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PRESAKA DABILEN JENDEARENTZAKO SINTESIA 

Pentsioak erreformatu behar dira 

- Ez da egia pentsioen gaia krisiarekin lotuta dagoenik. Botere politiko eta ekonomikoak aspalditik
ari dira planteatzen pentsioen gaia, hau da, oraingo krisia baino askoz ere lehenagotik. 

- Erreforma hauek guztiek, guztiek, baita orain proposatzen denak ere, pentsioak jaisteko neurriak
ezartzen dituzte.

- Gero eta pentsiodun gehiago dago, jendea urte gehiagoz bizi delako; eta gero eta kotizatzaile
gutxiago dago, langile gutxiago dagoelako.

- Esaten digute ez dela dirurik egongo pentsio publikoak ordaintzeko. Alarma soziala piztu eta
hedatzen da.  

- Azken aldiko irtenbideak: jasangarritasun faktorea: FEI eta FRA.

FEI: erretiratu berri guztiei murriztuko zaie pentsioagatik kobratuko duten zenbatekoa, erre-
tiroa atzeratzen den urte bakoitzeko. 

FRA: ERRETIRATU guztiengan du eragina. KPIaren araberako errebalorizazioa ezabatzen da, eta
beraren ordez aldagai ekonomiko ugari dituen formula konplikatu bat jartzen da (nahiko zaila
ulertzeko). Horrenbestez, pentsioaren  balio erreala, beraren eroste-ahalmena, urtero jaisten da. 

- Erreforma hau irailean onartu nahi dute. Zergatik hainbesteko presa? Azken batean, arazoa epe
ertain eta luzerakoa da.

Argudio hauen tranpak 

- Zergatik egon behar da orekatuta pentsioen aurrekontua?

- Garrantzia duena ez da langileen kopurua, baizik eta sortzen duten aberastasuna. 

- Zergatik ordaindu behar dira pentsioak langileen kotizazioekin soilik? Zergatik ez dute kontuan
hartzen diru-sarrerak handitu daitezkeela?

- Pentsioek ez dute defizitik izan 2012ra arte, eta gainera defizit txikia izan da.

- Zenbat kostatu da finantza-erreforma? Pentsiodunak eta beste gizarte-zerbitzu batzuen erabiltza-
ileak dira sistema kapitalistak sortzen dituen arazoengatik ordaintzen dutenak.       

- Badira “pentsioen krisia” gezurtatzen duten beste argudio asko. 

- Laburbilduz, pentsio publikoen krisia eraikuntza politiko bat da. Gaia bere osotasunean
kontsideratzen bada, krisi hori ez da existitzen. Borondate politiko eta sozialik egonez gero,
“pentsioen krisia” pentsioak murriztu gabe konpon daiteke. 

Pentsio pribatuak 

- Gobernuek gomendatzen dute pentsio pribatuak kontratatzea. Pentsio pribatu indibidualak ez
ezik, pentsio kolektiboak ere bai (enpresakoak). Azkar hazten ari dira. 
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4 - Pentsio pribatuei desgrabazio fiskal mardulak ematen zaizkie. Ez badago dirurik pentsio pu-
blikoentzat, zergatik desgrabatzen ote dira pentsio pribatuak?

- Ekonomikoki hondagarria den proposamen bat: arrisku izugarria, errentagarritasun txikia, oso
kudeaketa garestia, eta aberatsen aldekoa. Norentzat dira onuragarriak?

- Gizartea are gehiago zatitzen du: alde batetik aberatsak, desgrabazio fiskal handiez asko aur-
rezten baitute; eta bestetik pobreak, hori ezin egin baitezakete. 

“Pentsioen krisiaren benetako arrazoiak”

- Pentsio-sistemaren arazoen inguruko “alarma” askoz ere lotuago dago finantza-kapitalaren hel-
buruekin pentsio-sistemarekin baino. Pentsio pribatuak oso onuragarriak izan daitezkeelako
finantza-kapitalarentzat. Pentsiodunen ongizatea edo segurtasuna ez da pentsioen pribati-
zazioaren helburu nagusia.

- Pentsio-funts pribatuek finantza-baliabideen fluxu erregular eta ugariak ematen dizkiote kapital
pribatuari, horiekin negoziatzeko eta mozkin handiak lortzeko. 

- EBk funts horiek garatzeko interes handia du, kapital handien europar merkatua bultzatzeko.

- “Pentsio publikoen sistemaren krisiari” buruzko diskurtsoen arrazoi sakon eta benetakoak
finantza-kapitalaren “ongizatea” eta mozkinak dira. 

Ondorioak

- Pentsio publikoen murrizketak pobrezia areagotuko du pentsiodunen artean, eta desberdinta-
suna herritarren artean.

- Pentsio publikoak dituzten langileak pobreziara daude kondenatuta. Oso txarto biziko dira eta
ezin izango diete lagundu euren familiei.

- Ez badago baliabiderik pentsiodun publikoak mantentzeko, nondik ateratzen dira pentsiodun pri-
batuentzako baliabideak? Gakoa errentaren banaketa da, ez pentsio publikoen defizita. Ez bada-
go baliabiderik guztiontzat, ez ote da hobe baliabideak errazionatzea, batzuek asko eta beste
batzuek ezer ez edukitzea baino?

