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El debat sobre la reforma de les pensions a Espanya continua obert, encara que
l’horitzó polític per a aquesta reforma s’hagi tancat fins a l’any 2000 amb la fir-
ma, el 9 d’octubre de 1996, dels acords derivats del Pacte de Toledo. En aquest
debat, comença a prendre forma la idea de facilitar algun tipus de transició des
de la situació actual, caracteritzada per un predomini absolut del sistema públic
de repartiment, cap a una situació radicalment diferent en la qual, com a mínim,
amb el sistema anterior, convisqui un altre sistema de pensions privades de capi-
talització obligatòria.Aquest punt admet versions múltiples, des de la privatitza-
ció total de les pensions fins, per exemple, a un sistema mixt en el qual cada un
dels anteriors proporcioni una part substantiva de la pensió final. En qualsevol
cas, el més important són les raons per iniciar una transició d’aquest tipus, ja
que, en funció de la seva gravetat, s’establiria la combinació més convenient.

Per aquest motiu, el Servei d’Estudis de ”la Caixa” s’ha adreçat novament a FEDEA
perquè, a partir del model que va servir per elaborar un número anterior d’aques-
ta col·lecció («La reforma del sistema públic de pensions a Espanya») assagi ara els
efectes i els resultats d’una de les possibles alternatives al sistema públic de repar-
timent. El resultat ha estat aquesta nova monografia, que, a l’igual que la dedicada
a la reforma del sistema actual, no pretén altra cosa que aportar elements de refle-
xió a un debat tan necessari i saludable com és el de les pensions.Aportació, això
sí, rigorosa i objectiva com l’anterior, i que per tant no tracta de descobrir fórmu-
les màgiques o receptes infal·libles, sinó que deixa perfectament clares les limita-
cions que té qualsevol opció.

Les alternatives estudiades són complexes i difícils d’assumir per part dels dife-
rents grups socials tenint en compte el balanç d’incentius, de la síntesi del qual
sorgeix el suport democràtic per a una reforma sistèmica de les pensions. La jubi-
lació és cara i requereix llargues i intenses carreres de cotització o d’estalvi per
finançar pensions que substitueixin en una mesura raonable els ingressos per-
duts. Els sistemes de pensions no són loteries, ni tampoc no poden representar
càrregues insostenibles per a la base activa de la societat, ja que en cap d’aquests
dos aspectes no poden prosperar la solidaritat ni l’eficiència. Per això és impres-
cindible actuar de manera eficaç per garantir el futur dels ciutadans que ara, en la
seva vida activa, fan l’esforç d’estalviar per aconseguir la seguretat econòmica
quan s’acabi el seu cicle laboral.
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PRESENTACIÓ

El 9 d’octubre passat es va firmar al Palau de la Moncloa un acord

sobre pensions entre Govern i sindicats, continuant d’aquesta manera

amb la línia de consens iniciada amb la firma del Pacte de Toledo l’abril

de 1995. El contingut d’aquest acord s’ajusta molt estretament a aquest

Pacte, i mitjançant petits retocs de l’actual sistema de pensions es pretén

assegurar-ne la viabilitat, com a mínim, fins a l’any 2000. La llei que s’ha

de promulgar com a conseqüència d’aquest acord, i que lògicament

haurà de ser discutida per les Corts, garantirà que cada any les pensions

augmentin tant como els preus, contemplarà aspectes com l’acostament

entre salaris reals i bases de cotització, períodes mínims de cotització per

accedir a la pensió contributiva, edat de jubilació, lluita contra el frau i

altres qüestions d’importància capital per al sistema públic de pensions.

Es tracta d’un acord que pretén assegurar l’actual model del règim de

pensions públic, posat en qüestió donades les tendències econòmiques i

demogràfiques actuals.

No obstant això, les tímides reformes introduïdes en l’acord subs-

crit pel Govern i pels representants sindicals no aclareixen els greus inter-

rogants que graviten sobre l’actual sistema públic de pensions, i que han

estat assenyalats repetidament des de diversos cercles tècnics, els mateixos

que han assenyalat la reforma insuficient que representen els Pactes de

Toledo. En definitiva, la qüestió és que, tot i partint de previsions relati-

vament optimistes sobre l’evolució econòmica en els pròxims anys,

l’actual sistema de pensions està condemnat a patir una insuficiència

financera crònica i creixent. Aquesta era, precisament, una de les princi-

pals conclusions d’un número recent d’aquesta col·lecció «Estudis i Infor-

mes» que, realitzat per FEDEA i ASP, precisava en termes numèrics la

magnitud del desequilibri («La reforma del sistema públic de pensions a
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Espanya»). Davant de la realitat ineludible de les xifres, el treball esmen-

tat analitzava quines mesures correctores podrien contribuir a fer més

viable i suportable el sistema actual, fent d’aquesta manera una valuosa

aportació al debat sobre un tema d’una actualitat tan candent. I, si algu-

na cosa quedava clara, és que les reformes tímides no seran capaces

d’afrontar les obligacions financeres derivades del sistema actual. En con-

seqüència, és de témer que l’actual línia de reforma del sistema públic de

pensions espanyol no aporti una autèntica solució als problemes que a

mitjà o llarg termini plantejarà inevitablement el mateix sistema.

