* 

Nota: Aquest gràfic ens mostra la relació existent entre la despesa en educació pública els 0 als 3 anys i la fertilitat a l’any 2003. La 
correlació entre les dues variables és positiva ( 0,641*. En el gràfic no surten ni Grécia ni Irlanda per falta de dades correctes o 
dubtoses. Dades obtingudes del Eurostat i l’informe “ Council the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions. Implementation of the Barcelona objectives concerning childcare facilities for pre-school-age children “ 

Així doncs, com es pot apreciar en el gràfic, les famílies tenen en consideració els 
costos i els perjudicis que pot ocasionar el fet de tenir un fill o més, deixant per a més 
endavant ( si és possible ) la opció de tenir un fill. Això es pot explicar en la manera 
que, en una situació que la família hagi de suportar costos elevats, com son l’haver de 
deixar de treballar un d’ells o haver de pagar enormes despeses en una escola privada, 
moltes famílies optaran per retardar o disminuir el nombre de fills i provocant que, a 
llarg termini, la població envelleixi. 

Els països nòrdics, amb unes altes prestacions en el sistema de benestar, son els que 
major índex de reproducció tenen ( excloent França, amb una gran quantitat 
d’immigrants ) i això ve donat per les facilitats i opcions que tenen per tal de no perdre 
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el seu lloc de treball en un futur pròxim. Països com Alemanya, Espanya o Itàlia, amb 
un sistema pobre d’ajuda a la família, es trobaran a la cua d’Europa tant en Fertilitat 
com en despesa pública en edats de 0 a 3 anys, afavorint així l’envelliment de la 
població i dificultant la viabilitat del sistema de pensions futur.  

Les conseqüències de tenir una població envellida repercutiran, a llarg termini, a tenir 
una població més o menys depenent dels joves, i sembla necessari adoptar polítiques 
d’ajuda a la família per a que puguin tenir un número de fills més elevats de mitjana de 
la que tenim actualment.  

Podríem pensar que, la població, realment no vol tenir més d’un fill com a conseqüència 
d’un canvi de valors. Actualment, el número de fills per dona a l’Estat és de 1,34. 
Aquesta gent, al ser preguntat en una enquesta, desitgen tenir, en un 92,4% ( CIS; 2006 
) dels casos, un mínim de 2 fills, mentre que només és el 3.5% el que expressa el voler 
tenir només un descendent. 

Tenint en consideració que el número de fills efectiu, per tal de mantenir una població 
sense decréixer ni créixer, conegut com a índex de reposició és de 2,1 trobem que 
Espanya presenta un gran dèficit en aquest aspecte, accentuat en gran part per la 
carència d’ajudes públiques i la falta d’esforç per dotar de mitjans i serveis públics per a 
incrementar la cobertura de nens escolaritzats.  

Gràfic 5.3.3: Cost de l’educació d’un nen de 0 a 3 anys per a una família de dos membres adults amb 
salari a temps complet.  

 

Nota: Dades extretes de l’informe “ Council the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
Implementation of the Barcelona objectives concerning childcare facilities for pre-school-age children “.  

Com el gràfic ens mostra, els costos de portar un nen petit per a una família format per 
dues persones que treballant aconsegueixen uns ingressos del 167% de la renta mitjana, 
varia molt depenent del país on ens trobem. Serà en els països liberals aquells on portar 
un fill a l’escola serà més car, donant-se una situació en que moltes famílies hauran de 
renunciar a treballar per tal de cuidar els seus fills.  
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El fet que s’incrementi l’oferta pública en educació en aquestes edats, a més de suposar 
nous llocs de treball en el sector educatiu, permet que la dona es mantingui en el mercat 
de treball, sense haver de sortir-ne i trobant-se en igualtat de condicions respecte de 
l’home. En el següent gràfic, podrem observar la quantitat de nens, sobre el total de 
nens escolaritzats, que van a l’escola privada. D’aquesta forma, veurem que en els 
països on els costos associats per a les famílies son molt elevats, comportarà que les 
famílies no portaran els seus fills a l’escola.  

Gràfic 5.3.4. % de nens de menys de 0 a 3 anys ( ISDEC 0 ) escolaritzats en escola privada (del total de 
nens escolaritzats). Anys 1997-2008  

 

Nota: Gràfica d’elaboració pròpia obtinguda a través de les dades d’escolarització de la OECDE. Les dades per a Dinamarca no han 
estat inserides donat que falten les dades a partir de l’any 2001. Les dades dels últims anys d’Irlanda i Holanda no es mostren per 
falta de xifres. Les dades de Portugal per a l’any 2002  i de Bèlgica per als any 1998 son el mateix que l’any anterior donat que no es 
troben disponibles les dades. La mitjana de la UE-15 ha estat elaborada amb les dades disponibles segons l’any.  

Com es pot apreciar, el gràfic ens mostra que els costos que li ocasiona a la família 
haver de pagar una escola privada al seu fill, produeixen que aquests no siguin 
escolaritzats fins a etapes més adultes. Això produeix efectes negatius per a aquests 
nens, donat que hi ha evidència empírica que l’escolarització tardana provoca que 
aquests tinguin un endarreriment en l’aprenentatge en comparació dels nens que si que 
han estat escolaritzats. 

Per acabar amb aquest punt, anem a observar l’esforç que fa l’Estat en termes de 
despesa en polítiques d’ajuda a la família.  

 

 

 

Gràfic 5.3.5. Evolució de la mitjana en despesa d’ajudes a la família.  
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Nota: Gràfic extret a partir de les dades d’Eurostat  

El gràfic mostra que l’Estat espanyol només destina 50€ de mitjana per tal de millorar la 
situació de les famílies, mentre que països com Dinamarca superen els 1,500€. A part de 
mirar aquesta xifra, és interessant interpretar que, lluny de pensar que estem destinant 
correctament els recursos (ja de per si pobres) que dona l’Estat a les famílies, a més part 
de les ajudes son directament en una retallada d’impostos o en diners en metàl·lic enlloc 
de ser a través de serveis15.  

Així, trobem que una de les millors polítiques que podem adoptar és la d’incrementar 
l’escolarització en edats de 0 a 4 anys per tal de mantenir la dona en el mercat de treball 
i, de la mateixa manera, obrir la possibilitat a que les famílies vegin menys 
inconvenients a l’hora de pensar en tenir un fill. Sens dubte, trencant aquesta situació i 
aconseguint que el número de naixements sigui igual al de defuncions, aconseguirem 
augmentar la viabilitat del sistema de pensions 
 
 
5.4 El model econòmic 
El model econòmic que té un país, és susceptible de fer més viable o no el seu sistema 
de pensions. Tal com hem argumentat anteriorment, el sistema de pensions no deixa de 
ser una fotocòpia del nostre sistema econòmic  i, per tant, un sistema econòmic precari 
comportarà un sistema de pensions també precari.  
En aquest apartat, examinarem les variables que creiem que poden ser més importants 
de cara a veure que podem millorar per fer més viable el sistema de pensions de cara a 
un futur. Exactament, examinem el nostre mercat laboral, la nostra estructura 
productiva, el referent a I+D, la innovació i la seva relació amb el número de patents.  

Sovint s’ha defensat que, la rigidesa del mercat laboral  de l’Estat espanyol comporta 
precarietat en els joves i alhora s’han proposat alternatives, com la desregularització o 
l’abaratiment de l’acomiadament. En aquest apartat veurem que aquestes mesures potser 
no son tan bona idea.  
                                                      
15 A l’Annex gràfic 4, podrem trobar una representació de com es troba distribuida la despesa en ajudes a 

la familia. 
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Productivitat 
Un dels arguments que habitualment s’han emprat, és que la productivitat és molt baixa, 
i per tant, els salaris també ho han de ser. Així doncs, la productivitat, entesa com el 
volum de producció obtinguda per cada unitat de treball aplicat, ha estat motiu 
explicatiu per defensar que el salari espanyol estigui per sota de la mitjana de la Unió 
Europea dels quinze. Segons aquesta teoria, si augmentés la productivitat, el sou 
corresponent dels treballadors hauria d’augmentar proporcionalment i d’aquesta forma 
veuríem com el nivell de la riquesa del nostre país augmentaria  pujant així les 
cotitzacions i donant major viabilitat al nostre sistema de pensions.  
Si observem la l’evolució del volum de la producció obtinguda per cada treballador en 
una hora i prenent com a referència la mitjana dels països de la UE-15 = 100, veiem 
com Espanya l’any 1997 es trobava al 91% ( Eurostat; 2007 )  de la productivitat 
mitjana, i per tant, tenia un dèficit de 9 % respecte a Europa. Aquesta productivitat, 
lluny d’apropar-se a la mitjana, va descendir a nivells del 87% durant l’any 2001 fins a 
tornar a nivells de 92,5% a finals del 2007. Aquesta diferencia es degut a l’ús intensiu 
de recursos no productius, tal com la construcció o els serveis. 