Zer egin daiteke?

- Gizarteak eraikitzen dira desiratzen dutenaren alde borrokatzen. Pentsio publiko duinak nahi
baditugu, haien alde borrokatu behar dugu. Ezinbestekoa da hori orain egitea.

- Ez onartu pentsioen krisiaren ideia. Ez kontratatu pentsio pribaturik. 

- Asko dira pentsio publikoak mantentzeko egin daitezkeen gauzak.

- Baina orain, proposatutako erreforma gelditu behar da lehenbailehen. Pentsioak ez dira ukitzen.
Ez diegu botorik emango pentsioak ukitzen dituztenei edo ukitzen uzten dutenei.
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SARRERA 

Gobernuak lehen planoan jarri du berriz ere “pentsio publikoen krisiaren” gaia. Esaten digu ezi-
nezkoa dela pentsio publikoei eustea, etorkizunean ez dela dirurik izango pentsio horiek finantza-
tzeko. Esaten dute, horrez gain, pentsio publikoak etorkizunean “mantentzeko” -bideragarriak izan
daitezen- beharrezkoa dela une honetatik “arrazionalizatzen” hastea.

Diskurtso hori orain dela asko hasi zen (Txilen Pinochetekin, 1973an; espainiar estatuan, 1985/88
urteetan; eta Munduko Bankuak oso txosten garrantzitsu bat aurkeztu zuen 1994an), eta etenik
gabe jarraitu du orain arte: Toledoko Itunak 1995az geroztik, hainbat errondarekin, eta 2011n.
Baina hori ez da aski haientzat; horregatik, 2013an, Adituen Batzorde bat eratu ondoren -horiek
esan dezaten nola jarraitu behar den pentsio publikoak arrazionalizatzen-, gobernuak erreforma
berri baten proposamena aurkeztu du. Ez da egia pentsioen gaia krisiarekin lotuta dagoenik. Izan
ere, botere politiko eta ekonomikoak oraingo krisia baino askoz ere lehenago hasi dira plantea-
tzen pentsioen gaia.    

Orain, krisia aprobetxatuz, are gehiago presionatu nahi dute gai horretan2 eta, azken aldiko histo-
rian aurreneko aldiz, pentsio GUZTIEN erreforma planteatzera ausartu dira. Erreforma horiek guz-
tiek, guztiek, eta orain proposatzen denak ere, pentsioak murrizteko neurriak ezartzen dituzte.
Beherapenen beherapenak. 

PENTSIO-SISTEMAK 

Ezaguna denez, badira zenbait forma eta sistema pentsioak finantzatzeko: 

• banaketaren forma: langileek pentsioentzat ordaintzen dituzten kotizazioek finantzatzen dituzte
ordaindu beharreko pentsioak, urte bakoitzean.
Dirua alde batetik sartzen da eta beste batetik

irteten da, ez da inon ere metatzen. Hori da pentsio publikoak finantzatzeko forma ohikoena,
herrialde gehienetan. Sistema horrek langile talde desberdinen arteko elkartasuna ahalbidetzen
du. Langileak badaki zenbat kobratuko duen erretiratzen denean, indarrean dauden legeen ara-
bera (prestazio definituak)

• zergen forma. Herrialde batzuetan, pentsioak zerga orokorren bitartez finantzatuta ordaintzen
dira.  Ez dago pentsioentzako kotizaziorik; izan ere,
haien finantziazioa Sarrera eta gastu publiko orokorrei
dagokie.  

• kapitalizazioaren forma. Pentsioak finantzatzen dira langileek bankuei edo aseguru-etxeei egiten
dizkieten ekarpenen bitartez. Langileek erregulartasunez
kotizatzen dute, jardunean dauden bitartean, eta funtsak
metatuz joaten dira. Finantza-erakundeak funtsak jasotzen
ditu, funts horiekin negoziatzen du, eta erretiratzeko eguna
iristen denean langile bakoitzak eskuratzen du bere kon-
tuan bai jarritako funtsak eta bai funts horiek izan duten
igoera edo jaitsiera; hala, pentsioak ordaintzen dira langile

bakoitzak bere kontuan metatu duen diruarekin. Erretiratzeko unean, langileak bi aukera ditu:

2 Beste alde batetik, “sakrifizioa errazago onartzen da garai zailetan garai oparoetan baino” (esaldi hau “adituen”
2013ko lehenengo txostenena agertzen zen; azkeneko bertsioan, baina, desagertu egin zen, seguruenik horrek erakus-
ten zuenaz konturatu zirelako).



6 metatutako zenbateko osoa jasotzea edo bizi-itxaropenaren arabera bankuak kalkulatzen duen
aldizkako pentsio bat jasotzea. Langileak badaki zenbat jarri behar duen, hartutako konpromisoa-
ren arabera, baina ez daki zenbat kobratuko duen, hori bere funtsera iristen den diruaren arabera-
koa baita (ekarpen definituak). Langile bakoitzak bere funtsak ematen duenetik jasotzen du berea,
ez dago lekurik elkartasunarentzat.

