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ESTUDI SOBRE EL SISTEMA DE PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES

GUERRA AL FRAU

L’import mitjà de la pensió és
del 81,2% de l’últim salari

La Seguretat
Social vol
controlar més
les baixes
per depressió

b El 40,6% dels
treballadors demanen
el retir abans de
complir els 65 anys
b Eguiagaray qualifica
el Seguro com el
millor redistribuïdor
de la riquesa
FRANCISCO J. DE PALACIO
MADRID

l sistema públic de pensions és el mecanisme més
important de redistribució
de la riquesa del país, segons el president de la Fundació Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray.
La prova està en el fet que la Seguretat Social està pagant pensions que
cobreixen de mitjana el 81,2% de
l’últim salari del treballador. En el
cas de pensionistes amb bases de cotització mínimes, fins i tot es guanya més quan s’està jubilat que d’assalariat, perquè aquesta taxa de
substitució arriba al 102,2%.
Aquestes dades es desprenen d’un

E

estudi dels actuaris (especialistes en
aplicació d’estadístiques a les assegurances) de la Seguretat Social José
Luis Achurra i María Teresa Quílez
per a la Fundació Alternativas.
Analitzades les bases de cotització
de les 4,7 milions de pensions de jubilació que paga la Seguretat Social,
els beneficiaris més grans de 65 anys
obtenen entre el 89,5% i el 103,2%
del seu últim salari si han cotitzat
més de 35 anys. Aquest percentatge
és més alt quan es té en compte que
als pensionistes no se’ls aplica certes
retencions fiscals.
La cobertura es manté, en el cas
de treballadors amb bases mínimes
de cotització, encara que hagin pagat quotes només durant 15 anys.
Però baixa fins a cobrir entre el 47%
i una mica menys del 80% del sou
quan es tracta de bases mitjanes o
màximes i pocs anys cotitzats.
Si es tracta de jubilacions anticipades, les taxes de substitució de
l’últim sou continuen altes per a les
bases de cotització mínimes (95,5%),
però només arriben a un màxim del
65% del salari a la resta de les bases i
amb prou feines arriba al 30% quan
s’han cotitzat 15 anys.
Una raó d’aquestes retallades és

les llars
VIURE NOMÉS
AMB LA JUBILACIÓ
< L’estudi de la Fundació
Alternativas reflecteix que el
55,6% dels 14,7 milions de llars
reben alguna prestació social i el
36,4% (5,3 milions) són de
vellesa o supervivència. Però la
dada més aclaridora és que hi ha
quatre milions de famílies que
tenen en la pensió de jubilació la
principal font d’ingressos.
< L’aportació mitjana
d’aquestes pensions a les llars
s’acosta als 11.500 euros anuals,
ja que la prestació mitjana de
jubilació és baixa, al voltant dels
700 euros al mes. Però aquestes
quantitats no són homogènies
en totes les autonomies, ja que
durant la vida laboral es
produeixen desigualtats en el
mercat de treball en aspectes
com bases de cotització i salaris

EVOLUCIÓ DE LA FISCALITAT ALS PAÏSOS AVANÇATS

La pressió fiscal ha pujat a
Espanya fins al 35,8% del PIB
b El desenvolupament
econòmic eleva el pes de
la recaptació d’impostos

INGRESSOS FISCALS SOBRE EL PIB
36,6

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

La pressió fiscal va augmentar a Espanya l’any passat fins a situar-se en
el 35,8%, amb una alça d’un punt
respecte al 2004. Aquesta tendència
creixent del pes dels ingressos fiscals
sobre el producte interior brut (PIB)
està en línia amb l’evolució registrada en la majoria dels països
avançats, malgrat les retallades fiscals aplicades en molts d’ells, segons
l’OCDE, que agrupa els països més
industrialitzats.
Els tècnics de l’organisme internacional atribueixen l’augment de
la proporció que els estats obtenen
de les economies en forma d’impostos al creixement. Segons l’informe,
en 17 dels 24 països dels quals es disposa de dades provisionals sobre el
2005 va pujar la pressió fiscal, mentre que només va baixar en cinc.
ISLÀNDIA ENCAPÇALA L’ALÇA / L’increment més alt es va produir a Islàndia, amb 3,7 punts, fins al 42,4%; seguit pels EUA, amb 1,3 punts, fins al
26,8%; i el Regne Unit, amb 1,2
punts, fins al 37,2%. La reducció més
alta es va produir a Hongria, amb
un punt de descens, fins al 37,1%.
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Suècia és el país de l’OCDE amb més
pressió fiscal, el 51,1%; i Mèxic el
que menys, amb el 19,8%.
L’estudi de l’OCDE compara la
proporció d’ingressos fiscals sobre el
PIB que es va produir el 2004, ja que
no en tots els països hi ha dades de
l’any passat. Sobre aquesta base assegura que «la tendència cap a una
càrrega fiscal més baixa que es va
veure entre els anys 2000 i 2003
sembla que es capgira». Entre
aquests anys, la pressió fiscal mitjana a l’OCDE va baixar del 36,6% al
35,8%. No obstant, el 2004 va tornar
a pujar fins al 35,9%.
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A Espanya, el 2004, la pressió fiscal també va pujar respecte a l’exercici precedent –fins al 34,8%–, però
es va situar molt per sota de la mitjana de l’OCDE, que va ser del 35,9%.
Els analistes de l’organisme internacional interpreten que l’augment de
pes dels ingressos fiscals són el resultat «d’un creixement més alt».
Aquest context de dinamisme
condueix a uns beneficis més elevats
per a les empreses, així com a uns
ingressos més alts per a les persones
que, al seu torn, es tradueixen en un
creixement dels impostos que es
veuen obligats a pagar. H

que el 40,62% dels treballadors demana el retir abans dels 65 anys, de
manera que la Seguretat Social aplica coeficients reductors i descompta
de la seva pensió els anys que li falten per complir els 65.
COMPARACIÓ AMB LA UE / La taxa de
substitució de l’últim salari a Espanya és molt similar a la de la mitjana de la UE o fins i tot superior. Encara que un treballador europeu cobri més sou que un d’espanyol, la seva pensió no supera el 79% dels últims ingressos, de manera que perd
més poder adquisitiu.
Els autors de l’estudi expliquen
que les pensions no han perdut poder adquisitiu respecte a l’últim salari del treballador gràcies a les revaloritzacions que han tingut. Un terç
de la quantia de la prestació prové
de les pujades aprovades pels governs, sobretot per a les pensions
més baixes.
Una altra dada significativa de
l’estudi –que avala l’esperit redistributiu del Seguro– és que el 70% de
la població en edat de treballar està
afiliada a la Seguretat Social i el 85%
de les persones més grans de 65 anys
cobren una pensió. H
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El secretari d’Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, va
anunciar ahir que a partir de
l’any que ve es desenvoluparan
sistemes de control «més adequats» de les depressions i altres
patologies similars tant per evitar
fraus en les baixes per malaltia
com per millorar els sistemes de
prevenció.
Granado va destacar que els últims anys han agafat importància
en les baixes per incapacitat temporal patologies que estan relacionades amb quadros de depressió, ansietat i angoixa «en què és
més fàcil fingir el diag- nòstic».
Per això, la Seguretat Social vol
conèixer quins són els entorns de
treball on apareixen aquest tipus
de malalties més sovint «per prevenir-les i també per evitar el
frau, la picaresca i la simulació».
La Seguretat Social té previst
arribar a acords amb les diverses
comunitats autònomes amb l’objectiu de posar en marxa programes de control més efectiu sobre
les baixes laborals. H