Si ens comparem en canvi a nivell individual ( UE-27= 100) , trobarem com la 
productivitat mitjana personal es troba a nivells de 6 punts per sota dels països de 
l’Europa-15. El següent gràfic mostrarà quines diferències hi ha  entre uns països i altres 
i les diferències segons Estat del Benestar.  

 

Gràfic 5.4.1 : Evolució productivitat per als diferents països de la UE-15. 

 

Nota: Gràfic extret a partir de les dades Eurostat. 

Com es pot apreciar, a primera vista, les diferencies existents entre els diferents països 
han anat escurçant-se amb els anys a excepció de Portugal, que presenta uns nivells 
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preocupants, tot i que es veu una tendència  a que la productivitat de tots els països ha 
anat disminuint el seu creixement. Això no vol dir que la productivitat de cada país 
estigui baixant, sinó que el valor en el qual es mesura ( la UE-25) ha anat variant en el 
temps. Per tant, el que ens hem de fixar és que les diferències entre la productivitat dels 
diferents països s’ha anat escurçant.  

Si comparem aquesta productivitat amb el salari en els diferents països, ens trobem amb 
que, lluny d’anar apropant-se, les diferències entre els salaris mínims d’uns països i uns 
altres es mantenen, o fins i tot s’eixamplen. El següent gràfic, que ens mostra la relació 
existent entre la productivitat i el salari, ens hauria de donar que, a major productivitat 
en aquell país, el seu salari mínim hauria de ser més elevat.  

 

Gràfic 5.4.2 : Relació entre la productivitat i el salari mínim a l’any 2004. 

 

Correlació 0,840**  

Nota: Aquest gràfic expressa la relació existent entre la productivitat i el salari mínim. Cal esmentar que hi ha diversos països on no 
hi ha dades, donat que no s’han trobat referències a l’existència d’un salari mínim. Aquest és el cas dels països nòrdics. Alemanya i 
Itàlia tampoc en tenen, per el que s’ha agafat una mitjana dels convenis per sectors, que si que en tenen. Les dades han estat extretes 
de l’Eurostat. La correlació és de 0,840 amb una significació molt elevada ( es situa per sota del 0,03) 

El Gràfic mostra que, a pesar d’existir una relació entre les dues variables, molts països 
tenen un salari mínim per sota del que la seva productivitat mostra. Així, tot i ser 
justificable una certa desigualtat en el salari en funció de la productivitat, cal tenir en 
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consideració que actualment aquestes diferències son, en alguns casos, 
desproporcionades en els països del Sud d’Europa.  

Una explicació probablement més històrica podria explicar-nos els baixos salaris que 
tenen els països esmentats, que  a pesar de tenir una productivitat no gaire llunyana als 
països que disposen de democràcia des de fa més anys. Possiblement la força que 
tinguin els sindicats podria ajudar a comprendre aquestes diferencies.  

Si observem els salaris mitjans, advertint del risc que les diferencies donades en 
situacions d’una altra polarització dels segments superiors que poden afectar a la renta 
mitjana  desplaçant-la cap a un índex més elevats del que hauria,  ens trobem amb les 
següents dades.  

Gràfic 5.4.3: Relació entre la productivitat per persona i el salari mig.  

 

Correlació 0,610* 

Nota: Aquest gràfic expressa la relació existent entre la productivitat per persona i el salari mig. La correlació és de 0,610*. Dades 
extretes de l’Eurostat.  

Com es pot apreciar, les dades ens mostren una relació positiva entre la productivitat i el 
salari mig, i en aquest cas, amb una correlació de 0,610. Tot i això creiem que a pesar de 
que hi ha una relació positiva, encara hi ha altres variables que també expliquen aquest 
comportament, com podria ser la nostra classificació sobre el tipus de sistema de 
benestar.  
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El salari, excessivament baix que tenim a l’Estat espanyol, perjudica en gran mesura la 
viabilitat del sistema de pensions, donat que la base de cotització tan baixa no afavoreix 
als quocients que mantenen la viabilitat del sistema. Així, una pujada del salari mig, 
afavorirà a que hi hagi una major base de cotització i una major quantitat recaptada 
actualment, a més de millorar les pensions futures i per tant, una major disponibilitat 
actual i futura  de diners per destinar a la viabilitat del sistema de pensions.  

 

Estructura productiva 
Un canvi en l’estructura productiva ens pot ajudar a comprendre perquè hi ha gent gran 
a l’atur o perquè hi ha joves que estudien més anys per a poder optar a un treball digne. 
Així, qualsevol canvi pot comportar la introducció dels joves i la sortida abans d’hora 
de la gent amb major edat, donat que la capacitat d’adaptació és més baixa.  
 
Fixant-nos en l’atur dels joves a l’Estat espanyol en comparació de la mitjana de la UE-
15, trobem que aquesta xifra està per sobre, sent la més alta de tots els països observats, 
el que fa pensar que hi ha problemes greus en la introducció al sistema laboral.  

Gràfic 5.4.4 Atur menors de 25 anys.  

 

Nota: Elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

Si ara observem l’atur en les edats més elevades, podrem apreciar si la incorporació o 
no de joves es troba influït, en alguna forma, en l’acumulació de gent gran en el mercat 
laboral. Gràfic 5.4.5 Participació de la gent gran en el mercat de treball. 55-64 anys. 
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Nota: dades obtingudes a partir d’ Eurostat 

Així, cada cop hi ha més gent gran treballant a edats tardanes, de la mateixa manera que 
hi ha cada cop més joves a l’atur. Tot i ser unes dades positives, cal destacar que la 
incorporació dels joves al món laboral no deixen de preocupar.  

Si ens fixem en la relació que hi ha entre els contractes a temps parcial i l’atur entre els 
joves, veurem que en aquells països on aquest tipus de contracte no sigui del tot 
habitual, hi haurà una atur entre els joves més elevat que en els països on la seva 
aplicació si que ho sigui.  

Gràfic 5.4.6 Relació entre els contractes a T/P i l’atur juvenil. 

 

                                      Correlació -0,547* 
Nota: dades obtingudes a través d’Eurostat. 
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Així doncs, en aquells països on es promocioni el contracte a temps parcial, l’atur 
juvenil serà menor. Això és degut a que els estudiants, en molts països, han de triar 
entre estudis i treball. Aquesta tria dificulta a la vegada que els joves amb pocs recursos 
accedeixin a estudis de major grau, donat els elevats costos que suposa no ingressar 
diners en la seva família.  

 

Despesa en alta tecnologia i innovació. 
Per acabar amb aquest eix, anem a observar l’efecte d’invertir més o menys en el 

desenvolupament d’un estat. Per començar, observarem l’evolució en la despesa en 

recerca i desenvolupament en els últims anys.  
 

Gràfic 5.4.7 Evolució de la despesa en Recerca en relació al PIB ( 1995-2007 ) 

 

Nota: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a través d’Eurostat 

Com veiem, la tendència ens mostra que tots els països han augmentat els seus esforços 
en aquest aspecte. Destaca el pobre esforç d’Espanya en aquest sentit, proper a la 
majoria de països que hem catalogat anteriorment com a model de Sud Europa.  

Si observem el següent gràfic, és pot veure com, en aquells països on s’intueix una 
proporció de despesa en Recerca més elevada, hi ha un nivell de patents més elevat 
també. Destaquen els països considerats com a liberals, donat que presenten uns índex 
de despesa en recerca bastant baix, donat que deixen tot l’esforç al sector privat, que 
tampoc sembla esforçar-se molt. Novament, son els països considerats com  a 
socialdemòcrates, amb despeses elevades ( 3,75% a Suècia ) els que major números de 
patents presenten, acompanyats en aquest cas amb Alemanya, que també destina parts 
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importants de despesa en recerca i desenvolupament ( 2,54% ). Per contra, trobem 
novament als països del Sud d’Europa com aquells que presenten una deficiència, donat 
que la despesa en recerca és molt baixa, l’empresa privada tampoc inverteix i això es 
reflecteix en nivells en patents molt baixos.  

Gràfic 5.4.8 : Relació entre el % del PIB destinat  a R+D i el número de patents. 