“ARAZOA”

Esaten da pentsio publikoak krisian daudela, arrazoi hauengatik:

- adineko pertsonen kopurua hazten da, pertsonok denbora luzeagoz bizi izaten gara eta, hortaz, 
→ diru gehiago behar da pentsio gehiago finantzatzeko.

- jardunean dauden langileen kopurua jaisten da,
→ kotizatzaileen kopurua jaisten da. Diru gutxiago biltzen da pentsioetarako.

Esaten digute ez dela dirurik egongo pentsio publikoak ordaintzeko. Alarma soziala piztu eta
hedatzen da.

AZKEN ALDIKO “IRTENBIDEAK”

Nahiz eta gobernuak 1998an hasi ziren pentsio publikoen gaia planteatzen, hartu diren azken neu-
rriak hauexek dira: 

- Toledoko Itunak: 1995 eta beraren hiru errondak

- 2011ko erreforma
- 2013: Adituen Batzordea eta iraileko proposamena. Gobernuak adituen batzorde bat izendatu
zuen, erreformari buruzko aholkularitza eman ziezaion, eta batzorde horren Txostenean oinarritu-
ta bere proposamen propioa prestatu du, hilabete honetan bertan onartzeko asmoz. 
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Justifikazio-operazio hutsa 

Zer sinesgarritasun du batzorde horrek? 12 pertsone-
tatik: 9 pertsona banka edo aseguru-etxeetako goi
mailako enplegatuak dira, katedratikoren bat (UGTko
bat), CCOOko teknikari bat.

PROPOSAMENAK 

- Proposamen nagusia: Jasangarritasun faktorea aplikatzea pentsioen kalkuluari. 2011n iragarri zen
2027rako, baina orain berehala aplikatuko da. Bi osagai ditu: 

FEI: Belaunaldien arteko Ekitate Faktorea (Factor de Equidad Intergeneracional): Pentsiodun
berriengan soilik du eragina. 2019tik aurrera egongo da indarrean.

FRA: Urteko Errebalorizazio Faktorea (Factor de Revalorización Anual): pentsiodun GUZTIEN-
GAN du eragina. (zikloen araberako kalkuluak: 11 urte)  

FEI: pentsiodun berriengan du eragina3

Bizi-itxaropena 65 urte betetzean eta Belaunaldien arteko Ekitate Faktorea. (2014=1). Iturria: INE
(2012). Adituen batzordearen txostenetik, seguruenik eguneratu egingo da behin betiko bertsioan.

Behin bakarrik aplikatzen zaie erretiratu berriei, beren lehenengo
pentsioaren kalkuluan, bizi-itxaropena luzatzen dela abiapuntu-
tzat hartuta; hau da, pertsona bat zenbat eta geroago erretira-
tzen den, orduan eta denbora gehiagoz biziko da (batez beste). 

Lehengo erretiratuek baino gehiago ez kobratzeko, hasierako
pentsioa aldarazten da (jaitsarazten da) urte bakoitzerako kalkula-
tutako bizi-itxaropen teorikoarekin. 

Horretarako, sisteman sartzerakoan erretiratu berriek izango luketen pentsioa biderkatzen da erre-
tiro-pentsio berrien Belaunaldien arteko Ekitate Faktorearekin; faktore hori zatiketa honen bidez
kalkulatzen da: lehenagoko une batean (2019?) sisteman adin jakin batez sartu direnen bizi-itxaro-
pena / (zati)  adin berberaz baina geroagoko une batean (2020…, 2050…) sartzen diren erretiratu
berrien bizi-itxaropena. Suposatzen denez bizi-itxaropena hazi egiten dela, emaitza 1 baino txikia-
goa izaten da beti, eta, hortaz, pentsio berria murriztu egiten da. Hau da, erretiratu berri guztiek
pentsioagatik kobratzen dutena murriztu egingo da erretiroa atzeratzen den urte bakoitzeko.  

Denbora gehiagoz biziko zarela espero denez, gutxiago kobratzen duzu. 2040tik aurrera
erretiratzen direnek beren pentsioaren %15-20 galduko dute hasieratik.

Iritzi publikoa konbentzitzeko (manipulatzeko), esaten dute galera hori “konpentsatu daitekeela”
beste aldagai batzuk igotzen badira. Zeintzuk, zenbatean, noiz?.

FRA: Helburua: Gizarte Segurantzaren sistema kontributiboaren aurrekontu-oreka bermatzea ziklo
ekonomiko osoan. Urteko Errebalorizazio Faktoreak bermatzen du pentsioen aurrekontuan ez
dagoela inoiz ez defizitik ez superabitik (sistemaren aurrekontu-saldoa (Sarrerak*-Gastuak*) zero
izan behar da).

3 Koadroa adituen batzordearena da, eta seguruenik azkeneko bertsioan eguneratuko da.



8 Kontua da bestelako eguneratze-formula batzuk erabiltzea, oraingoaren aldean. Oraingoa da urte-
ko KPIa (Kontsumo Prezioen Indizea) erabiltzea eta pentsioen errebalorizazioari aplikatzea. KPIaren
araberako errebaloriazioa ezabatzen da. 

