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Sistemes de Pensions (I): Alemanya, una llei polèmica 

Abril 19, 2010 

Al país germànic, una llei del 2007 estableix l’edat de 
jubilació  als  67  anys.  En  concret,  la  llei  preveu  in‐
crementar dels actuals 65 als 67 anys entre el 2012 i 
el 2029. 

La vida laboral s’allargarà un mes per any a partir del 
2012 i dos mesos per any a partir del 2024, fins arri‐
bar a  la  frontera dels 67 el 2029. Per  tant, els nas‐
cuts  a  partir  del  1964  es  jubilaran  ja  als  67,  amb 
l’excepció  de  qui  hagi  cotitzat  45  anys  ó més,  els 
quals podran retirar‐se als 65. 

Una llei que no contenta a tothom 

L’antic Ministre  de  Treball  social‐demòcrata  (SPD), 
Sr. Franz Müntefering va ser el gran arquitecte de la 
llei.  Segons  un  sondeig  d’un  diari  alemany,  l’any 
passat  un  85%  dels  alemanys  s’oposava  a  aquesta 
llei i només un 10% li donava suport. 

Pel que sembla,  la mesura va ser un dels principals 
punts d’escissió entre l’antiga coalició entre socialis‐
tes i la CDU (Unió Demòcrata Cristiana). 

La justificació per implementar la llei és una adapta‐
ció a la realitat demogràfica del país, però en realitat 
molts experts ja apunten grans buits legals. El 2003, 
una tercera part dels  jubilats es varen retirar antici‐

padament, unes 300.000 persones, renunciant apro‐
ximadament a un 10% de la seva pensió. 

Quasi  tothom, però està d’acord que  s’introdueixin 
en  l’actual  llei  excepcions  per  a  treballadors  amb 
una  feina  considerada  “dura”,  i  l’actual ministra de 
treball  alemanya,  Sra. Ursula  von der  Leyen  (CDU), 
es declara oberta a esmenes que el govern examina‐
rà el proper mes de novembre. 

Evidentment, serà complicat determinar quines acti‐
vitats  es  consideren  “dures”,  tant  des  del  punt  de 
vista físic com psíquic. Per exemple, en l’actualitat la 
majoria de  treballadors de  la  construcció  a Alema‐
nya ja es jubilen als 57 ó 60 anys. 

La  reforma, però, es presenta  com a absolutament 
necessària,  ja  que  l’estat  alemany  preveu  que  el 
2060 un de cada 3 alemanys tingui més de 65 anys i 
un  de  cada  7  superi  els  80.  A  més,  augmentarà 
l’esperança de vida. 

 

Guinea Equatorial i São Tomé i Príncipe no són admesos en un or‐
ganisme de transparència en els pagaments entre govern i empre‐

sa privada  
Abril 21, 2010 

L’EITI,  Iniciativa  de  Transparència  en  la  Indústria 
Extractiva en anglès, l’organisme que lluita contra la 
corrupció  en  països  amb  recursos minerals,  ha  ex‐
pulsat a Guinea Equatorial  i a São Tomé  i Príncipe. 
Tot  i això, s’ha  inclòs el Txad dintre dels països que 

presenten una bona transparència en els seus comp‐
tes.  
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Petita història de l’EITI 

Dirigida  pel  Departament  per  al  Desenvolupament 
Internacional (DFID) del Govern Britànic, la EITI es va 
posar en marxa el 2002 durant  la Cimera Desenvo‐
lupament  Sostenible  de  Johannesburg  i  després 
d’una  iniciativa  del  Govern  Britànic.  Es  tracta  d’un 
acord voluntari entre governs, empreses  i xarxes de 
societat civil per fer transparents els pagaments que 
les empreses  fan als governs  i els  ingressos que els 
Governs registren per aquests conceptes. 

La iniciativa va ser implantada a partir d’una campa‐
nya  internacional,  principalment  a  Europa,  anome‐
nada  “publiquin el que paguen”, que es  referia es‐
pecialment als pagaments “grisos” de  les empreses 
petrolieres,  amb  l’objectiu de  fer obligatòria  la pu‐
blicació d’aquests pagaments. 

Un nombre de governs han decidit donar suport a la 
iniciativa  EITI.  Aquest  suport  consisteix  en  proveir 
recursos  financers,  polítics  i  tècnics.  L’únic  requisit 
formal per ser part d’aquest grup és declarar públi‐
cament  la  intenció  de  fer‐ho.  No  obstant  això, 
l’organització  proveeix  una  llista  de  requeriments 
addicionals  que  ella  estima  seria  desitjable  formés 
part de tal suport. 