 

Correlació: 0,800** 

Nota: Relació entre el % del PIB destinat en Recerca i el número de patents durant l’any 2007.  La correlació és de 0,800**.  Dades 
extretes de Eurostat. 

Per tal de millorar la qualitat del nostre mercat laboral, cal dedicar més esforços a la 
innovació i a la recerca. Així, si el que volem és seguir creixent i desenvolupant el 
nostre Estat, cal trobar mecanismes per a que aquesta despesa s’incrementi.  

 

Conclusions sobre els eixos. 
Desprès d’haver observat els principals eixos que ajuden a explicar la viabilitat o no del 
sistema de pensions, creiem necessàries unes breus conclusions, per tal de poder 
enllaçar el que s’ha explicat amb la següent part.  
Durant aquesta part del treball, hem examinat el model social, el model econòmic i el 
paper de la dona en la viabilitat del sistema de pensions,i com a resultat,  hem pogut 
constatar que l’Estat espanyol encara té un gran recorregut per tal d’aconseguir uns 
nivells semblants a la mitjana dels principals països de l’Europa dels quinze. L’objectiu 
d’aquest document, que ja hem explicat a la introducció del capítol, és demostrat que si 
l’Estat espanyol tingués un model social i econòmic semblant a la mitjana dels països 
europeus, el nostre sistema de pensions seria molt viable. El nostre nivell de riquesa, 
proper al 92% del PIB de la mitjana europea, sent la cinquena economia de la Unió 
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Europea , i vuit comunitats autònomes superen ja sobradament la mitja del PIB de la 
Unió (INE, 2004 ). 

Una de les característiques que més s’han repetit en la realització de la investigació és 
que els països encara responen a similituds segons la classificació examinada al principi 
del nostre treball que responen al context institucional i de llegat històric. Així, mentre 
que el model socialdemòcrata comparteix una bona situació en gairebé totes les 
variables observades, com son la incorporació de la dona al mercat de treball o la 
inversió en educació i recerca, els sistemes del sud d’Europa responen a nivells baixos 
en les variables que s’han observat.   

Tal com afirma el professor  Lluis Recuenco durant la Presidència Europea ( Recuenco 
2010 ), tant l’eix econòmic com l’eix social poden, o haurien d’anar units ja que una 
afectació en l’eix econòmic té conseqüències en l’eix social i al contrari. Hem vist com, 
en aquells països on s’ha anat creant major quantitat d’escoles d’infància pública en 
edats de 0 a 4 anys, la dona s’incorpora més al mercat laboral en major mesura que en 
els països on l’Estat no ha fet esforços. Aquest fet, influeix a l’hora de planificar el 
número de fills que té la població, incrementant-se, tal com hem vist, els índex de 
fertilitat en aquells països on hi ha hagut un major esforç cap a l’escolarització pública 
de nens de 0 a 3 anys. Aquesta variable ha resultat la més important de les observades, 
donat que és la que més afecta de cara a la viabilitat del sistema de pensions. A més, tot 
i que no ha estat examinat durant la realització d’aquesta tesina, hi ha estudis, com la 
teoria de Jean Piaget , que sostenen que és durant l’edat compresa entre els 0 a 2 anys 
on l’estimulació cognitiva té un impacte directe sobre el futur d’aquell infant, amb 
importants impactes en el desenvolupament cognitiu, vist en les habilitats futures dels 
nens i que afectaran als índex de productivitat futura.  

Com s’ha anat veient, Espanya constitueix gairebé un outlier en algunes de les 
variables, mostrant que encara tenim molt marge de millora. En un context més 
Europeu, on la productivitat augmenti  les cotitzacions també ho faran i, per tant, la 
viabilitat del nostre sistema de pensions serà major.  

Per tant, l’eix econòmic i l’eix social tenen uns  vincles de connexió elevats, donant 
sentit a que els dos haurien de tenir la mateixa importància i qualsevol decisió hauria 
d’anar d’acord amb  ambdós eixos.  

Així doncs, per tal de fer més viable el nostre sistema de pensions, cal incrementar 
l’esforç per part de l’administració de cara a reduir les diferències que tenim encara amb 
els principals països que conformen la Unió Europea. Una convergència total 
proporcionaria uns instruments macroeconòmics suficients per tal de poder pensar que 
la viabilitat és possible. Una major incorporació de la dona al mercat de treball,fent de 
la incorporació dels nens de 0 a 3 anys a l’escola,  un apropament als nivells europeus 
en termes socials i econòmics, marcats per una major despesa en investigació, 
augmentaran els diners disponibles per part de l’administració i la caixa de la seguretat 
social serà molt més amplia de la que ho és actualment.  
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6- Projeccions a llarg termini dels eixos 

6.1 Introducció i metodologia. 

Desprès de conèixer els principals indicadors que ens permetrien fer més viable el 
sistema de pensions alhora que incrementaria el nostre Estat de Benestar, apropant-nos a 
la mitjana de la UE-15, anem seguidament, a través d’un model senzill,  a veure els 
efectes que tindria apropar-nos a aquests països en el sistema de pensions.  

Mitjançant les variables ja estudiades en el passat punt, farem una aproximació amb un 
quocient de creixement constant i aproximat per tal de veure quin ritme hauríem de 
seguir per a assolir nivells semblants a aquests països, i podrem orientar els efectes que 
creiem que tindria aquest creixement en la viabilitat de les pensions. Un increment en la 
natalitat, un increment en la productivitat o un increment constant de la incorporació de 
la dona,  tindria uns efectes directes en els quocients de generositat i dependència, fent 
més viable el sistema de pensions.   

El nostre objectiu és comprovar la viabilitat del nostre sistema de pensions mitjançant 
quocients que responen a diferents hipòtesi, diferents per cada projecció. Així, 
obtindrem quatre escenaris corresponents als resultats de les diferents variables 
examinades.  

Hipòtesis 

Partim sobre quatre hipòtesis que s’aniran repetint en les diferents variables que 
projectarem. La primera, fa referència a que l’Estat espanyol arribarà a nivells de 
desenvolupament semblants als països socialdemòcrates. Així, en el cas de la Hi, 
simularem que l’evolució d’Espanya acabarà amb la convergència d’aquells països que 
comparteixen el sistema de Benestar dels països Socialdemòcrates. En la H2, simularem 
que l’evolució de l’Estat espanyol serà convergent amb la mitjana dels països 
continentals . En la H3, prendrem com a objectiu la convergència amb els països que 
conformen l’Estat de Benestar Liberal i la H4 correspondrà amb la mitjana dels països 
que conformen la Unió Europea-15.  

 

6.2 Fertilitat. 

Tal com hem vist durant la part teòrica, l’ incidència de la fertilitat en la viabilitat del 
sistema de pensions és una de les variables que permeten variar la sostenibilitat del 
sistema de pensions futur. Tot i això, un sistema de pensions pot ser també viable 
millorant altres variables mitjançant un augment de la productivitat o una pujada en el 
salari.   

Si aconseguim que l’actual piràmide de població variï, fent que el progressiu 
envelliment de la població que estem veient s’aturi, el que estem fent és contribuir a fer 
més assumible el sistema de pensions del futur. Un índex de fertilitat major, produirà en 
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un futur que hi hagi més persones disponibles per al mercat de treball, fent doncs que la 
proporció de persones joves treballant per cada pensionista sigui menor. Així, 
augmentar la fertilitat ha de ser un dels aspectes claus, igualment que ho ha de tenir un 
augment en la productivitat i per això, la tenim incorporada en la secció de projecció a 
llarg termini. 

En aquest cas, la hipòtesi principal serà la de crear un coeficient de creixement, que el 
resultat final serà equivalent a la mitjana dels diferents grups de països l’any 2030. La 
h1, correspondrà als països de Suècia (1,88),  Dinamarca (1,85) i Finlàndia (1,84). Per 
aquests països, el coeficient extret (0,014) ve determinat per la mitjana de dels darrers 
anys dividit entre el número d’anys que té la projecció, a fi d’arribar a l’any 2030 amb 
el número exacte a la seva mitjana. En la segona hipòtesi, que correspon als països 
continentals, sent el cas d’Alemanya (1,37), Holanda(1,72), Àustria (1,40) i França 
(1,92). Per aquest grup, hem obtingut una taxa de creixement de 0,007. En la tercera 
hipòtesi, que correspon als països liberals (Irlanda 2,01 i Gran Bretanya 1,84) tenen un 
coeficient de 0,01. Per últim, utilitzarem la mitjana de creixement dels països que 
conformen la UE-15 (1,58), que dona un resultat de 0,007.  

