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5 MENTIDES
Espanya gasta molt en pensions i això és insostenible.
Espanya va gastar en 2015 el 10,7% PIB en pensions, la mitjana
europea és de 13,5%. La nostra despesa és 30.000M€/any
inferior a la mitjana de la UE.
L’augment de l’esperança de vida provoca més despesa i
això obliga a rebaixar les pensions futures.
L’equilibri econòmic de la Seguretat Social no depèn només de
l’augment de l’esperança de vida, sinó d’altres factors demogràﬁcs
i de la qualitat de l’ocupació o de la quantia dels salaris.
Cal reduir la despesa, abaixant les pensions del futur.
El problema no és que gastem massa, és que ingressem poc! I els
ingressos han caigut per la crisi, però sobretot per la reforma
laboral del PP, per tolerar l’economia submergida (19% del PIB) i
per l’incompliment empresarial de la legalitat.
Amb l’última reforma del PP, les pensions sempre
s’apujaran.
Si el cost de la vida s’apuja per sobre de l’increment de les
pensions, l’Estat no ho compensa, com sí feia abans de la reforma
del PP.
La retallada de les pensions és imprescindible per
garantir les pensions futures dels i les joves actuals.
Per als i les joves, les pensions de demà depenen directament de
tenir una feina decent i de qualitat al llarg de la seva vida. Lluitar
pels treballs decents i ben retribuïts avui és l’única garantia de
les pensions dignes de demà.

5 propostes
Derogar la reforma laboral del PP i les
reformes de pensions de PP i PSOE (recuperar
poder adquisitiu, jubilació anticipada...).
Redistribució justa: que contribueixi més qui
més té.
Reduir la precarietat i el frau al mercat laboral I
combatre l’economia submergida (un 19% del
PIB, més de 190.000M€).
L’Estat ha de cobrir les despeses de la
Seguretat Social, no només les cotitzacions
socials, i estabilitzar-les ﬁns al 14%-15% del
PIB. S’han d’augmentar els ingressos derivats
de les cotitzacions.
Garantir el finançament de les pensions; que
la Seguretat Social pugui rebre ingressos del
Sistema Tributari si fos necessari.
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