La  llista  d’aquests  països  inclou  Austràlia,  Bèlgica, 
Canadà,  Alemanya,  Finlàndia,  França,  Itàlia,  Japó, 
Països Baixos, Noruega, Qatar, Espanya, Suècia, Suïs‐
sa, Regne Unit i EUA. 

La  no  inclusió  de Guinea  Equatorial  i  São  Tomé  i 
Príncipe 

Segons  sembla,  el  Consell  de  l’EITI  va  analitzar  el 
divendres passat les sol∙licituds de 17 dels 32 països 
que  volien  l’ampliació    del  termini  per  obtenir  la 
validació  de  l’EITI.  Segons  va  puntualitzar  el  porta‐
veu,  « Només  es  concedeix  l’ampliació  del  termini 

de validació si el país demostra que han concorregut 
circumstàncies excepcionals e imprevisibles, fora del 
seu control, que hagin fet  impossible el compliment 
dels  requisits  exigits.  El  Consell  no  va  aprovar  la 
sol∙licitud  d’una  pròrroga  del  termini  de  Guinea 
Equatorial  i São Tomé  i Príncipe. Com a conseqüèn‐
cia d’aquesta decisió, aquests països  ja no es consi‐
deren països candidats a la EITI. Els dos països estan 
convidats a tornar a convertir‐se en països candidats 
una vegada que superin els obstacles per complir les 
regulatives de la EITI ». 

Guinea Equatorial havia estat acceptada com a país 
candidat  a  ser membre  de  la  EITI  a  la  conferència 
d’Accra  (capital  de  Ghana)  celebrada  el  febrer  de 
2008,  i havia de presentar  els  seus  avenços  i  com‐
promisos  respecte a  les normes de  la  Iniciativa dos 
anys després, abans del 10 de març del present any, 
per poder figurar com a “país acceptat”. 

Segons  la mateixa pàgina web de  l’EITI,  la principal 
causa d’aquesta no inclusió ha estat la difícil situació 
política dels dos països. 

Per la seva banda, Txad va ser acceptat com un can‐
didat de  la EITI en  la reunió del passat 16 d’abril. El 
ministre  de  Petroli  i  Energia  del  Txad,  Eugene 
N’Gaoulam Tabe, present a  la reunió, va dir que  les 
persones interessades ja havien establert un diàleg i 
va demanar el  suport  internacional als esforços del 
Govern del Txad per millorar la transparència. 
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Israel també es proposa importants reestructuracions al sistema 
financer  

Abril 22, 2010 

Sembla que els Estats Units no són l’únic país que té 
com a proposta de reforma immediata una reestruc‐
turació  profunda  del  seu  sistema  financer,  tal  com 
pretén  l’administració  Obama  davant  l’acció  legal 
que  la Securities Exchange Commision  (té  les  funci‐
ons de  regulador  financer) està portant a  terme en 
contra de Goldman  Sachs. Al  contrari,  a  Israel  s’ha 
iniciat un debat força similar, que pretén aplicar una 
reestructuració  amb  el mateix motiu  de  fons  tot  i 
que  de  forma  diferent:  acabar  amb  el  desmesurat 
poder  que  algunes  entitats  financeres  tenen  sobre 
l’economia real del país. 

Als mitjans de comunicació  israelians apareixen de‐
talls de la proposta que ha llençat el governador del 
Banc  Central  d’Israel,  Stanley  Fischer,  en  aquest 
sentit.  El  control  de  grans  corporacions  bancàries 
per  part  de  grans  conglomerats  empresarials,  és  a 
dir,  empreses  no‐financeres,  no  és  adequat  i,  per 
tant,  impedeix  el  correcte  funcionament  de 
l’economia.  Aquesta  és  la  idea  de  base  de  la  que 
parteix  l’equip de Fischer. En el  fons, busca separar 
els dos àmbits de l’economia, el financer i el produc‐
tiu,  per  evitar  que  xocs  econòmics  negatius  en  un 
dels sectors es transmeti  irremediablement a  l’altre 

a  través  de  les  interrelacions  dins  d’una  mateixa 
corporació massa gran, potent  i crucial com per ser 
eficientment regulada, en un exemple similar a Gol‐
dman Sachs. 

Segons es vegi, és una forma de repartir el risc entre 
més agents de l’economia israeliana i que no només 
depengui de pocs. D’aquesta manera, es preveu que 
es puguin  suavitzar els efectes d’una  recessió  i po‐
der‐ne sortir més ràpid al sustentar el creixement i la 
recuperació en diversos focus. 