Les projeccions de la fertilitat han donat els següents resultats;  

Projecció 1; Evolució futura de la fertilitat (2010-2030). 

 

Font; elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat16. 

Nota: Com es pot apreciar, juntament amb les diferents hipòtesis estan inclosos diferents països ( un de cada tipus d’Estat de 
benestar) per tal de poder comprovar que les projeccions no es desvien de la realitat existent a aquests països.  

Com es pot apreciar,acompanyant els resultats de les projeccions, hem posat els 
resultats de diferents països amb diferent sistema d’Estat de Benestar per tal 
d’aproximar al lector a que aquestes dades son possibles o es poden donar en un futur. 
Mentre que actualment tenim una fertilitat mitjana proper al 1,40 veiem com en el futur 
                                                      
16 A l’annex es pot trobar el quadre amb el qual s’ha obtingut aquest gràfic.  
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hauríem d’apropar-nos a nivells molt superiors, depenent de cada objectiu fixat. Si el 
que volem és apropar-nos a nivells semblants als països socialdemòcrates haurem 
d’arribar, a l’any 2030, a xifres properes al 1,7. Podem comprovar com la natalitat als 
països liberals és lleugerament més elevada, propera al 1,8 donat a que mostren uns 
índex d’immigrants molt elevats. A més, aquests països han donat grans ajudes a les 
famílies per tal d’augmentar els seus coeficients, tal com podem veure al gràfic en el cas 
de la Gran Bretanya.  

Actualment, la nostra piràmide demogràfica es troba desequilibrada, donant com a 
resultat una població envellida. Tal com s’ha dit anteriorment, el número que permet 
mantenir quantitativament una població és coneix amb el nom de nombre de reposició, i 
que suposaria un increment dels joves i futurs treballadors, millorant la viabilitat del 
nostre sistema de pensions. És per aquest motiu que l’Estat hauria d’incrementar els 
seus esforços en multiplicar les polítiques d’ajuda a la família, donat que atorguen una 
autonomia més elevada i permetria que les famílies es poguessin plantejar tenir més fills 
que la mitjana actual. Si aconseguíssim doncs millorar les condicions de la unitat 
familiar mitjançant polítiques d’ajuda a la família, aquestes respondrien més 
favorablement a l’hora de pensar de tenir més fills, donat que reduïm els costos 
associats. Però no tots els ajuts donen el mateix resultat, i tal com podem observar en els 
països socialdemòcrates ( veure al annex el gràfic 4 ), els serveis que dona l’Estat  a les 
famílies han de tenir major pes i no pas els diners en efectiu o les reduccions en 
impostos (estratègies que utilitzen els països liberals i continentals). 

Per tant, assolir nivells de fertilitat majors passa per augmentar la despesa en ajudes a la 
família, per tal que aquestes puguin compatibilitzar millor el mercat laboral i la família. 
Així, un augment de la despesa i una flexibilització dels horaris laborals permetria 
incrementar aquesta mitjana.  

 

6.3 Productivitat.  

Hem vist com la productivitat es troba lligada a un major o menor salari, però també 
hem pogut constatar que la productivitat de l’Estat espanyol no és tan baixa com a 
vegades s’ha dit. La justificació d’un salari menor o major ha de venir acompanyat per 
la necessitat que tenim de millorar la nostre eficiència en el mercat de treball, donat que 
si seguim mantenint un salari baix tot i tenir una productivitat propera a la mitjana 
europea, el que estem fent és incrementar les possibilitats de les empreses que no son 
viables a mitjà termini, arrossegant una situació d’insostenibilitat financera, precarietat i 
d’ineficiència econòmica.  

En aquesta projecció no només observarem la productivitat futura mitjançant el 
procediment d’utilitzar els coeficients, sinó que, a més, revisarem els salaris que 
pertocarien per cada cas. Tal com varem veure durant l’anterior apartat, tot i que la 
productivitat i el salari es trobaven relacionats, l’afectació real de la productivitat en el 
salari mínim no s’acabava de correspondre, com seria en el cas espanyol. Això vol dir 
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que hi ha altre variables que afecten a aquesta, sent el context històric, el context 
institucional, o les conseqüències de les llargues dictadures donades durant l’anterior 
segle de les més importants. El salari mig també va ser calculat per als diferents països, 
i tot i que hi havia una relació també elevada, l’afectació real era més baixa a l’anterior. 
Per tant, variables com el context històric han jugat un paper molt important per 
determinar el salari mínim o el salari mig de cada país.  

Abans d’arribar al càlcul del salari que pertocaria als treballadors espanyols, cal mirar la 
productivitat futura que hauria d’assolir l’Estat espanyol per tal de convergir amb la 
mitjana de la UE-15 o d’alguns dels seus països. Les dades, expressades en la 
productivitat per persona, es troben en una paritat ( PPS ) on 100 serà la productivitat 
mitjana dels països que conformen la Unió Europea-25. 

En aquest cas, la H1 seran els països socialdemòcrates ( Suècia (110) Finlàndia (111,6) i 
Dinamarca (101,5)), mentre que la H2 ho seran els països continentals ( Alemanya 
(107) , Holanda (114,5) , Àustria (113,5)  i França (121,6) ). La H3 vindrà determinada 
per els països amb un sistema d’Estat de Benestar liberal  ( Gran Bretanya ( 110 ) 
Irlanda ( 130 ) ). Per últim, la H4 ve determinada per la mitjana de tots els països de la 
UE-15 ( 104). Seguidament anem a examinar l’evolució que hauríem de tenir per tal 
d’aconseguir nivells semblants a les mitjanes dels diferents estats examinats.  

Projecció 2: Evolució futura de la productivitat.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat17. 

Com  es pot apreciar,  la productivitat futura de l’Estat espanyol hauria d’apropar-se a 
nivells superiors a  l’actual, apropant-nos a nivells dels països més avançats dels 
diferents models examinats. Tot i ser el model liberal el que té una mitjana més elevada, 
cal esmentar que serà un país socialdemòcrata aquell que tindrà una xifra més elevada ( 
Finlàndia ). En tots els casos, l’Estat espanyol hauria d’acurtar la diferència existent 
amb els diferents països, sent en major o menor mesura important l’esforç que s’ha de 
fer per a igualar les xifres.   

                                                      
17 A l’Annex es pot trobar el quadre amb el qual s’han extret les dades 
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Si comparem ara el salari mínim de l’Estat espanyol amb el de la resta dels països de la 
UE-15, trobarem que aquest és especialment baix. Tradicionalment s’ha argumentat 
que, a diferència d’altres països europeus, L’Estat espanyol té uns índex de productivitat 
baixos. Si comparem els indicadors, però, trobem que les diferències no son tant grans 
com s’argumenta, sent la diferencia inferior a 8 punts de la mitjana europea. Així, 
aquestes diferències no son proporcionals amb el sou, i persones com González – 
Páramo així ho certifiquen descrivint el sistema laboral espanyol com “ rígid, ineficient 
i socialment injust “.   

Aquesta injustícia, es pot apreciar correctament en el següent quadre, que ens mostra 
quin és el preu que es paga per cada nivell de productivitat. D’aquesta manera, 
comprovarem que hi ha una desigualtat causada per causes ja explicades, com son el 
context històric o l’estructura sindical del país.  

 

Gràfic: Relació entre el Sou mínim i la productivitat.  

 

Nota: dades obtingudes a partir d’Eurostat.  

Aquest gràfic ens mostra la relació que hi ha entre el salari que es percep i el seu 
corresponent salari. De la mateixa manera mostra  que hi ha una gran desigualtat entre 
els salaris segons l’Estat de Benestar18. Mentre que els països amb un Estat liberal o 
continental tenen salaris mínims propers a 1,300€, els països del Sud d’Europa, amb una 
productivitat una mica inferior, tenen salaris mínims molt llunyans als de la resta.  

                                                      
18 Cal esmentar que els països socialdemòcrates no tenen un salari mínim, i per tant no s’han 

pogut tenir en consideració per a la elaboració d’aquest càlcul.  
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Així, mentre que per cada nivell superior de productivitat a Holanda es paga una 
mitjana de 12€ mensuals, un increment en la productivitat a l’Estat espanyol es paga a 
7,1€ mensuals. Si igualéssim el que hauria de percebre cada treballador, parlant 
exclusivament de la seva productivitat mitjana, trobaríem que el salari mínim a la UE-
15 hauria de ser de 10,9€ mensuals per cada nivell de productivitat, o el que és el 
mateix, un total de 1206,24€/mes. Tot i així, per la productivitat actual (103,6)  que 
tenim, ens hauria de correspondre un salari mínim aproximat de 1138€, dada bastant 
superior al que tenim actualment.  

