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UFC presentarà una
demanda de 12.500
clients a firmes de
mòbils franceses p

Passarà
avui

ECONOMIA

3 SOCIETATS

El Consell de Ministres aprovarà el projecte
de llei d’opes, que reforma la norma vigent
per donar més protecció
als petits accionistes r

LLL

El futur de l’Estat de benestar

La UE avisa Espanya d’una fallida
per l’envelliment de la població
Segons un informe, el 2050 els costos de les
pensions i la sanitat seran del 28,6% del PIB

El percentatge de persones més grans de 65 anys
serà el 37% del total, la xifra més alta d’Europa
EFE / OLIVER HOSLET

ELISEO OLIVERAS
BRUSSEL.LES

L’envelliment
de la població

envelliment de la població amenaça de conduir
Espanya a la bancarrota
el 2050 davant l’insostenible cost per a les finances públiques de les pensions públiques i les
despeses de sanitat, segons un informe presentat ahir per la Comissió
Europea per alertar tots els països de
la Unió Europea (UE) de la catàstrofe
econòmica i social que s’acosta davant la falta de natalitat.
Les despeses públiques associades
a l’envelliment de la població (pensions, sanitat i cures de llarga durada) passaran de representar el 20,1%
del producte interior brut (PIB) espanyol el 2004 a augmentar fins a
representar el 28,6% del PIB el 2050,
cosa que representa un increment
insostenible de 8,5 punts del PIB,
precisa el citat informe.

L’

/ L’increment del cost de les despeses associades a l’envelliment de la població a Espanya és molt més del doble
de la mitjana de la UE (3,4 punts del
PIB). Els únics països que tindran un
increment més gran dels costos que
Espanya són: Xipre (11,8 punts), Portugal (10,1 punts) i Eslovènia (9,7
punts), segons les estimacions de la
Comissió Europea.
Espanya, gràcies a l’actual situació sanejada de les seves finances
públiques i del percentatge decreixent del seu deute públic, ha estat
catalogada en el grup de països de
«risc mitjà» per l’Executiu comunitari. No obstant, el comissari d’Afers
Econòmics i Monetaris, Joaquín Almunia, va recordar que Espanya és
un dels països que patirà un impacte negatiu més gran en els comptes
públics per l’envelliment de la població, si no s’introdueixen reformes
econòmiques i laborals significatives.
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MOLT PER SOBRE DE LA MITJANA

UN PAÍS D’AVIS / Espanya serà el 2050
el país de la UE amb un percentatge
més alt de persones de 65 anys o
més, el 37% del total, set punts per
sobre de la mitjana europea. En
aquella data, no hi haurà ni dues
persones en edat de treballar a Espanya per costejar la pensió de cada
jubilat, quan avui n’hi ha quatre.
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33 Almunia (esquerra) i Spidla, a la presentació de l’informe, ahir.

L’augment de la natalitat ensopega
amb la precarietat i la pressió laborals
33 La baixa taxa de natalitat de la
Unió Europea (1,5 fills per cada
dona en edat fèrtil) està des de fa
anys per sota del nivell de reemplaçament (2,1 fills per dona).
Aquest nivell és fruit de la precarietat laboral i econòmica dels joves, de les dificultats per accedir a
la vivenda i de les creixents
exigències empresarials sota
l’empara de la globalització, que
fan difícilment compatible la vida
familiar i la professional.
3 3 El comissari d’Ocupació i
Afers Socials, Vladimir Spidla, va
reconèixer que «s’ha d’ajudar els

ciutadans a equilibrar la vida professional i la vida privada, perquè
puguin tenir tants nens com vulguin». «És imperatiu modificar el
funcionament de les empreses, de
la nostra organització del treball.
Cal crear més guarderies», va afegir. «L’Europa de demà comença
avui», va insistir Spidla, després
d’instar els governs a reorientar
les seves polítiques en funció del
nou desafiament demogràfic que
afronta Europa. El comissari va
ressaltar també «la triple càrrega
que pesa sobre la dona: la maternitat, la seva feina i cuidar els pares grans».

10,6%

12,8%

del PIB

del PIB

* Previsió

EL PERIÓDICO

Almunia va ressaltar que Espanya
no pot confiar que l’arribada d’immigrants sigui «la solució definitiva»
als seus problemes, perquè l’únic
que fa és «posposar el moment en
què l’envelliment de la població
planteja serioses pressions sobre els
comptes públics i sobre els sistemes
de protecció social». Almunia va destacar també que, si no canvien les
tendències demogràfiques, el problema es plantejarà quan els immigrants se’n vagin o jubilin i va recordar que les segones generacions
d’immigrants adopten les pautes demogràfiques europees i ja tenen
menys fills.
AUGMENT DEL DEUTE / A causa del
creixement dels costos associats a
l’envelliment de la població, el volum de deute públic a Espanya començarà a créixer de forma progres-

Els Vint-i-cinc
perdran habitants
malgrat rebre
40 milions
d’immigrants
33 La UE rebrà fins a l’any 2050
un total de 40 milions d’immigrants, segons les estimacions
de la Comissió Europea. Aquesta xifra, no obstant, serà insuficient per evitar una reducció de
la població europea de l’1,9%
durant el mateix període.
33 L’envelliment provocarà una
reducció de 20 milions en la xifra
de la població europea en edat
de treballar durant els pròxims
25 anys, fet que reduirà la capacitat de creixement econòmic
potencial de la UE a la meitat, al
passar del 2% actual a només
l’1%, segons va explicar el comissari europeu Joaquín Almunia. El 2050, la població en edat
de treballar de la UE serà 48 milions inferior a l’actual. Al mateix
temps, la població més gran de
80 anys haurà augmentat en 32,3
milions (171,6%), i la població
entre 65 i 79 anys, en 25,6 milions (44,5%).

siva a partir del 2020 i podria equivaler al 197,5% del PIB el 2050, cosa
que seria insostenible, segons les
projeccions de l’Executiu comunitari. L’aplicació d’una política pressupostària rigorosa i un programa de
reformes econòmiques i laborals
permetrien contenir l’explosió del
deute públic al 72,3% del PIB el
2050, segons els càlculs de la Comissió Europea.
Per això, l’Executiu comunitari
recomana a Espanya insistir en la reforma del sistema públic de pensions per incrementar els períodes
de cotització i endarrerir l’edat de
jubilació. Així mateix, planteja reformar els sistemes de sanitat per assegurar la seva viabilitat futura, augmentar la productivitat i incrementar els nivells d’ocupació, en especial
entre els joves, les dones i els treballadors grans. H