Eta eguneratze-formula berri bat ezartzen da, FRA deritzana, pentsio guztiei aplikatzekoa. Beraren
kalkulua egiteko, zenbait aldagai konbinatuko dira, hala nola sarreren hazkundea, pentsioen kopu-
rua, ordezkapen-efektua (efektu horren eragilea da sisteman urtero sartzen diren pentsiodunen
pentsioak eta irteten direnenak desberdinak direla), pentsio-sistemako sarreren eta gastuen arte-
ko aldea, eta beste aldagai batzuk.

Aldaketa horrek galera bat ekarriko duenez pentsio guztientzat, eta gizarte-eragileen zein iritzi
publikoaren onarpena lortzeko, zoru bat ezartzen da gutxieneko errebalorizaziorako –KPIaren
%0,25 zailtasun ekonomikoko garaietan edo atzeraldietan4- eta gehieneko sabai bat hezkunde-
garaietan: KPI + % 0,25. Baina orain, eta seguruenik urte askoan, atzeraldi nabarian bizi gara, eta,
hortaz, formulak %0,25 soilik errebalorizatuko ditu pentsioak, eta horixe izango da pentsioen “erre-
baloriazioa” hainbat urtetan. Errealitatean, horrek dakarrena da pentsioen balio nominala (zenba-
kitan) izoztea, eta urte gutxian haien eroste-ahalmena jaistea. Ekonomiak hobera egiten badu (¿?),
eta kasurik onenean, KPIaren azpitik egongo da nabarmenki. Horrenbestez, pentsioaren balio erre-
ala, beraren eroste-ahalmena, urtez urte murrizten da.  

Gutxienez % 0,25 –zorua- igotzeko proposamena pentsioen izozketa mozorrotzeko ahalegin bat
besterik ez da, hau da, “ez-igoera” erreala ezkutatzeko eta iritzi publikoa manipulatzeko, sistema
berriaren onarpena errazteari begira. 

Azken 11 urteotako KPIak alderatzen dituen grafikoa  

Ikus ditzagun jasangarritasun faktorea eta haien erraztasuna eta gardentasuna.(!!!!!!)5

4 Formularen aplikazioak emaitza negatiboak izan arren 

5 Formula sinplifikatzeko(!) eta ulergarriago egiteko, hauxe gaineratzen dute: “Hazkunde-tasen gaineko barrak (−) adie-
razten du horiek batez besteko aritmetiko mugikor bezala kalkulatzen direla. (*) asteriskoak adierazten du sarrerak eta
gastuak batez besteko geometriko mugikor bezala kalkulatzen direla. Bi neurri horiek kalkulatzen dira urte kopuru bakoi-
ti jakin bat (n) kontuan hartuta, eta t-an zentratzen dira. Hau da, aurreko garaietako (n-1)/2-ak eta geroagoko garaietako
(n-1)/2-ak kontsideratzen ditu. 3. Eranskinean aztertzen da nola eraiki beharko litzatekeen gastuen batez besteko geo-
metrikoa, batez besteko pentsioaren bilakaerari buruzko etorkizuneko aurreikuspenak barnean sartzean”. 
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Hau da Gobernuaren proposamena, eta ez badugu eragozten, aldaketa txiki batzuk eginda iraile-
an onartuko da6. Zergatik hainbesteko presa? Urgentzia eta presa gehitzen dizkiote beren plante-
amenduari, astakeria horren aurrean eurek beldurrez aurreikusten duten gizarte-erreakzioa saihes-
teko edo, gutxienez, moteltzeko. 

ARGUDIO HORIEN TRANPAK 

Proposamen hauek aspalditik justifikatu izan dira lehen aipatu ditugun argudioez eta garrantzi gu-
txiagoko beste askoz. Noraino dira baliagarriak? Komentatu beharreko alderdi ugarik agerian
uzten dute planteamendu horiek ikusmolde politiko, ideologiko edo ekonomikoen emaitza direla,
errealitate eztabaidaezinen emaitza baino askoz ere gehiago. Ikus ditzagun hor aipatzen diren
alderdi batzuk, haien ahulezia nabariak erakusteko. 

Zergatik egon behar da orekatuta pentsioen aurrekontua, edo Gizarte Segurantzarena, eta ez
gastu publikoaren gainerako atalak?: judiziala, armada, industria, atzerriko arazoak edo
Erregearen Etxea, eta abar. Pentsioek pentsiodunek soilik finantzatu behar badituzte, noiz
finantzatuko dituzte militarrek armada, diplomazialariek Atzerriko Arazoen Ministerioa, monar-
kikoek Erregearen Etxea? Hau historikoki hartutako hautu bat da, orain guztiz arbitrarioa dena. 