Molts pensen que,  una pujada de salari necessariament incrementa el número d’aturats 
donat que els costos de mantenir un treballador augmenten proporcionalment a 
l’increment del seu salari. El problema d’aquest pensament però, ve donat quan 
examinem els altres països de la UE-15, que si que tenen aquest salari. Si pensem que la 
eliminació de la diferenciació salarial entre homes i dones pot fer augmentar el PIB 
europeu més d’un 15% ( Viviane Reding 2010 ), si eliminéssim la diferenciació salarial 
entre països de la Unió, quant augmentaria el PIB europeu ?.  

En tot cas, el fet de mantenir uns salaris realment baixos, lluny de donar feina a la 
població, el que està fent és reproduir un sistema desigual i ineficient en tant que, les 
empreses precàries que no podrien subsistir en un sistema on la productivitat fos 
proporcional al salari, malviuen gràcies al poder pagar salaris més baixos i forçant a una 
productivitat encara més baixa. Aquestes empreses, a més d’explotar al treballador i ser 
causants d’una ineficiència de mercat, en tant que no ens trobem en l’anomenat òptim 
de pareto, on no es pot millorar la situació d’una persona sense empitjorar la de la resta, 
estan contribuint a que la productivitat espanyola sigui més baixa de la que podria ser. 
Si totes les empreses d’Europa competissin en igualtat de condicions, amb un salari 
proporcional a la seva productivitat, les empreses buscarien millorar la seva cadena de 
producció per tal d’aprofundir en millorar encara més aquesta productivitat.  

 

6.4 Atur 

Desprès d’haver observat la productivitat i la fertilitat, anem a fer les projeccions per als 
futurs aturats del país. Es evident que el número total de contribuents està relacionat 
directament amb la capacitat d’absorció de pensionistes. Un país amb enormes taxes 
d’atur, serà difícil que pugui mantenir un sistema de benestar elevat, incloent les 
pensions públiques. És per això que l’Estat espanyol hauria d’intentar aconseguir taxes 
d’atur semblant a les que tenen els membres de la Unió Europea. D’igual forma que en 
els anteriors casos, com a h1 utilitzarem la mitjana d’aturats dels diferents sistemes de 
benestar per tal de veure quin seria la evolució del número d’aturats. En la h2, 
utilitzarem les dades dels països continentals, mentre que per la h3 serà la del 
comportament dels països liberals i la h4 de la mitjana dels països que conformen la 
UE-15.  
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Projecció 3: Evolució futura de l’Atur.  

 

Font; elaboració pròpia a partir de les dades Eurostat.19 

La projecció ens mostra les projeccions de l’atur a llarg termini segons les diferents 
hipòtesis estudiades. El coeficient dels països socialdemòcrates, que és el més elevat, 
ens mostra que la taxa d’atur podria arribar al 8% de, gairebé 10 punts menys que els 
que tenim actualment, i una dada a la que vam arribar l’any 2007 gràcies a la 
construcció. La importància però no és que tinguem una taxa d’atur baixa gràcies a 
sectors productius poc eficients, sinó que hauríem d’assegurar-nos que els llocs de 
treball tinguin una major qualitat que la que han tingut fins ara i que han disparat la taxa 
d’atur al esclatar la bombolla del sector immobiliari i la crisi del sistema financer. Com 
es pot apreciar, no tots els països han patit la crisi amb la mateix intensitat de destrucció 
de llocs de treball, i hauria de ser important que construíssim l’economia sobre una base 
més forta, que ens permeti aguantar futures crisis i que assegurin una major viabilitat 
del nostre sistema de pensions.  

Així, no podem cometre els mateixos errors del passat al confiar el nostre creixement a 
sectors productius que han demostrat sobradament que son extremadament febles i 
irregulars. Si aconseguim arreglar aquests errors i som capaços de fomentar la 
contractació a sectors productius amb una alta productivitat i una qualitat també 
elevada, podrem aconseguir millorar les condicions de vida dels nostres ciutadans, i 
amb ells millorarà també la viabilitat futura de les pensions.  

 

6.5 La participació de la dona en el mercat de treball.  

Tal com hem anat comentant durant la realització d’aquest treball, la participació de la 
dona ha de ser un dels eixos principals perquè, augmentant la seva participació, estem 

                                                      
19 Les dades amb les quals hem obtingut aquest gràfic es troben a l’Annex. 
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no només fent més viable el nostre sistema de pensions públiques, sinó que també estem 
treballant en favor d’una igualtat formal i creant també nous llocs de treball. Com hem 
vist a les projeccions de la taxa d’atur, augmentant el nombre de contribuents estem fent 
més viable el sistema, però aquesta té encara més incidència perquè alhora permet de 
crear llocs de treball en el sector serveis al ser externalitzades algunes de les feines 
domèstiques que històricament han estat fetes per el sector femení. 

Les projeccions d’aquesta variable seguiran la mateixa dinàmica a les anteriors. Mentre 
que la H1 serà la mitjana del creixement dels darrers anys dels països que conformen el 
model socialdemòcrata, la H2 ho serà dels països que conformen el model continental, 
la H3 dels països que formen part del model liberal i la H4  la mitjana de creixement 
dels països de l’Europa-15. 

Projecció 4: Evolució de la participació de la dona al mercat laboral 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Eurostat20. 

El gràfic ens mostra quina és la taxa de creixement que s’hauria d’assumir per tal que 
aconseguíssim, l’any 2030, el mateix nivell que les mitjanes de les mitjanes dels 
diferents Estats de Benestar. En aquest cas, serà la participació de la dona als països 
socialdemòcrates aquell que hem de tenir com a objectiu a assolir, donat que 
representen el conjunt de països que més han aconseguit incorporar a la dona al mercat 
laboral. Si aconseguim situar-nos a nivells de Suècia, aconseguiríem que el 60% de les 
dones estiguin al mercat laboral. Tal com hem dit anteriorment, un augment de les 
persones cotitzant permet recaptar més diners a la Seguretat Social, i una recaptació més 
elevada pot fer més viable el nostre sistema de pensions.  

Per tant, hem d’aconseguir fomentar que la dona s’incorpori més al mercat laboral, i 
com hem vist aquestes ho faran més si aprofundim en el nostre Estat del Benestar. Les 

                                                      
20 Les dades amb les quals hem obtingut aquest gràfic es poden trobar a l’Annex 
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polítiques d’ajuda a la família i a la dona doncs prendran gran importància per a que 
aquesta pugui tenir incentius suficients per a incorporar-se al mercat laboral.  

6.6 Educació de 0 a 3 anys.  

Un cop vist les projeccions en la participació de la dona en el mercat de treball, anem a 
fer el mateix amb la despesa en educació en nens de 0 a 3 anys. Com a conseqüència de 
les característiques d’aquesta variable, que no ens permet d’obtenir la trajectòria 
passada per tal de veure cap a on pot arribar la profunditat de les millores, hem decidit 
de realitzar les projeccions en base a 4 grans objectius. La h1 farà referència a l’objectiu 
d’intentar assolir la mateixa despesa que la mitjana dels països socialdemòcrates. La H2 
i la H3 farà referència a l’objectiu d’assolir la mitjana de la despesa dels països 
continentals i liberals, mentre que la h4 serà la d’arribar a la mitjana dels països de la 
UE-15.  

Projecció 5. Evolució de la despesa en educació ( % PIB ) en programes de 0 a 3 anys. 

 

Font: dades obtingudes a partir de l’Informe Comissió Europea sobre els objectius de Barcelona. OCDE. 

Tal com es pot veure en gràfic, la despesa actual de l’Estat espanyol és molt baixa en 
comparació de la resta dels països europeus. Hem vist com els països socialdemòcrates 
son aquells que han aconseguit tenir una major incorporació de la dona al mercat 
laboral, així que hauríem d’aconseguir arribar als seus nivells en despesa en educació, ja 
que hem vist que entre les dos variables existeix una correlació elevada. Com el nostre 
objectiu és aconseguir que la dona entri en el mercat laboral per tal d’aconseguir un 
nombre major de cotitzacions, i alhora crear nous llocs de treball indirectament per 
l’externalització de serveis de la família, ha de ser prioritari aconseguir que 
l’escolarització dels nens de 0 a 3 anys en escoles públiques sigui molt més elevada.  
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Però no només hem d’incrementar la despesa en educació, sinó que també hem de 
destinar aquests diners a programes d’escolarització pública que superin les 30 hores 
setmanals, donat que son aquests programes els  que millor s’adapten als horaris de les 
famílies treballadores, garantint que no hi hagi cap mena de dificultat entre la vida 
laboral i familiar. La incorporació a programes que no superin les 30 hores no 
comportaran especialment una millora en els nivells  d’incorporació de la dona, donat a 
que moltes no fan serveis de menjador i limiten la capacitat de les dones a poder triar 
una feina de qualitat.  

