
Els pensionistes que es jubilin
avui perdran una mitjana de 350
euros mensuals de poder adqui-
sitiu al llarg del seu retir com a
conseqüència de les reformes de
pensions del 2011 i del 2013, amb
les quals es va retardar l'edat de
jubilació als 67 anys, es va canviar
la forma de revaloració de les pen-
sions i es va introduir l'anomenat
factor de sostenibilitat, entre al-
tres mesures.

Així ho reflecteix un estudi
d'Analistes Financers Internacio-
nals (Afi) presentat ahir a la seu
d’Unespa i realitzat per encàrrec
de l'Associació Empresarial de
l’Assegurança.

En l'informe s'adverteix que la
reducció de les pensions públi-
ques dels jubilats, si no es com-
pensen amb estalvi privat, impli-
caria un efecte negatiu en el con-
junt de l'economia per al 2035 de
46.000 milions d'euros en termes
de valor afegit brut i una retallada
de l'ocupació de 754.700 llocs de
treball. Això equivaldria  que l'ac-
tivitat econòmica es veuria min-
vada en el 3% del PIB el 2035 i tin-
dria un descens de l'ocupació del
3,7% per a aquest exercici.

En el conjunt del període 2017-

2035, Afi xifra l'impacte anual de
la reducció de les pensions públi-
ques en 20.100 milions d'euros en
termes de valor afegit brut, l'equi-
valent a l’1,5% del PIB en mitjana
cada any. El descens de l'ocupa-
ció seria similar (uns 330.000 ocu-

pacions equivalents a temps
complet).

En l'estudi s'afirma que les ren-
des vitalícies podrien contrarestar
aquests efectes negatius en gene-
rar una demanda interna que pro-
tegeixi l'ocupació i el creixement

econòmic. «Les rendes vitalícies
són un instrument idoni per com-
plementar la pensió pública de
jubilació, alleugen les pressions
que existeixen sobre el sistema
públic i contribueixen a la seva
sostenibilitat», remarca Afi.

En total, calcula que a un jubilat
de 67 anys li bastarien uns 63.400
euros per adquirir una renda vi-
talícia mensual propera als 380
euros, la qual cosa compensaria
plenament la pèrdua mitjana de
poder adquisitiu derivada de les
últimes reformes de pensions
(350 euros mensuals). Per la seva
banda, un jubilat de 77 anys ne-
cessitaria uns 21.000 euros per
adquirir una renda vitalícia men-
sual de 246 euros.

Les rendes vitalícies són produc-
tes per a l'assegurament de ren-
des des del moment de la jubila-
ció fins a la defunció. Afi destaca
que des del mateix moment en
què es contracten, aquestes són
conegudes, certes i estan assegu-
rades i permeten ajustar el con-
sum dels jubilats durant tota la
seva vida a la quantitat d'estalvi
disponible, sense impedir que els
titulars puguin fer llegats als seus
hereus.

Les rendes vitalícies són la solu-
ció assegurada per evitar que una
persona sobrevisqui als seus es-
talvis. Són rendes per a tota la
vida, constituïdes a partir de l'es-
talvi previsional realitzat gradual-
ment durant la vida laboral o a
partir d'un patrimoni. 

EP MADRID

Un estudi afirma que els canvis reduiran
la capacitat de compra dels pensionistes
La reducció del poder adquisitiu seria progressiva i, si no es reequilibra, equivaldrà a perdre el 3% del PBI l’any 2035

Un informe de la Cambra de
Comerç Britànica a Espanya pre-
sentat ahir dijous a Londres con-
clou que la situació política a Ca-
talunya i el Brexit no han perjudi-
cat les inversions estrangeres ni
l'intercanvi comercial entre el
Regne Unit i l'Estat.
«La situació política a Catalunya

no sembla haver afectat el nivell
d'inversions», assegura l'informe,

que destaca que Catalunya va ser
el tercer territori de l'Estat amb
més inversió britànica el 2017,
amb 700 milions d'euros, darrere
de Madrid, amb 4.200 milions, i el
País Basc, que en va rebre 850 mi-
lions.

