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Escrivá vol incloure noves retallades de
pensions abans de final d’any

A

canvi dels fons europeus, el govern
va remetre a Brussel·les un Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència
de l’economia espanyola, que incloïa, entre altres moltes qüestions, compromisos
de reforma del sistema públic de pensions,
per garantir –diuen- la seva sostenibilitat.
Recordem que, per poder mantenir el fals
argument que el sistema no és sostenible,
el govern en què se senti Escrivá es nega a
complir el mandat parlamentari de fer una
auditoria pública de la caixa de la Seguretat Social. L’objectiu real no és garantir les
pensions públiques, sinó fer passos per al
que el capital financer ansia: convertir les
pensions de jubilació en un negoci, a través
dels seus fons de pensions (cosa que exigeix
que les pensions públiques de jubilació baixin prou perquè no garanteixin la supervivència dels jubilats). Es tracta d’una despesa de 179.810 milions d’euros, la qual cosa
suposa un 11,8% del producte interior brut
(PIB), segons el pressupost consolidat de la
Seguretat Social per al 2022.
De pas, recordar que es va dir que
aquests fons eren sense condicions, és a dir,
un engany. I que, a més, aquests fons només
serveixen per garantir els beneficis de las
grans empreses.
En aquest document remès a Brussel·les,
el govern s’ha compromès a legislar, amb el
termini del 31 de desembre com a màxim,
un nou paquet de reformes de les pensions
contributives, el que es coneix com la “segona part” de la reforma d’Escrivá. Per tant,
el Govern apura les últimes setmanes per
presentar la seva proposta. El passat dia 18,
en un editorial, El País deia el següent: “ha
arribat el moment de presentar el sistema pel
qual Espanya planeja superar els dèficits estructurals del model contributiu, una cosa
que, ateses les circumstàncies, no es pot fer
sense assumir alguns costos”.

Reduir la despesa en pensions

La proposta que baralla el ministre José Luis
Escrivá té dues potes: el destope de les bases
màximes de cotització (avui topades als
4.139 euros), perquè els salaris més alts cotitzin més. Una mesura que augmentaria els
ingrés del sistema. Però el central de la re-

forma és una altra mesura, per baixar la despesa en pensions: l’ampliació del període de
còmput per calcular la pensió definitiva.
Segons els càlculs que baralla el mateix govern, l’augment del període de còmput per
al càlcul de les pensions dels 25 als 35 anys,
reduirà les futures pensions inicials un
5,45% de mitjana. Una mesura brutal, si recordem que més de la meitat dels jubilats (el
52%), és a dir, 4,75 milions de persones,
perceben una paga que se situa per sota de
salari mínim interprofessional (SMI). Si
tenim en compte els diferents tipus de pensions (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), la
pensió mitjana a Espanya és 1.087,48 euros.

Implicar les organitzacions

L’editorial d’El País que citàvem abans diu:
“el paper de les pensions en el model social
espanyol és essencial i s’hauria de fer un
esforç per reprendre els acords bàsics que
han fet que, amb totes les seves reformes i
contrareformes, el sistema hagi superat innombrables vicissituds”. Amb aquestes paraules, crida al consens de les forces polítiques en el pacte de Toledo i a la implicació
dels dirigents sindicals. Com va succeir amb
la reforma de Zapatero el 2011, que va retardar l’edat de jubilació als 67 anys, i que
es va basar en l’Acord Social i Econòmic,
signat pels dirigents d’UGT i CCOO. Però,
de moment, els dirigents de tots dos sindicats
es mostren reticents. L’ASE va generar un
important rebuig entre els treballadors i dins
dels mateixos sindicats. Una campanya en la
qual participem els militants de la Quarta
internacional va recollir més de 2.000 signatures de sindicalistes, que van ser lliurades
a Toxo i Méndez, que es van veure obligats
a rebre una delegació dels signants. La participació directa de les direccions d’UGT i
CCOO en una retallada de pensions ha estat
determinant perquè els pensionistes s’hagin
organitzat en les seves pròpies coordinadores
i plataformes, alienes als sindicats i sovint
enfrontades a ells.
Per tant, els dirigents no s’atreveixen a
subscriure una nova retallada de pensions,
i possiblement el suport de les confederacions no asseguraria, avui, al govern, la

“pau social” necessària per imposar aquesta nova retallada.

L’auditoria dels comptes, una absoluta
necessitat

Com senyalàvem al començament d’aquesta
carta, totes les reformes de les pensions, totes les retallades, s’han basat en el mateix
argument: el sistema públic de pensions, tal
com està ara, és “insostenible”, i, per garantir les pensions futures, cal introduir reformes, cal retallar les pensions, cal prolongar
l’edat de jubilació.
I, tanmateix, recordem que Enriqueta
Chicano, presidenta del Tribunal de Comptes,
en una compareixença davant la Comissió
Mixta (Congrés-Senat), reconeixia que,
només entre els anys 1989 i 2018, la
Seguretat Social va assumir 103.690 milions
d’euros en despeses no contributives (les
denominades despeses impropis ) i que, per
tant, havien d’ haver estat finançats per l’
Estat en comptes de ser sufragats traient-los
de les arques del sistema de pensions. Un
estudi de CCOO, que abasta molts més anys
enrere, puja la xifra de “despeses impropis”
a més de 500.000 milions.
La COESPE va aixecar l’exigència
d’una auditoria pública dels comptes de la
Seguretat Social, una proposta que va ser
represa per altres plataformes i, a més, moltes instàncies sindicals la van recolzar, des
del Congrés Confederal d’UGT a diverses
Federacions de CCOO, així com nombroses
seccions sindicals, un moviment que segueix
en curs. La proposta va ser assumida per
diversos grups parlamentaris i finalment inclosa en la votació de la primera part de la
“reforma Escrivà”. Aquest mandat parlamentari ha estat incomplert.
El passat 2 de novembre, la ministra
d’Hisenda María Jesús Montero, responia
al congrés a una interpel·lació del diputat
Jordi Salvador, d’ERC, que preguntava per
l’incompliment del mandat parlamentari,
que es complirà amb aquesta condició, que
encara “tenim temps”, però que en aquest
moment “estem en la recuperació econòmica”. Montero va afegir, en aquesta mateixa intervenció, que el sistema de pensions és “sostenible”. El que no impedeix
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que Escrivá segueixi argumentant, per
imposar la reforma que ha compromès a
Brussel·les, que cal fer canvis per garantir
la seva sostenibilitat.
La democràcia exigeix que els comptes
de l’Estat siguin clars. Des del franquisme
s’ha imposat l’existència de “despeses
ocultes”. El pressupost de la Casa Reial és
fals, no inclou el 60% de les despeses que

ens costa la paràsita família Borbó. El pressupost militar és igualment fals, i no inclou
gaires despeses dissimulades en altres partides del pressupost. L’auditoria de comptes de la seguretat social és fonamental per
garantir el futur de milions de pensionistes.
En efecte l’auditoria demostraria la sostenibilitat del Sistema (realitzada pel Tribunal
de Comptes). Però a més evidenciaria la

corrupció del funcionament de les institucions heretades del Franquisme. D’aquí la
resistència d’aquestes a la seva realització.
Resistència a la qual el govern se sotmet
fins i tot quan els grups parlamentaris la
van votar el 28 de desembre del 2021.
D’aquí la importància de continuar la batalla al respecte integrant l’exigència als
parlamentaris que facin complir l’acord.
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