Per tant, cal augmentar la despesa en programes educatius per als nens d’edats 
compreses entre 0 a 3 anys, però també cal destinar aquests diners a garantir la 
disposició de programes que superin les 30 hores setmanals, donat que son programes 
que permeten conciliar una vida laboral a temps complert sense haver de renunciar a la 
vida familiar. 

 

7- Conclusions  i contrastació de la hipòtesi.  

El nostre sistema de pensions necessitarà reformes per tal d’assegurar la seva viabilitat. 
El fet és, que desprès de poder estudiar els diferents eixos i comprovar que la situació de 
l’Estat espanyol és deficitària en el desenvolupament de l’Estat de Benestar, podem 
constatar que les reformes del sistema de pensions han de ser en la direcció de prioritzar 
i d’aprofundir en les polítiques que comportarien retallar la diferència que encara hi ha 
entre l’Europa-15 i l’Estat espanyol.   
 
Tal com hem pogut constatar, el nivell del PIB de l’Estat espanyol i la mitjana de la UE-
15 és només de 9 punts, però encara tenim un Estat de Benestar molt pobre. Això té 
conseqüències directes en la viabilitat futura del nostre sistema de pensions. Hem vist 
com augmentant el nombre de cotitzants, incrementem els diners de la recaptació, de la 
mateixa manera que augmentem els diners disponibles per al manteniment de les 
pensions actuals. D’aquesta forma hem considerat convenient de considerar com a 
prioritari una major incorporació de la dona al mercat laboral, donat que si aconseguim 
que s’integri totalment, aconseguirem augmentar el nombre total de contribuents, i 
farem més viable el nostre sistema de pensions. ¿Però com aconseguirem augmentar la 
participació de la dona? Aquesta pregunta l’hem respost a partir de diferents variables 
que hem trobat que tenen una relació directe; si aconseguim crear més places de 
guarderies públiques per a nens de 0 a 3 anys, aconseguirem augmentar el número total 
de dones que s’incorporen al mercat laboral, i estarem complint el nostre objectiu. Però 
no només això, també aconseguirem que les famílies valorin més positivament el fet de 
tenir un fill al veure que l’Estat els garantirà que no hauran de renunciar al seu lloc de 
treball o que no hauran de destinar una part excessiva del seu sou per a pagar una plaça 
en una escola privada per als seus fills.  
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Així doncs, tal com hem vist la dona ha de ser una prioritat, de la mateixa manera que 
tampoc fent només més escoles públiques per a nens d’aquestes edats ho arreglarem tot. 
Hem vist que les polítiques d’ajuda a la família ajuden a que la dona s’incorpori en un 
major grau a l’àmbit laboral. Per tant, dins del conjunt de polítiques públiques 
destinades a millorar la societat,  les que van en la direcció de millorar les condicions de 
les famílies haurien de ser considerades com a importants. A part de veure com la renda 
disponible augmenta si els dos membres de la família treballen, hem de valorar quins 
son els efectes que hem pogut veure quan les condicions son favorables i les famílies es 
veuen en disposició de poder treballar. La conseqüència directa que les dues persones 
adultes que conformen l’entitat familiar serà la d’un augment de la seva renda, que 
permetrà a la família poder destinar major recursos a millorar la seva qualitat de vida, 
que possiblement passarà per a externalitzar algunes de les funcions que històricament 
ha fet la dona; les feines de la llar. Quan una família externalitza part de les seves 
funcions, directament està contribuint a la creació de llocs de treball, en el sector 
serveis. Amb la creació de nous llocs de treballs, estem augmentant el número de 
contribuents de forma directe, que permetrà augmentar els fons destinats per a les 
pensions i permetrà obtenir millors pensions a aquesta gent.  
 
La qualitat de les pensions es troba directament relacionat amb la base de cotització que 
ha tingut una persona durant els anys que ha treballat. Un tercer aspecte que s’hauria de 
millorar, a banda de les polítiques en favor de la integració de les dones al mercat 
laboral i una major disponibilitat de polítiques en favor de la família, és el d’aconseguir 
que les pensions futures siguin millors que les actuals. Tal com hem vist en el punt 
primer, un envelliment de la població serà problemàtic si no aconseguim que la fertilitat 
sigui igualment alta o si els contribuents del moment no tenen una cotització elevada. 
Millorar la fertilitat és important, però si no millorem la relació entre la productivitat 
mitjana i els salaris estem deixant de banda un dels pilars bàsics que poden ajudar a 
incrementar la viabilitat de les pensions. Hem vist que existeix un diferencial entre el 
salari mínim i la productivitat entre l’Estat espanyol i la UE-15. Aquest diferencial s’ha 
de reduir o no només estem empobrint la nostra societat, sinó que estem contribuint a 
crear llocs de treball precaris, que fan un ús poc intensiu dels nostres mecanismes de 
producció, a més de crear desigualtats entre els diferents països de la Unió Europea. 
Creiem important la creació, o almenys la reducció de les diferencies entre el nostre 
salari i el que tenen els nostres socis europeus amb una productivitat semblant. La 
homogeneïtzació progressiva dels treballadors europeus, en tant a drets i deures, hauria 
de comportar també la homogeneïtzació del salari en funció de la productivitat que 
aquests tenen. No estem ajudant al país si creiem que sous baixos son necessariament 
bons per tal d’aconseguir un futur millor.  
 
Per tant, un increment en les polítiques d’integració de la dona al mercat laboral, un 
augment de les ajudes a les famílies i un augment sobre la base de cotització permetran, 
a més d’aprofundir en la direcció de tenir un Estat més fort,  aconseguir que el nostre 
sistema de pensions sigui més viable.  
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Responent a la hipòtesi principal del nostre treball, amb la Implementació d’una sèrie 
de polítiques de caire tan econòmic com social que uns altres països, amb un nivell de 
riquesa semblant al nostre ja han desenvolupat,  serà el nostre sistema de pensions 
més viable?, tenim indicis suficients com per considerar que el conjunt de les polítiques 
que proposem, ajudaran a arreglar el problema de la viabilitat de les pensions en gran 
mesura. Augmentant el nombre total de contribuents, per part d’una incorporació de la 
dona al mercat laboral més gran i la creació de llocs de treball amb més qualitat, a més 
d’ajudar a les famílies a disposar de les condicions òptimes per tal d’augmentar l’índex 
de fertilitat, comportaran un augment notori a les arques de l’Estat, que podrà disposar 
de major disponibilitat de recursos per destinar a les pensions.  
Les projeccions de població que actualment Eurostat ha fet per a Espanya, suposen un 
creixement de la població total en un 1,5% fins a l’any 2050. Juntament amb aquesta 
projecció, estimen que la població en edat de treballar de 16 a 64 anys es reduirà en un 
21%. És difícil pensar en una societat on les ofertes de treball superin el nombre total de 
persones disposades a fer-ho, donat que poques vegades a la història s’ha donat. Donat 
que ens trobem, avui en dia, en un context de creixement de població mundial, és encara 
més difícil assumir que ningú voldrà venir a treballar a l’Estat espanyol amb una feina 
assegurada. Desprès de la 2a G.M, Alemanya va patir uns efectes semblants als que es 
pronostiquen per a l’Estat espanyol dintre de 30 anys; la reconstrucció i la pèrdua de 
persones en edat de treballar durant la guerra va propiciar que hi hagués una crisi de mà 
d’obra. Aquesta crisi, lluny de portar al caos generalitzat, va portar al país a adoptar 
polítiques en favor a la immigració de persones de fora de les seves fronteres. Així, 
enlloc d’entrar en una crisi, el país alemany va poder reconstruir el seu país i a la vegada 
reobrir els sectors productius mitjançant l’entrada de milions de persones.  
 
El que volem expressar és que, de la mateixa manera que ens trobem en un actual 
procés de globalització econòmica, financera i cultural, el problema de les pensions 
també hauria de tenir en consideració que hi ha solucions globals. Igualment com va 
succeir a partir de l’any 1997, amb la creació de llocs de treball, van venir molts 
immigrants que varen compensar la balança de les pensions i van portar al superàvit a la 
seguretat social.  
 