Garrantzia duena ez da langileen kopurua, baizik eta sortzen duten aberastasuna. Langile gu-
txiagok gehiago ekoizten badute, eta hori etengabe gertatzen da oraingo kapitalismoan, ez
dago arazorik. Herrialde batek gehiago ekoizten duen heinean, pentsio gehiago finantzatu di-
tzake langile gutxiago egon arren. Adibidez, 50 langilek 100 ekoizten badute, 2 banatu daitez-
ke pertsona bakoitzeko; baina 20 langilek 180 ekoizten badute, 9 banatu ahal izango dira per-
tsona bakoitzeko. Langileen kopurua ez da zifra esanguratsuena; izan ere, benetan esangura-
tsua dena  osoko ekoizpenaren zifra da. Txarto dagoena ez ote da izango sortutako aberasta-
sunaren banaketa, eta ez langileen kopuru txikia? Pentsioen finantziazioa gizarte-aberastasu-
naren banaketaren kontua da, ez langileen kopuruarena.

Zeren tranparik handiena hauxe baita: gaia planteatzea esanez pentsioak langileen kotizazioez soi-
lik ordaindu behar direla, hau da, premisa hori abiapuntutzat hartuta.

Aberastasuna produktu sozial bat da, eta gizarte osoak kooperatu behar du adineko pertsonak
mantentzeko. Oraingo adineko pertsonak dira biztanleria osoak gaur egun disfrutatzen duen abe-
rastasuna sortu dutenak. Bada, zergatik mantendu behar dituzte jardunean dauden langileek soi-
lik? Adibidez, enpresen irabaziak jasotzen dituztenek, ez ote dute inolako erantzukizunik irabazi
horiek sortzeko hainbeste urtez lan egin duten adineko pertsonekin?

Ikusi dugunez, gizarte batzuetan pentsioak zergez ordaintzen dira (biztanleria osoak ordaintzen
dituen zergez), kotizazioez ordaindu beharrean. Beharrezkoa izanez gero, zergatik ezin ote da bes-
telako diru-sarrerarik erabili pentsioek sor ditzaketen defizitak (defizit txikiak, nonbait) ordaintzeko?

“Adituek” eta “politikariek” sistema itxi bat planteatzen dute. Itxita mantendu nahi bada, hori
bideraezina izatera kondenatzea da. Zergatik mantendu behar da itxita? Gaia gastua murriztearen
ikuspuntutik soilik planteatzen da. Zergatik ez da berraztertzen diru-sarreren alderdia?

Gainera, zenbateko defizita dute pentsioek? 2012ra arte, krisi guztiarekin, pentsioek ez dute defi-
zit izan, superabita baizik. Lagungarria izan da Estatuaren defizita jaisteko eta Pentsio Funts mar-
dul bat metatzeko, 65.000 milioi euro ingurukoa. 2012an, 6 milioi langaberekin eta kotizazio txiki-

6 Gobernuak pentsio-sistema 2013ko urria baino lehen aldatzeko konpromisoa hartu zuen EBrekin. 



10 ko lan-merkatu batez, defizit txiki bat izan dute -6.000 milioi euro ingurukoa-, eta defizit hori
Funtsaren kontura finantzatu da; gainera, Funtsak jarrai dezake defizit horiek finantzatzen, garai
hobeak datozen bitartean. Pentsioek ez dute defizitik izan 2012ra arte, eta defizit txikia izan da.

Beste defizit batzuekin alderatzen badugu, zenbat kostatzen ari zaigu espainiarroi espainiar finan-
tza-sistema finantzatzea? Kontuan hartuta, gainera, saneatzen baldin bada, saneatuta dagoenean
bere akziodunei soilik emango dizkiela mozkinak. Zaila da benetan jakitea zenbat diru bideratzen
ari zaion espainiar finantza-sistemari, baina azterlan batzuek diote herrialdeko produktu gordina-
ren % 10 inguru dela. Finantziazio horrek ezartzen dituen neurriak, gainera, kaltegarriak izaten ari
dira herritarrentzat. Zergatik dago diru hori finantza-sistemarentzat eta gisa bereko beste helburu
batzuentzat? Zer diruz finantzatzen ari da finantza-erreskatea? Eta hori ustelkeria kontuan hartu
gabe, iruzur fiskala -80.000 euro urtean- eta irabazien gaineko zerga txikiak kontuan hartu gabe.
Zertaz ari dira “pentsioentzat ez da dirurik egongo” esaten dutenean? Dakigunez, bankuek ez
dute kotizatzen beren erreskatea finantzatzeko, baina pentsiodunek bai kotizatzen dute beren
pentsioa ordaintzeko. Beste gastu batzuk ez aipatzeko, hala nola Estatuak Elizari egiten dion ekar-
pena: hainbat milioi euro urtean. Garbi baino garbiago dago “pentsioen arazoak” zerikusia duela,
batez ere, herrialdeko aberastasunez egiten den erabilerarekin eta banaketarekin. Pentsiodunak
eta beste gizarte-zerbitzu batzuen erabiltzaileak dira sistema kapitalistak sortzen dituen arazoen-
gatik ordaintzen dutenak.

Beste argudio asko aurkez daitezke: 

- Jende zahar gehiegi dagoela dioen argudioaren aurrean: txarra ote da urte gehiagoz bizitzea, ala
lehenago hil beharko gara, japoniar Ministro batek argi eta garbi planteatu duen bezala?

