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O PACTO DE TOLEDO IN¡CIA A

PRIVATIZAC¡ÓN DO SISTEMA DE PENSIÓNS

O ministro de Seguridade Sociol, Sr. Escrivá, lidera o ofensivo

A recomendación 16 do Pacto de Toledo propón incentivar os plans de
capitalización de emprego mediante desgravacións fiscais. Os plans de
emprego acórdanse na negociación colectiva e establecen para empresas
e traballadores achegas obrigatorias a fondos de investimento. O ministro
de Seguridade Social, J. L. Escrivá declarou que "vai lexislar moi rápido"
para conseguir pasar de L,6 a 9,5 millóns de traballadores asociados,
impulsando desde o Estado un macrofondo "de pensións de promoción
pública e xestión privada". Escrivá utiliza a súa posición de máximo
responsábel político do Sistema Público de Seguridade Social para abrir
paso á privatización das pensións.

POR QUE ESCRIVÁ qUERE TEXISLAR'MOt RÁPIDO"?

A Comisión Europea (CE), seguindo as recomendacións do Banco
Mundial (BM), pretende substituír paulatinamente os sistemas de
repartición e solidariedade entre xeracións, maioritarios en Europa, por
sistemas mixtos cun peso crecente dos plans privados de capitalización. O
primeiro paso nesa dirección foi a creación do Produto Paneuropeo de
Pensións Privadas (PEPP). Os plans de emprego son o segundo mecanismo
para privatizar as pensións nos 4 Estados máis poboados da UE-27, nos
que o patrimonio dos fondos de capitalización é inferior ao !0% do plB.

Escrivá quere facelo xa, mentres a pandemia paraliza a mobilización
social.
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OS PLANS DE PENSIóNS PRIVADOS DE EMPREGO REPRODUCEN A

DES¡GUALDADE

O sistema de capitalización é inseguro, pois se basea na

especulación financeira, e crea un Estado de benestar dividido entre o

10% de maiores ingresos e o 90% restante. O sistema de repartición é

máis seguro, pois descansa sobre a capacidade produtiva social, e

reduce a desigualdade na vellez.

A patronal dos fondos de capitalización, INVERCO, recoñece que os

seus produtos son inseguros,

Os copitais acumulados pertencen oos trabolladores partícipes nos

diferentes plons de pensións e todo o risco do esquemo queda

plenamente asumido dentro do mesmo polos partícipesz-

As achegas aos plans de emprego xa existentes confirman o seu

poder de reprodución da desigualdade. No ano 20L9, dos 2 millóns de

contas existentes, en dúas de cada 3 non se realizou ningunha achega'

En pouco máis de 100 mil realizáronse achegas de entre 3.001 e 8.000

euros. Este reducido grupo, de só 6 de cada L00 persoas asociadas,

concentra máis do 50% das achegas e desgravacións totais.

O vixente sistema de repartición corrixe parcialmente a

desigualdade salarial ao establecer pensións de xubilación máxima e

mínima. En 2019, os executivos mellor pagos do lbex-35 gañaron de

media 5 millóns de euros, 90 veces o salario medio das traballadoras e

traballadores das súas empresas3 e 376 veces o salario mínimo

interprofesional (SMl). En2O2O, a relación entre as pensións máxima,

2.683,34€, e mínima, 604,40€, foi só de 4,4 a t.

OS PLANS DE PENSIÓNS PRIVADOS DE EMPRESA NUTREN A

FINANCIERIZACIÓN

Elkarkidetza, o plan de emprego do funcionariado vasco, Geroa, o

plan de emprego do sector privado guipuscoano, e o fondo de pensións

de Bankia posúen participacións en Healthcare Activos Yield Socimi.

Nos hospitais e xeriátricos desta empresa unha auxiliar de xeriatría

percibe un20% menos que unha persoa cun posto básico no comercio,

e un/unha profesional da medicina gaña un 30%-35% menos que nun

hospitala.



Blackstone, a segunda xestora mundial de activos financeiros, posúe

no Reino de España 32 mil pisos. Para obter altas rendibilidades, expulsa

as inquilinas mediante o desafíuzamento ou acordos forzados de dación

en pago e sobre os alugueres. En 2013, Ana Botella vendeulle 1.860

vivendas de protección social a un prezo moi inferior ao de mercados. O

CEO de Blackstone, Stephen Schwarzman, gqñou en 2Ot7 ,672 millóns de

euros. Una parte importante dos capitais de Blackstone proceden de 177

fondos de pensións, dos que 84 pertencen aos empregados públicos de

Nova York, Texas, California e outros Estados6 .

As deducións dos salarios para os fondos de emprego, acumuladas,

convértense en capital financeiro que os directivos dos fondos de

investimento utilizan para precarizar o emprego, reducir o salarios e

captar rendas inmobiliarias.

O MOMENTO DA MOBILIZACIÓN SOC¡AL

En 1981 un ministro de Augusto Pinochet, José Piñera, irmán do actual

presidente, privatizou o sistema de pensións do seu país, deixando no

antigo sistema público os militares e carabineros. Unha das principais

reivindicacións do levantamento popular chileno de outubro de 2019 é a

recuperación do sistema de repartición. As traballadoras e traballadores

chilenos comprobaron en vida propia a desprotección causada polos

fondos privados de capitalización.
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As deputadas e deputados das forzas á esquerda do PSOE deben

votar.en contra da lexislación que se presente nas cámaras para

promover os plans de emprego. Só unha gran mobilización social en

defensa das pensións públicas permitiría que a alma socialdemócrata

de moitas representantes socialistas se impoña á dirección

socioliberal do seu partido. De non facelo, dentro de 20 anos

tocaralles lamentarse do peso crecente das pensións privadas de

capitalización, o mesmo que agora lamentan a segregación educativa

impulsada polos concertos creados en 1985 ou o recoñecemento na

Lei Xeral de Sanidade de 1986 da sanidade privada como

complementaria no Sistema Nacional de Saúde.

É o momento de frustrar este novo asalto contra as grandes

conquistas sociais que fixeron as vidas das traballadoras e

traballadores máis libres e seguras: saúde, educación e pensións fóra

do mercado, lonxe do capital,
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GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIÓNS DEFÉNDENSE!1!
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