Tot i així, calculant els efectes de les nostres polítiques, hem vist com la nostra població 
experimentaria un creixement de 5 Milions de persones, assumint que no hi ha 
immigració i arribant als 50 M en total a l’Estat. Amb aquest increment de població, que 
suposaria un envelliment que portaria a incrementar el número total de pensions 
contributives en 10,5 M , hem pogut apreciar que, aconseguint reduir l’atur amb la 
creació de llocs de treball en 2 milions ( segons la teoria més conservadora agafada)  i 
augmentant la taxa de natalitat al 1,73 de cara al 2030, la taxa de dependència es 
mantindria a nivells de 1,8 ( gairebé 2 treballadors cotitzant per pensionista ). Si 
aconseguíssim millors resultats, que no hauria de ser excessivament difícil donat que els 
serveis de dependència augmentaran els llocs de treball, estaríem aconseguint superar el 
nivell de 2 treballadors cotitzant per cada pensionista i tot i així sense haver tocat les 
cotitzacions ( ni augmentant el % recaptat ni els impostos ).  
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Les dades per tant ens mostren clarament que, lluny de veure una crisi imminent, si 
treballem en favor de les polítiques descrites, estarem contribuint a generar un sistema 
de pensions molt més viable. La incorporació total de la dona al mercat de treball, la 
creació de llocs de treball, millorar la qualitat equiparant-nos als nostres socis europeus i 
fomentant les polítiques en favor de la família haurien de permetre un sistema de 
pensions plenament viable. 
 
 
Quadre final dels resultats de les variables projectades. 

 
Nota: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat. Les dades per als països liberals es troben a l’Annex per falta d’espai. 
Llegenda:  

- H1.F.Socialdemòcrates : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a 
any per tal d’arribar al 2030 amb un índex de fertilitat similar a la mitjana dels països 
Socialdemòcrates. 

- H2.F.Continentals: Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any 
per tal d’arribar al 2030 amb un índex de fertilitat similar a la mitjana dels països 
Continentals. 

- H4.F.Socialdemòcrates : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a 
any per tal d’arribar al 2030 amb un índex de fertilitat similar a la mitjana dels països 
que conformen la Unió Europea 15. 

- H1.P.SD : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex de productivitat similar a la mitjana dels països 
Socialdemòcrates. 
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- H2.P.Cont : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex de productivitat similar a la mitjana dels països 
Continentals. 

- H4.P.UE-15 : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex de productivitat similar a la mitjana dels països que 
conformen la Unió Europea 15. 

- H1.PD.SD : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex de participació de la dona al mercat laboral similar a la 
mitjana dels països Socialdemòcrates 

- H2.PD.Cont : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex de participació de la dona al mercat laboral similar a la 
mitjana dels països Socialdemòcrates 

- H4.PD.UE-15 : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per 
tal d’arribar al 2030 amb un índex de participació de la dona al mercat laboral similar a 
mitjana dels països que conformen la Unió Europea 15 

- H1.A.SD : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex d’atur similar a la mitjana dels països Socialdemòcrates. 

- H2.A.Cont : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex d’atur similar a la mitjana dels països Continentals. 

- H4.A.UE-15 : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per 
tal d’arribar al 2030 amb un índex d’atur similar a la mitjana dels països que formen la 
Unió Europea 15. 

- H1.DE.SD : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex de despesa en educació de 0 a 3 anys similar  a la 
mitjana dels països Socialdemòcrates. 

- H2.DE.Cont : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per tal 
d’arribar al 2030 amb un índex de despesa en educació de 0 a 3 anys similar  a la 
mitjana dels països Continentals. 

- H4.DE.UE-15 : Evolució de la xifra que hauria d’assolir l’Estat espanyol any a any per 
tal d’arribar al 2030 amb un índex de despesa en educació de 0 a 3 anys similar  a la 
mitjana dels països que formen la Unió Europea 15. 
 

 
 



8- Annexos 

 

Gràfic  1. 

 
Nota: Aquestes dades mostren la relació entre la Despesa social i la participació de la dona durant el període de temps comprès entre 
els anys 1995 i 2005. Com es pot apreciar, les dades han estat obtingudes a través d’una reducció de dimensions gràcies a l’anàlisi 
factorial i expressat en una regressió.  

Comentari: Com es pot veure al gràfic, hi ha una relació clara entre les dues variables. En 
aquells països que han tingut un esforç més elevat en la despesa social durant aquests anys, la 
participació de la dona en el mercat laboral ha estat significativament més alta. En una 
classificació segons estat de benestar, trobem com els països socialdemòcrates han estat aquells 
que han aconseguit una participació més elevat entre el segment de població femenina, mentre 
que seran majoritàriament els països del Sud d’Europa ( amb l’excepció d’Itàlia) aquells amb 
pitjors resultats tant en la participació femenina com en la despesa social. Així doncs, queda 
demostrat que un major nivell de despesa social porta associat una millora en les condicions de 
vida per a les dones, que permet que aquestes accedeixin més al mercat laboral que en els altres 
països.  
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Gràfic 2 i gràfic 3: La participació de la dona i els contractes a temps parcial. 
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Nota: Els anteriors gràfics mostren la relació entre els contractes a temps parcial i la participació de la dona. El gràfic 2 ens mostra les dades l’any 1998 
amb una correlació no significativa ( la seva significació supera el 4,7% ). Això es degut a que els països Socialdemòcrates no tenen un % de contractes 
a temps parcial elevada, mentre que la participació de la dona en el mercat laboral si que és elevat. A mesura que succeeixen els anys, i a partir de l’any 
2006, la correlació es torna significativa ( la signficació baixa del 4,7% ) per el que queda demostrat que la variable cada cop és més important. 
Aquestes dades, extretes de l’Eurostat, ens mostren doncs com les dones cada cop han augmentat més la seva presència, havent d’adaptar-se o havent 
d’acontentar-se amb un treball a jornada partida com a conseqüència de la manca d’instruments que ofereix el seu país. Així, per no haver de renunciar 
o a la família o al treball, trobem com moltes dones han anat incorporant-se cada cop més al mercat laboral en contractes a temps parcial.  
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El gràfic 3 ens mostra la relació entre el % de contractes a temps parcial i la participació de la dona al mercat laboral durant els anys compresos entre el 
1997 i el 2008. Aquestes dades, obtingudes a través d’una reducció de dimensions gràcies a un anàlisi factorial, mostren petites diferències amb la resta 
donat que conté part de les dades de tots els anys esmentats.  

 

Gràfic 4. Tipus d’ajudes a les famílies.  

 

Gràfic 5: Relació entre la despesa en Recerca i El nombre total de patents al 2008. 

 

Nota: Dades obtingudes a partir d’Eurostat. 
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Gràfic 6: Evolució de la despesa en Recerca els anys 1995-2007. 

 
Nota: Dades obtingudes a partir d’Eurostat 
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Taules  de les Projeccions. 

Projeccions de fertilitat: 

Any/Hipòtesi H1. F.Socialdemòcrates H2. F. Continentals H3. F. Liberals H4. F. UE-15 
2001 1,24 1,24 1,24 1,24
2002 1,26 1,26 1,26 1,26
2003 1,31 1,31 1,31 1,31
2004 1,33 1,33 1,33 1,33
2005 1,35 1,35 1,35 1,35
2006 1,38 1,38 1,38 1,38
2007 1,40 1,4 1,4 1,4
2008 1,41 1,41 1,42 1,41
2009 1,43 1,42 1,44 1,42
2010 1,44 1,42 1,45 1,42
2011 1,46 1,43 1,47 1,43
2012 1,47 1,44 1,49 1,44
2013 1,49 1,45 1,51 1,45
2014 1,50 1,45 1,53 1,46
2015 1,51 1,46 1,55 1,46
2016 1,53 1,47 1,56 1,47
2017 1,54 1,48 1,58 1,48
2018 1,56 1,49 1,60 1,49
2019 1,57 1,49 1,62 1,49
2020 1,59 1,50 1,64 1,50
2021 1,60 1,51 1,66 1,51
2022 1,62 1,52 1,67 1,52
2023 1,63 1,52 1,69 1,53
2024 1,64 1,53 1,71 1,53
2025 1,66 1,54 1,73 1,54
2026 1,67 1,55 1,75 1,55
2027 1,69 1,55 1,76 1,56
2028 1,70 1,56 1,78 1,57
2029 1,72 1,57 1,80 1,57
2030 1,73 1,58 1,82 1,58
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Projeccions de productivitat 

