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José Luis Rodríguez Zapatero ja no està sol en les seves reformes del 

sistema de pensions i del mercat de treball perquè compta amb l'aval del 

primer banquer de l'Estat. En un moment en què és qüestionat fins i tot 

pels sindicats i algunes veus del PSOE, el president del Santander, Emilio 

Botín, va fer costat ahir a Zapatero assegurant que les reformes de la 

seva agenda són "les més importants dels últims anys" i "van en la bona 

direcció" perquè contribuiran a reforçar la credibilitat internacional 

d'Espanya. 

 

Conscient de la factura impopular de la reforma de les pensions, que 

abaratirà la pensió mitjana -ara de 874 euros- i del pla d'austeritat per 

reduir la despesa en 50.000 milions (el 5% del PIB) fins al 2013, Botín va 

reconèixer que no seran fàcils i "exigiran un esforç immens" de la 

societat. "Enorme però necessari", va reblar. I va urgir govern, oposició, 

patronal i sindicats a un acord conjunt. 

 

El president del Santander no dubta que el missatge d'austeritat enviat a 

la UE restablirà la confiança dels mercats en Espanya. Però encara va 

donar un nou baló d'oxigen al president espanyol l'endemà que el 



comissari europeu, Joaquín Almunia, encabís al mateix sac Espanya i 

Grècia perquè comparteixen "problemes estructurals". "Comparar 

Espanya i Grècia és com comparar el Reial Madrid i l'Alcoià", va censurar. 

Segons Botín, Espanya no entrarà en la recuperació fins al segon 

semestre del 2010. 

 

Abús de prejubilacions 

A l'hora de liderar amb l'exemple el reformisme de l'executiu, Botín va 

presumir indirectament de predicar l'allargament de la vida laboral més 

enllà dels 65 anys seguint pilotant el primer banc de l'Estat als 75 anys. I 

amb el conseller delegat, Alfredo Sáenz, que en té 68. "Ja ho pensaré 

quan en tingui 67, però penso que no em jubilaré", va ironitzar Botín. 

 

L'aval del banquer a endarrerir l'edat legal de jubilació i a ampliar els anys 

de còmput per a la pensió de 15 a 25, en canvi, topa amb la praxi del 

Santander del 2009, en què va prejubilar prop de 1.000 treballadors 

explotant la sortida laboral que la Moncloa vol restringir per l'abús que en 

fan firmes amb beneficis. "En banca les prejubilacions i les cotitzacions 

socials fins que passes a jubilat les paga el banc, no es comparteixen 

amb la seguretat social", va precisar el conseller delegat Alfredo Sáenz 

per desmentir que les seves siguin oneroses per a l'Estat . Per al 2010, 

però, al Santander no hi haurà prejubilacions. 

 

Segons Botín, el banc contribueix a la recuperació liderant la concessió 

de crèdits ICO amb una quota del 20% i amb la firma de 330.000 crèdits 

a l'any. 

 