- Zeri begiratu behar zaio?: zenbat pentsiodun mantendu behar ote dugun, ala zenbat pertsona
dauden jarduerarik gabe –guztira- herrialdean? Espainian, jarduerarik gabeko biztanleria biztanle-
ria osoaren % 32,8 da. Ez ote litzateke interesgarriagoa izango lan-merkatu eta soldatak hobetzea,
zaharrei gehiegi bizitzea leporatzea baino?

- Kotizatzaile gutxi baldin badaude, langileen kopurua handitu beharko litzateke: arazoa ez da
pentsioena, lan-merkatuarena baizik. Ez da langilerik falta, lanpostuak falta dira. Badira lan egin
nahi baina enplegurik ez duten pertsona ugari. Enplegua hobetzen bada, soldatak hobetzen badi-
ra -horien gainean kotizatzen da-, beharrezkoa bada: zergatik ez dira igotzen kotizazioak (langile-
ak eta enpresak)? Pentsio pribatuak egitea “gomendatzen da”; ez ote da hori kotizazioak igotzea
bezala, edo okerragoa?

- Oraingo langileak hobeto bizi dira zaharrek aurretik egindako lanari esker, eta, hortaz, zerbait
gehiago ordain lezakete. Gainera, zaharrak gazteen familia dira; pentsioek huts egiten badute,
familiek zaharrak mantendu beharko dituzte, nahiz eta, gaur egun, pentsiodunak diren lanik gabe-
ko familia gazte asko mantentzen ari direnak.

- Inkesta batzuetan, langileek jadanik adierazi dute prest daudela kotizazio handiagoak ordaintze-
ko pentsio-sistemari eusteko. 

- Espainian, pentsioen gastua EBko batez bestekoaren azpitik dago nabarmenki. Zergatik ez da
pentsioetan gastatzen EBko ehuneko berdintsua?

Laburbilduz, pentsio publikoen krisia eraikuntza politiko bat da. Gaia bere osotasunean kontside-
ratzen bada, krisi hori ez da existitzen. Borondate politiko eta sozialik egonez gero, “pentsioen kri-
sia” pentsioak murriztu gabe konpon daiteke.
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PENTSIO PRIBATUAK

Pentsio publikoen aurkako kanpaina modu berdinean bukatzen da beti, alegia, pentsio pribatuen
kontratazioa gomendatzen, pentsio publikoen jaitsiera konpentsatzeko. Eta pentsio horiei desgra-
bazio fiskal mardulak ematen zaizkie.

Gainera, Munduko Bankuak, EBk eta gobernuek hala bultzatuta, asmo bakarra ez da lortzea per-
tsonek pentsio pribatuak modu indibidualean kontratatzea; horrez gain, nahi dutena da enpresek
eta instituzioek (kasu askotan publikoak) ere pentsio pribatuak kontratatu ditzatela kasuan kasuko
taldearentzat. Adibidez, Kataluniako Generalitatek pentsio pribatu bat kontratatzen du (banku
batekin edo Caixarekin) bere langileentzat. Hori diru pila bat da bankuarentzat, eta gainera oso
segurua, zeren dirua ezin baita erretirora arte berreskuratu, kasu oso larrietan izan ezik. Orain arte,
neurri hau enpresaren borondatezko neurria izan da (ez langileena, hauek ezin baitiote uko egin),
baina nahi dutena da urte gutxiren buruan praktika hau derrigorrezkoa izatea. 

Pentsio pribatuak 1989-1990 urteetan hasi ziren Espainian, eta harrezkero 85.000 milioi eurora iri-
tsi ziren 2007an, nahiz eta gero 78.000 milioira jaitsi ziren 2008an, gertatutako galeren eraginez.
Pentsio Publikoen Berme Funtsak baino askoz ere gehiago. Kontratatzaile indibidualen kopurua
bider 16 biderkatu zen 1990 eta 2007 bitartean, eta (enplegu) kontratu kolektiboen kopurua bider
23. Eta kontuan hartuta, gainera, pentsio pribatuak ez direla aski garatzen publikoak “oparoak”
direlako.

Gomendio horien aurrean, hauxe aipatu behar da:

- Nork aurreztu ote dezake pentsio pribatuak kontratatzeko? Familia asko nekez iristen dira hilaren
amaierara, eta beste batzuk ezta hori ere. Nork aurreztu dezake? Eta, are okerrago, nork aurreztu
dezake nahikoa taxuzko pentsio bat eskuratzeko? Pentsioen patronalaren arabera – Inverco-: hile-
an 898 euroko pentsio bat eskuratzeko, 272.000 euroko ekarpena egin behar da kapitalizazio-funts
batean (45 milioi pezeta baino gehiago). Hilean 2.466 euroko pentsioa kobratzeko, 747.000 euro
inguru metatu behar dira (124 milioi pezeta baino gehiago) (Iturria: INVERCO).

- Pentsio pribatuek desgrabazio fiskal oparoak dituzte, baina gehien aurreztu dezaketenentzat soi-
lik dira onuragarriak, hau da, aberatsenentzat. Gizartea are gehiago zatitzen dute: aberatsak, asko
aurrezten dutenak; eta pobreak, ezin aurreztu dezaketenak. Ez badago dirurik pentsio publikoen-
tzat, zergatik desgrabatu ote daitezke pentsio pribatuak?