Any/Hipòtesi H1. P.Socialdemòcrates H2. P. Continentals H3. P. Liberals H4. P. UE-15 
2001 103,20 103,2 103,2 103,2
2002 104,80 104,8 104,8 104,8
2003 103,80 103,8 103,8 103,8
2004 102,10 102,1 102,1 102,1
2005 102,70 102,7 102,7 102,7
2006 103,30 103,3 103,3 103,3
2007 103,60 103,6 103,6 103,6
2008 103,87 104,10 104,42 103,94
2009 104,13 104,60 105,23 104,28
2010 104,40 105,10 106,05 104,62
2011 104,66 105,60 106,87 104,95
2012 104,93 106,10 107,69 105,29
2013 105,20 106,60 108,50 105,63
2014 105,46 107,10 109,32 105,97
2015 105,73 107,60 110,14 106,31
2016 105,99 108,10 110,95 106,65
2017 106,26 108,60 111,77 106,99
2018 106,53 109,11 112,59 107,33
2019 106,79 109,61 113,41 107,66
2020 107,06 110,11 114,22 108,00
2021 107,32 110,61 115,04 108,34
2022 107,59 111,11 115,86 108,68
2023 107,86 111,61 116,67 109,02
2024 108,12 112,11 117,49 109,36
2025 108,39 112,61 118,31 109,70
2026 108,65 113,11 119,13 110,03
2027 108,92 113,61 119,94 110,37
2028 109,19 114,11 120,76 110,71
2029 109,45 114,61 121,58 111,05
2030 109,72 115,11 122,39 111,39
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Projeccions d’Atur 

Any/hipòtesis H1. A.Socialdemòcrates H2. A. Continentals H3. A. Liberals H4. A. UE-15 
2001 10,30 10,30 10,30 10,30
2002 11,10 11,10 11,10 11,10
2003 11,10 11,10 11,10 11,10
2004 10,60 10,60 10,60 10,60
2005 9,20 9,20 9,20 9,20
2006 8,50 8,50 8,50 8,50
2007 8,30 8,30 8,30 8,30
2008 11,30 11,30 11,30 11,30
2009 18,00 18,00 18,00 18,00
2010 17,46 17,41 17,45 17,52
2011 16,93 16,81 16,89 17,04
2012 16,39 16,22 16,34 16,56
2013 15,86 15,62 15,79 16,09
2014 15,32 15,03 15,23 15,61
2015 14,79 14,43 14,68 15,13
2016 14,25 13,84 14,13 14,65
2017 13,72 13,24 13,58 14,17
2018 13,18 12,65 13,02 13,69
2019 12,64 12,06 12,47 13,21
2020 12,11 11,46 11,92 12,74
2021 11,57 10,87 11,36 12,26
2022 11,04 10,27 10,81 11,78
2023 10,50 9,68 10,26 11,30
2024 9,97 9,08 9,70 10,82
2025 9,43 8,49 9,15 10,34
2026 8,90 7,89 8,60 9,86
2027 8,36 7,30 8,04 9,39
2028 7,82 6,71 7,49 8,91
2029 7,29 6,11 6,94 8,43
2030 6,75 5,52 6,39 7,95
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Projeccions Participació de la dona 

 

Any/Hipòtesis H1. PD.Socialdemòcrates H2. PD. Continentals H3. PD. Liberals H4. PD. UE-15 
2001 39,4 39,4 39,4 39,4
2002 41,3 41,3 41,3 41,3
2003 42,8 42,8 42,8 42,8
2004 44,3 44,3 44,3 44,3
2005 45,6 45,6 45,6 45,6
2006 47,1 47,1 47,1 47,1
2007 47,9 47,9 47,9 47,9
2008 49,3 49,3 49,3 49,3
2009 49,8 49,4 49,4 49,2
2010 50,2 49,5 49,5 49,1
2011 50,7 49,5 49,6 48,9
2012 51,1 49,6 49,6 48,8
2013 51,6 49,7 49,7 48,7
2014 52,0 49,8 49,8 48,6
2015 52,5 49,8 49,9 48,4
2016 52,9 49,9 50,0 48,3
2017 53,4 50,0 50,1 48,2
2018 53,9 50,1 50,2 48,1
2019 54,3 50,1 50,2 47,9
2020 54,8 50,2 50,3 47,8
2021 55,2 50,3 50,4 47,7
2022 55,7 50,4 50,5 47,6
2023 56,1 50,4 50,6 47,4
2024 56,6 50,5 50,7 47,3
2025 57,0 50,6 50,7 47,2
2026 57,5 50,7 50,8 47,1
2027 58,0 50,7 50,9 46,9
2028 58,4 50,8 51,0 46,8
2029 58,9 50,9 51,1 46,7
2030 59,3 51,0 51,2 46,6
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Projeccions despesa en escoles d’infància ( % PIB ) 

 

2007 0,07 0,07 0,07 0,07
2008 0,11 0,08 0,08 0,08
2009 0,14 0,08 0,09 0,10
2010 0,18 0,09 0,10 0,11
2011 0,22 0,10 0,11 0,12
2012 0,25 0,10 0,12 0,14
2013 0,29 0,11 0,14 0,15
2014 0,33 0,12 0,15 0,16
2015 0,37 0,13 0,16 0,17
2016 0,40 0,13 0,17 0,19
2017 0,44 0,14 0,18 0,20
2018 0,48 0,15 0,19 0,21
2019 0,51 0,15 0,20 0,23
2020 0,55 0,16 0,21 0,24
2021 0,59 0,17 0,22 0,25
2022 0,62 0,17 0,23 0,27
2023 0,66 0,18 0,24 0,28
2024 0,70 0,19 0,25 0,29
2025 0,74 0,20 0,27 0,30
2026 0,77 0,20 0,28 0,32
2027 0,81 0,21 0,29 0,33
2028 0,85 0,22 0,30 0,34
2029 0,88 0,22 0,31 0,36
2030 0,92 0,23 0,32 0,37
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EPÍLOGO 

Después de todo lo expuesto, sabemos que nuestro modelo de pensiones públicas es 
sostenible y lo será para los que vienen detrás de nosotros en la medida en que las 
prestaciones  destinadas a pagar pensiones, más una cantidad dedicada  a mantener un 
fondo de cobertura sea igual a los ingresos. Y para que esto sea así necesitamos que la 
relación entre  afiliados y pensionistas sea igual o superior a 2 afiliados por pensionista. 
También necesitamos que el volumen de las contribuciones sea igual o superior al 
volumen de pensiones. Para conseguir estos equilibrios lo primero que hay que reducir  
(como ya se ha mencionado con anterioridad)  es el alto número de prejubilaciones. 

En cualquier caso, no podemos perder de vista que los servicios sociales –y las 
pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito-  ni pueden estar sometidos a 
la lucha política,  ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan 
comprar. Tampoco son una asistencia social y en ningún caso una caridad para los faltos 
de recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y tienen que ser 
universales, disponibles e iguales para todos. 

En definitiva,  a día de hoy y a pesar de la crisis la Seguridad Social se mantiene con 
superávit. La relación entre número de afiliados y pensionistas, no solo está dentro de 
los parámetros indicados más arriba, sino que, también, permanece estable.   De igual 
forma se constata que no existen argumentos de peso que aconsejen alargar la edad de 
jubilación, de la misma manera que nada indica que sea recomendable cambiar el 
método de cálculo de pensiones ampliando los años que se tienen en cuenta  para 
calcular la base de cotización. En cambio lo que habría que habría que hacer sería 
asimilar todos los regímenes especiales al régimen general y aumentar de forma 
sustancial las pensiones de viudedad durante el tiempo que exista este tipo de 
prestación.  

En cualquier caso, las reformas, cuando sean necesarias, han de estar orientadas por los 
principios internacionales que establece la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)  que son: “universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, 
suficiencia de prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos 
moderados participación social en la gestión y sostenibildad financiera a largo plazo 
para garantizar las pensiones futuras.”  

Además no debemos ignorar que no hay ninguna razón especial para que las pensiones 
se financien exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Toda la riqueza 
social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los actuales 
pensionistas, debe servir para el mantenimiento de aquellos que o bien por edad o por 
cualquier otro tipo de incapacidad no están en condiciones de trabajar.   

La reforma de las pensiones si se hace, se debe hacer en esa dirección. Hay que 
conseguir que se  la sociedad entera, y no sólo la clase trabajadora  la que mantenga a la 
población dependiente.  

Ahí nos encontraran, en esa reforma vale la pena comprometerse para avanzar. 

 