D'acord amb l'informe, la inver-
sió estrangera directa a Catalunya
l'any passat va augmentar, tot i
que la britànica va disminuir mar-
ginalment. Aquesta caiguda,
però, juntament amb les diver-
gències que l'estudi nota en les xi-
fres sobre Catalunya –que destaca
que han estat creixent des del
2011–, no es poden limitar només
al territori català i tampoc no es
poden vincular directament a la

situació política.
Tot i que és optimista per les da-

des actuals, l'informe també ad-
verteix que «no és inconcebible»
que un empitjorament de les ten-
sions entre Catalunya i Espanya
pugui afectar les inversions en el
futur. «Tot i que qualsevol efecte
d'aquest tipus trigaria temps a
materialitzar-se», diu l'informe.
En l'informe, que també inclou
una enquesta amb inversors bri-
tànics, una de les principals quei-
xes que expressen és l'elevada bu-
rocràcia a l'Estat.

Els inversors diuen també que,
ara per ara, els riscos acusats per
la situació política a Catalunya
són «acceptables».

ACN BARCELONA

La Cambra britànica descarta
un impacte polític en la inversió 
Els empresaris no han
detectat que la inestabilitat
catalana hagi refredat la
iniciativa britànica

L’Ajuntament de Manresa, mit-
jançant el Centre de Desenvolu-
pament Empresarial de Manresa
(CEDEM) i Creacció, l’agència
d’emprenedoria, innovació i co-
neixement per al desenvolupa-
ment socioeconòmic d’Osona,
posen en marxa un programa
d’acceleració per a empreses que
es troben en la seva fase inicial i
que necessiten accelerar les ven-
des o redefinir la seva estratègia.

Com a requisit, les empreses que
vulguin aspirar a una plaça han
d’estar ja constituïdes, ser de la
Catalunya Central, tenir com a
màxim 5 anys de vida i algun com-

ponent innovador. Hi ha 10 places
disponibles i la durada és de 6 me-
sos. El termini acaba el 2 de març.

El programa ofereix l’acompa-
nyament durant 40 hores a través
de mentors, així com sessions de
capacitació amb experts sobre di-
versos temes i trobades amb altres
emprenedors i empresaris.

Accelera està valorat en 5.000 €
per empresa, si bé està subvencio-
nat el 100% per l’agència ACCIÓ
de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Manresa i Creac-
ció. Les empreses interessades
poden formalitzar la seva sol·lici-
tud mitjançant la web www.cat-
centralaccelera.com.

REDACCIÓ MANRESA

Ofereixen ajuts a empreses
de la Catalunya Central en
fase de desenvolupament

AGENCIES

Pensionistes a la residència Montblanc de Manresa 
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ECONOMIA

 El grup Prisa ha cobert els
563 milions del seu pla
d’ampliació, que li ha de
permetre abordar la profunda
crisi que pateix. La demanda ha
superat de molt l’oferta.

563
PRISA CULMINA EL

SEU PLA
D’AMPLIACIÓ

LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Els bancs de l’eurozona van
tenir el 2017 el 5,4% de crèdits
dubtosos, un percentatge 1,5%
més baix que en l’exercici
anterior, fruit de l’estabilitat
econòmica

5,4%
BAIXA LA RÀTIO DE

PRÉSTECS
DUBTOSOS

Airbus va incrementar ahir
el 10% el valor de les seves
accions en triplicar els
beneficis de l’exercici anterior.
La societat amb seu a Tolosa té
una forta demanda d’avions. 


AIRBUS MILLORA

ELS BENEFICIS 

EL REPTE DE SOBREVIURE DURANT LA VELLESA Les reformes que han introduït els darrers governs en les pensions, com ara estirar-ne l’edat
fins als 67 anys, es tradueixen a la llarga en una pèrdua de poder adquisitiu que afecta tota l’economia, segons un estudi