- Pentsio pribatuetan metatzen den dirua burtsan edo beste finantza-produktu batzuetan inberti-
tzen denez, pentsio pribatuek kapitala galtzeko arrisku izugarria dute. Izatez, azken urteotan,
Espainiako pentsio pribatuek gero eta gutxiago balio dute urtean.

- Pentsio pribatuen errentagarritasuna txikia da, eta krisialdiaren urte hauetan negatiboa.
Horregatik, haien balioak behera egiten du, gora egin beharrean. Kontuan hartzen bada prezioek
inflazioagatik duten igoera, pentsio pribatuen errentagarritasuna ez da iristen, urte askotan, pre-
zioen igoera konpentsatzera. Beraz, pentsio pribatuek gero eta eroste-ahalmen txikiagoa dute.

- Pentsio pribatuen kudeaketa oso garestia da, zeren finantza-erakundeek kobratu egiten baitute
kudeaketa horregatik. Espainiari buruz egindako kalkuluen arabera, pentsioa kudeatzeko kostua,
hau da, pentsioa kudeatzen duten banku edo kutxei ordaintzen zaiena, % 37ra irits daiteke.
Espainia herrialde garestienetako bat da kudeaketa horretan. 

Arrisku izugarrikoak, errentagarritasun eskasekoak, oso kudeaketa garestikoak eta aberatsenentzat
mesedegarri. Finantzaren ikuspuntutik hondagarria den proposamen bat. Zer zentzu ote du pen-



tsio pribatuak proposatzeak? Finantziazio gehiago behar izanez gero, ez ote litzateke hobe izango
pentsio publikoen kotizazioak igotzea? Zer interes ezkutatzen dira gomendio horren azpian?

“PENTSIOEN KRISIAREN BENETAKO ARRAZOIAK” 

Azkenez, gaiaren benetako muinera iristen gara. Pentsio publikoen arazoak aldaketa batzuen
bidez konpondu badaitezke (baina ez orain proposatzen diren aldaketen bidez), eta pentsio pri-
batuak ez badira irtenbidea, arazoak handitu baino egiten ez dutelako. Zergatik dute erakunde
publikoek eta finantza-erakundeek hainbesteko interesa pentsio publikoak murrizteko eta priba-
tuak handitzeko?

Galdera horri erantzuteko, kontuan hartu behar da zer behar duen kapitalismoak, alegia, mozkinak
lortzea eta bere boterea handitzea ahalbidetzen dioten espazioak etengabe zabaltzea; eta pen-
tsio pribatuak espazio ona dira horretarako.

Pentsiodunen ongizatea edo segurtasuna ez da pentsioen pribatizazioaren helburu nagusia.
Pentsio-sistemaren arazoen inguruko “alarma” askoz ere lotuago dago finantza-kapitalaren helbu-
ruekin pentsio-sistemarekin baino, zeren pentsio pribatuak oso onuragarriak izan baitaitezke
finantza-kapitalarentzat.

- Pentsioen funts pribatuek finantza-baliabideen fluxu erregular eta mardulak ahalbidetzen dizkio-
telako kapital pribatuari, negoziatzeko eta mozkin handiak lortzeko. Horregatik interesatzen da
pentsio pribatuak areagotzea. Dena dela, hori lortzea zailagoa da taxuzko pentsio publikoak espe-
ro badira, eta, hortaz, komenigarria da herritarrak beldurtzea, esanez balitekeela etorkizunean
funtsik ez egotea pentsio publiko horientzat.

- Pentsio-funts pribatuak kapitalen fluxu izugarriak, seguruak eta arriskurik gabekoak dira finantza-
erakundeentzat. Inbertitzaile indartsuenak dira kapitalismo globalean. Finantza-sektoreak diru
asko du eta biziki trebea da bere boterea erabiltzen iritzi publikoari eta profesionalei nahi duena
transmititzeko, alegia, sistema publikoek jasangarriak ez izateko probablitatea eta pribatizazioaren
komenigarritasuna transmititzeko. 

- Pentsioak dira kapitalak herritarren bizi-baldintzen aurka orain daraman eraso gogorraren alder-
dietako bat.

- Gainera, EBk badu funts horiek garatzeko interes handia, kapital handien europar merkatua bul-
tzatzeko.

Elementu horietan gordetzen dira “pentsio publikoen sistemaren krisiari” buruzko diskurtsoen
arrazoi sakon eta benetakoak, “pentsio-sistema modernizatzeko” eta pribatizazioa estimulatzeko
beharraren arrazoi sakon eta benetakoak. Finantza-kapitalaren “ongizatean” eta mozkinetan.
Horregatik murrizten dira pentsio publikoak eta estimulatzen dira pribatuak. Finantza-kapitalaren
mozkinak handitzeko.
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ONDORIOAK 

“Pentsioen krisiaren” politikak oso ondorio larriak izan ditu duela urte batzuetatik hona. 