L’única  regulació  que  existeix  sobre  aquest  tema  a 
Israel  és  justament  pel mecanisme  contrari:  es  va 
limitar el control d’empreses no‐financeres per part 
dels  bancs,  de  tal manera  que  només  poden  estar 
presents  en  un  conglomerat  i  amb  un  capital  no 
superior al 20%. La implementació d’aquesta mesura 
pot  resultar  complexa  i  llarga,  però  als mitjans  de 
comunicació d’Israel no dubten en afirmar que si el 
governador Fischer  (antic professor a  la MIT  i autor 
de diversos manuals d’economia al costat de Dorn‐
busch  i  Blanchard, molt  recurrents  a  les  Facultats) 
s’ho  proposa,  aquest  tema  estarà  sens  dubte  a 
l’agenda política immediatament. 

 

Sistemes de Pensions (II): Itàlia: És suficient la reforma Dini de 
1995?  

Abril 23, 2010 

En  la  trobada de Brusel∙les del passat dia 12 d’abril 
el primer ministre  italià, Silvio Berlusconi, es solida‐
ritzà  amb  Zapatero  i  va  dir  que  l’edat  de  jubilació 
s’haurà d’elevar  “perquè  les pensions estàn pesant 
cada cop més en els balanços de tots els estats”. 

La reforma Dini 

El 1995 es  feu  la  reforma Dini, completada posteri‐
orment  amb  diverses  esmenes  addicionals.  Però 
molts analistes  italians  ja apunten que aquesta serà 
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insuficient per sostenir el sistema de pensions d’un 
país amb una mitja de 1,3 nens per cada mare . 

En  concret,  la  reforma Dini  obliga  a  cotitzar més  i 
durant més  temps. També es va  introduir en el seu 
moment un element quasi únic:  l’esperança de vida 
de  la  persona:  Les  persones  que  es  prevegin  que 
viuran més  anys  hauran  de  cotitzar  també  durant  
més temps. Així doncs, segons algunes estimacions, 
l’any 2049 els italians s’hauran de jubilar als 72 anys 
i  les dones als 67 anys, per obtenir una  renda que 
actualment s’està obtenint amb 65 i 60 anys. 

La reforma es va fer pensant en  la poca predisposi‐
ció que  té el país per  fer plans de pensions privats 
que compensin les contribucions a la seguretat soci‐
al.  Els  italians  són molt  pocs  donats  a  invertir  en 

aquest  tipus  de  productes  financers,  sobretot  des‐
prés de l’experiència de la crisi financera. 

Tremonti corregeix Berlusconi 

De  tota  manera,  uns  dies  després,  el  ministre 
d’economia  italià,  Giulio  Tremonti,  va  corregir  al 
assenyalar  “Molts  a  Europa  tenen  problemes  amb 
les pensions, però nosaltres no perquè la reforma ja 
la  vàrem  fer”.  Evidentment  és  bastant  dubtós  que 
les paraules del Sr. Tremonti apaivaguin les veus que 
volen revisar els plans de jubilació. 

 

El duc de York visita Turkmenistan i altres països de l’Àsia Central  
Abril 24, 2010 

El duc de  York ha  visitat  recentment  Turkmenistan 
com  a  representant  del  Regne Unit  en matèria  de 
comerç  i  inversió  internacional. La visita s’emmarca 
en  un  “tour”  que  està  fent  el membre  de  la  Casa 
Reial Britànica per la zona i focalitzada sobretot en la 
visita a Kirguizistan, degut al  recent cop d’estat del 
país. 

El  representant britànic ha destacat el gran  interès 
del seu país a l’Àsia Central i el fort potencial com a 
soci que veu a Turkmenistan. Segons fonts oficials, el 
president turcman, Kurbanguly Berdymukhamedov, i 

el duc van parlar també de temes com la cooperació 
en temes humanitaris, de la ciència i de l’educació. 

Va bé recordar que Turkmenistan, al igual que molts 
països de  l’Àsia Central, presenta grans  reserves de 
gas  i petroli. El país també és un gran productor de 
cotó a nivell internacional, segons la National Cotton 
Council of America és el 9é productor mundial. Com 
també  la  majoria  d’ex‐Repúbliques  Soviètiques,  el 
gas  que  s’exporta  de  Turkmenistan  a  altres  països 
està comercialitzat per l’empresa russa Gazprom. 

 

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Alemanya 
(1) Petita referència al sistema de pensions Alemany de la pàgina web del Ministeri de Treball Alemany 
http://www.bmas.de/portal/43338/start__pensions.html 
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Sobre Itàlia 
(1)    El 2004 el Ministeri de Treball Espanyol va publicar en la seva Revista mensual un complet informe de 
l’estat del Sistema de Pensions Italià 
http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista115/23.pdf 
 
(2)    El Sr. Alessandro Gentile (Investigador visitant del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) 
va fer també el 2004 un informe del Sistema de Pensions Italià 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1595/1/dt‐0401.pdf 
 


