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Les pensions es mengen la reserva
La ‘guardiola’ dels jubilats va a ritme d’acabar-se el 2021, però l’Estat promet que ara la tocarà menys
ELENA FREIXA
BARCELONA

Encara s’hi haurà de recórrer

En total, el govern central va agafar
del Fons quasi 4.000 milions més
que el 2013, quan en va retirar 11.600
milions, i el doble que el 2012, quan
en va agafar 7.000 milions. En total,
es tracta d’una pèrdua de quasi
34.000 milions que només s’ha vist
compensada, en part, pels rendiments que s’han obtingut invertint
aquests fons en deute espanyol.
La perspectiva de cara a aquest
any és que caldrà continuar tirant
d’estalvis per poder pagar totes les
prestacions als jubilats. El secretari d’estat de la Seguretat Social, Tomás Burgos, va confiar que els avenços en l’economia, que s’han de traduir en un augment d’ocupats i d’ingressos a la Seguretat Social,
permetin reduir la quantitat total
que s’acabi retirant de la guardiola.
Al llarg de l’any acostuma a haver-hi
dos punts calents en què cal recórrer als estalvis i que coincideixen
amb l’estiu i el Nadal, en què el sistema ha d’afrontar la paga extra que
reben tots els pensionistes.
El govern espanyol va insistir ahir
a treure dramatisme de la situació
encara deficitària de la Seguretat Social i va defensar que el Fons de Reserva és precisament “un instrument al servei del manteniment del
poder adquisitiu dels pensionistes”.
Burgos va defensar que l’executiu
n’ha fet un ús “raonable” d’acord
amb la situació de crisi que ha viscut
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Dèficit de la Seguretat Social

La caixa de la Seguretat Social va tancar el 2014 en números vermells, que
no es faran públics fins d’aquí unes
setmanes, segons va dir ahir el mateix Burgos. Segons el secretari d’estat, però, el dèficit no superarà l’objectiu fixat en l’1,1% (equivalent a
uns 10.000 milions d’euros), en línia
amb el que ha passat en els últims
tres exercicis, en què la caiguda en
picat de les cotitzacions lligada a la
destrucció massiva de llocs de treball
va fer entrar la caixa de la Seguretat
Social en terreny deficitari.
Burgos va augurar que en els números definitius del 2014 ja s’albirarà la millora de l’economia espanyola. “També la Seguretat Social està en
un context molt diferent del d’anys
passats, amb un increment molt notable de l’afiliació i la recaptació”, va
defensar.e
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Espanya i va confiar que les quantitats d’estalvis que es necessitaran
d’ara endavant seran “molt inferiors
a les d’anys anteriors”.
El responsable de la Seguretat
Social del ministeri va defensar els
bons rendiments que està donant al
mercat el Fons de Reserva. Avui el
100% del Fons està invertit en deute espanyol, una situació que té
“més sentit que mai” en vista de la
rendibilitat actual dels bons del
Tresor. Segons Burgos, els més de
41.000 milions que tenia el Fons de
Reserva el 31 de desembre del 2014
podrien arribar a créixer fins als
48.000 milions d’euros si a dia
d’avui es venguessin tots els actius.
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Europa reclama a
Espanya més reformes
per reduir l’atur
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El Fons de Reserva de la Seguretat
Social s’ha anat aprimant cada cop
més ràpidament en els últims anys
i, si aquest ritme es mantingués,
l’anomenada guardiola de les pensions desapareixeria d’aquí només
sis anys, segons les dades publicades ahir. El Fons va tancar el 2014
amb 41.634 milions, és a dir, un 22%
menys que un any enrere. Durant
els últims tres anys aquesta reserva s’ha reduït en un terç, fins a situar-se al nivell del 2007, l’any abans
de l’inici oficiós de la crisi. En resum, cada cop queden menys estalvis per poder garantir que tots els
pensionistes cobrin.
La diferència, però, és que el
2007 hi havia un milió menys de
pensionistes que avui (7,5 milions
versus 8,5 milions) i la caixa de la
Seguretat Social tenia més ingressos perquè hi havia 2,5 milions persones més treballant a Espanya.
Tot plegat explica que la situació
actual sigui més crítica: la despesa
no para de créixer per l’envelliment de la població, i el nombre de
cotitzadors, tot i que ha començat
a repuntar, avança més lentament.
És per aquest motiu que el 2014
l’Estat va haver de retirar del Fons
de Reserva 15.300 milions per poder cobrir totes les obligacions i
pagar les pensions.

mes clau pendents, com la reforma
de serveis professionals i d’associacions professionals, que, si s’adoptés, beneficiaria el conjunt de l’economia”, afirma el text. Tot i que
aquesta reforma s’ha fet, Brussel·les
considera que és insuficient.
Contradiccions

LAIA FORÈS
BRUSSEL·LES

Espanya ha de fer més esforços per
sortir definitivament de la crisi. La
Comissió Europea i el Banc Central
Europeu van tornar a rebaixar ahir
l’eufòria econòmica del PP amb un
informe d’avaluació de la situació de
les finances espanyoles després del
rescat bancari en el qual es recomanen “mesures addicionals” per
apuntalar el creixement.
El document reconeix que l’economia espanyola està creixent a un
ritme superior al de la mitjana de
l’eurozona i destaca “l’estabilització” del sistema financer després
d’haver rebut els 41.300 milions
d’euros del rescat, però subratlla
que continua havent-hi “desequilibris significatius”. Brussel·les i el
BCE apunten sobretot a les elevades taxes d’atur i de deute i reclamen mesures per posar fi a la segmentació del mercat laboral entre
contractes indefinits i temporals.
L’informe també critica que algunes reformes estructurals promeses no s’han impulsat i cita específicament la llei per liberalitzar els
serveis professionals. “Hi ha refor-

Amb aquesta afirmació, la CE i el
BCE contradiuen l’Estat. En l’última reunió de ministres de l’Eurogrup, Luis de Guindos va explicar a
la resta de socis les reformes que ha
impulsat Espanya per sortir de la
crisi, entre les quals va citar la reforma dels serveis professionals. DuLuis de Guindos rant la roda de premsa posterior, De
defensa a
Guindos també va posar la mateixa
reforma com a exemple dels esforBrussel·les
reformes que
ços de Madrid. És més, va voler alliçonar la resta assegurant que “les
la CE i el BCE
consideren
reformes estructurals són l’assignainsuficients. EFE tura pendent de la zona euro”.e

