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PagarIes 
• pensIons 

P 'er cinquè any consecutiu, els pen
siónistes s'han trobat amb un aug
ment ridícul de la pensió. Encara 
que el conjunt de la inflació va . 

mantenint-se moderada, alguns serveis bà
sics, com la llum, el gas i l'aigua s'han dis
parat durant els darrers anys i la pèrdua 
real de poder adquisitiu és cada cop més 
greu. El ~ espanyol s'ha limitat a bui
darIa guardiola de leS pensions i començar 
a pagar fes pagues extres a força d'endeutar 
JaSeguretatSocial. 

L'única soluéió estructural a la crisi del 
model de repartiment de les pensions és la 
generació de més llocs de treball, amb més 
valor afegit i més ben pagats, que permetin 
aportar cotitzacions més elevades al siste
ma Des de Madrid tampoc no fan gaire res 
en aquest sentit, però ja sabem que aquesta 
només és una solució a llarg termini. En 
l'endemig,hemdemod.ificar un apriorisme 
insosteruble, aquell que estableix que els 
comptes de les pensions són un món a part, 
desvinculat de la resta de l'Estat de benes
tar i del sistema fiscal i de re~tribució ge
neral. Vegem en aquest sentit tres propos
tes immediates i una altra amb efectes a 
mitjà tennini, però igualment urgent 

Primera, la recaptació de la Seguretat So
cial no necessàriament ha d'actuar com a 
instrument de política econòmica Si es vol 
incentivar la creació d'ocupació, assalaria
da o autònoma, deixem de fer-ho via boni
ficacions de les quotes socials i utilitzem 
altres mecanismes fiscals que no vagin en 
detriment delarecaptació. Segona, si:fa UIiS· 
anys les prestaCions no contributives es van 
deixar definançarvia Seguretat Social i van 
quédar a càrrec dels pressupostos geneIals. 
potser que incloguem en aquest concepte 
les pensions de viduïtat, que en sentit es
tricte tampoc no deriven de la contribució 
directa del beneficiari. Tercera, no sembla 

Tres propostes immediates 
i una a mitjà termini per 
millorar el pagament 
del sistema de pensions 

gaire lògic que una prestació social de l'Es'
tat com la pensió hagi de suportar una fis
calitat equivalent ala dels ingressos del tre
ball. Abans no era així i hauríem de plante
jar anar rebaixant l'IRPF progressivament 
a les pensions més elevades. Això perme
tria congelar-les nonúnalmênt uns quants 
anys, de manera que no perdessin poder 
adquisitiu i no incrementessin la despesa 
global en pensions. Evidentment, això no
més beneficiaria les pensions més elevades. 
De les més baixes sí que caldria augmentar
ne l'importnomfual-potser en funció d'un 
índex de preus específic, que ínclogui l'es
pecificitat del cistell de consum- perquè no 
continuïn perdent poder adquisitiu. 

Per finançar tot això, abans que augmen
tar l'IVA o els impostos als dipòsits ban
caris, la via més evident és la dismÍnució del 
fràu i de l'elusió fiscal. Amb més de 75.000 
milions d'eures de frau fiscal estimat per 
Gestha i uns tipus efectius de societats que, 
tot i la recuperació, el 2017 només va ge
nerar 25.000 milions d'euros a causa d'un 
sistema d'exempcions que beneficia bà
sicament les grans empreses, no hauria de 
ser dificil trobar els 19.000 milions d'euros 
qu~ l'any passat ens van faltar. 