- Pentsio publikoen murrizketak pobrezia areagotuko du pentsiodunen artean. EBko politikariek
diote Espainiako pentsioak oso oparoak direla. Interesgarria izango litzateke haiek bizitzen saia-
tzea zenbateko horiekin. Espainiako batez besteko pentsioa XX da, eta erretiroaren eta alargunen
batez bestekoa XX.  Nolanahi ere, gauza bat da batez bestekoa da eta beste gauza bat banaketa
erreala, ondorengo koadroan aurkezten dugun bezala. Urte gutxiren buruan, pentsioen murrizke-
tak areagotuko du pentsiodunen pobrezia, eta baita pentsio pribatuak dituztenen eta ez dituzte-
nen arteko aldea ere.

Erretiroa Pentsioak, guztira
Euroak / hilean % % metatua % % metatua
150tik  350ra 6,4 6,4 12,8 12,8 Pobrezia larria
350,1etik   600era 38,4 44,8 40,0 52,8     
600,1etik  650ra 2,8 47,6 4,1 56,9 Pobreziaren atalasea
650,1etik 1.000ra 21,5 69,1 20,0 76,9
1.000,1etik   1.500era 16,1 85,2 13,1 90,0
De 1.500,1 a 2.000 8,8 94,0 6,0 95,9
2.000 baino gehiago 6,0 100 4,1 100

Iturria: FOESSA fundazioa eta Espainiako CARITAS 2012: “La pobreza y la exclusión en la crisis, un reto estructural”.
2012ko Abuztua.

- Pentsioak bideraezinak direla esaten dutenean, zer esan nahi dute? Zer egingo dute pentsio pri-
batu ziztrinak ordaintzeko dirurik ez dutenekin? Lehenago hil beharko ote dute, japoniar
Ministroak gomendatzen zuen bezala?7 Pentsio publikoekin, miseria gorrian bizi behar izango ote
dugu?

- Gaur egun, familia gazte asko gurasoen pentsioetatik bizitzen ari dira, pentsatu dute zer ondorio
izango ote duen erreformak familia horientzat guztientzat?

- Baina, gainera, zer esan nahi du pentsio pribatuak egin behar direla publikoentzat dirurik ez
dagoelako? Herrialde bateko aberastasuna hor dagoena da, besterik ez. Edo badaude baliabide-
ak adineko pertsonak mantentzeko (etxebizitza, ogia, patatak, arraina, botikak, eta abar), edo ez
dago inorentzat ere. Kontua ez da nork eta nola finantzatzen den pertsonen bizitza. Baliabiderik ez
badago, orduan errazionatu egin beharko lirateke. Zergatik dirua dutenek guztiaz gozatu dezake-
te, beti pobre izan direnak ezer gabe hil behar duten bitartean?...

ZERBAIT EGIN OTE DAITEKE?

Noski baietz. Pertsonok, kolektiboki antolatuta, beti borrokatu gaitezke gure gizartea hobetzearen
alde. Eta, une honetan, guztiz beharrezkoa da hori egitea, ez baditugu galdu nahi zahartzaroan
bizirik irautea ahalbidetuko diguten eskubide garrantzitsuak. Pentsio publikoen alde borrokatu
behar dugu.
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7 Gizarte Segurantzaren Kontseilu Nazionalak karga fiskala arintzeko neurrei buruz egindako bilera batean, Taro Aso
japoniar finantza-ministroak hauxe esan  zuen: “arazo ez da konponduko ez badiegu uzten azkar ibiltzen eta hiltzen".



Ez dago atzerakorik ez duen gizarte-prozesurik. Pentsio publikoek planteatzen dituzten arazoak
konpondu nahi badira –eta arazo hori ez dago herrialdeak dituen arazo larrienen artean-, ez da
pentsio-sistemaren “krisirik” zertan behar, inondik ere. 

Pentsioak ez dituzte langileek soilik ordaindu behar. Sistema publiko eta unibertsal bat behar
dugu, lanaren praktikarekin lotuta ez dagoena. 

Eta hiru etapatan egin dezakegu:

Berehala:
- Ez onartu “pentsioen krisiaren” ideia: Errentaren banaketaren arazo bat da. Zer gizarte-sistema
aukeratzen den da kontua.
- Pentsioak ez dira ukitzen. Ukitzen dituenari ez diogu botorik emango. 
- Ez harpidetu pentsio pribaturik.
- Erreforma Konstituzio Auzitegiaren aurrean planteatu (50. artikuluak “pentsio duinak” bermatzen
ditu).
- Kotizazioak igo. Herritar gehienek funts pribatuak egin ditzaten nahi badute, ez ote litzateke ber-
dina izango pentsio publikoentzako ekarpenak igotzea? Jendeak kasu batean zein bestean ordain-
du behar du. Zergatik dira hobeak pentsio pribatuak? Publikoak askoz ere seguruagoak dira.
- Soldata handien oinarri arautzailea igo.
- Gizarte Segurantzari ez dagozkion prestazioak ezabatu (adibidez: kontrataziorako hobariak).

Epe ertainera:
- Lan-merkatua hobetu eta enplegua handitu.
- Erreforma fiskal aurrerakoia. 

Epe luzera:
- Adineko pertsonak mantentzeko sistemetarantz aurrera egitea, enplegua oinarritzat hartu gabe. 
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