Però el debat sobre el futur de les pensions a Espanya no té per què

limitar-se a la reforma del sistema públic. El complement o fins i tot la

substitució que pot representar un sistema de pensions privat alternatiu,

s’hauria de considerar amb rigor, objectivitat i desapassionament, per tal

d’avaluar-ne degudament els efectes. En aquest sentit, l’estudi dels efectes

d’un sistema de capitalització, davant del sistema actual de repartiment,

és l’àrea que més interès atreu en aquests moments quan es tracta de

reflexionar sobre les alternatives al sistema actual.

Per aquest motiu, el Servei d’Estudis de ”la Caixa” s’ha adreçat

novament a FEDEA perquè, a partir del model que va servir per desen-

volupar les previsions anteriors i assajar escenaris alternatius, estudiï els

efectes i els resultats d’una de les possibles alternatives al sistema públic

de repartiment. El resultat ha estat aquesta nova monografia, que, a

l’igual que la dedicada a la reforma del sistema actual, no pretén altra

cosa que aportar elements de reflexió a un debat tan necessari i saluda-

ble com és el de les pensions. Aportació, això sí, rigorosa i objectiva com

l’anterior, i que per tant no tracta de descobrir fórmules màgiques o

receptes infal·libles, sinó que deixa perfectament clares les limitacions que

té qualsevol alternativa. I sempre, per descomptat, amb els condicionants

que es presenten quan s’elaboren previsions econòmiques i demogràfi-

ques a llarg termini.
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Es pot assenyalar, en aquest sentit, que les previsions demogràfi-

ques utilitzades en aquesta ocasió parteixen d’una evolució de la pobla-

ció en els anys futurs molt més negativa que la utilitzada en l’estudi ante-

rior, en incorporar-s’hi ara una informació nova que aleshores no estava

disponible. Això no fa altra cosa que posar encara més en evidència els

riscos que graviten sobre el sistema de pensions i la urgència d’actuar de

manera eficaç per garantir el futur dels ciutadans que ara, en la seva

vida activa, fan l’esforç d’estalviar per aconseguir la seguretat econòmi-

ca quan s’acabi el seu cicle laboral.

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Novembre, 1996
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I. INTRODUCCIÓ

El debat sobre la reforma de les pensions a Espanya continua obert,

encara que l’horitzó polític per a aquesta reforma s’hagi tancat fins a l’any

2000 amb la firma, el 9 d’octubre de 1996, dels acords derivats del Pacte

de Toledo. En aquest debat, comença a prendre forma la idea de facilitar

algun tipus de transició des de la situació actual, caracteritzada per un pre-

domini absolut del sistema públic de repartiment, cap a una situació radi-

calment diferent en la qual, com a mínim, amb el sistema anterior, convis-

qui un altre sistema de pensions privades de capitalització obligatòria.

Aquest punt admet versions múltiples, des de la privatització total de les

pensions fins, per exemple, a un sistema mixt en el qual cada un dels ante-

riors proporcioni una part substantiva de la pensió final.(1) En qualsevol

cas, el més important són les raons per iniciar una transició d’aquest tipus,

ja que, en funció de la seva gravetat, s’establiria la combinació més con-

venient.

Aquesta monografia sobre «les transicions» del sistema espanyol de

pensions contributives pretén realitzar una aportació a aquesta nova orien-

tació del debat sobre la reforma de les pensions, substanciant les raons per

les quals la transició pot ser desitjable i explorant algunes de les seves

modalitats. Una sèrie de reflexions, que es desenvolupen més endavant, ens

porten a considerar un resultat final en el qual una pensió típica tingui un

component públic i un altre de privat –o, si es vol, de repartiment i de capi-
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(1) Vegeu Piñera i Weinstein (1996) per a una il·lustració del cas de transició gradual fins a la substitució total del règim
de repartiment per un de capitalització privat. Aquest estudi és el primer que, al nostre país, explora detalladament i que
es pronuncia per un sistema de capitalització privada. Vegeu també Bailén i Gil (1996).
En endavant, els termes gradual i parcial es referiran, respectivament, al pas més o menys ràpid d’un sistema a un altre i
a una substitució limitada entre els extrems de repartiment i capitalització. Els termes repartiment i capitalització fan
referència a la fórmula financera aplicada en cada un dels sistemes característics. En un sistema de repartiment, les pen-
sions de cada any es paguen amb les cotitzacions recaptades en aquest mateix any i, únicament, mitjançant fórmules
imperfectes,guarden relació amb les cotitzacions personals passades dels beneficiaris,mentre que en un sistema de capi-
talització es financen amb les cotitzacions personals i els seus rendiments acumulats, i estan estretament unides a les
cotitzacions personals esmentades. L’obligatorietat de pertinença a un sistema de repartiment es justifica per la neces-
sitat de preservar la base demogràfica vital per a la seva solvència financera. Amb la fórmula de capitalització, l’obliga-
torietat es basa fonamentalment en la necessitat d’evitar situacions d’imprevisió individual. Els sistemes de repartiment
són públics, mentre que els de capitalització són generalment privats.



talització– equilibrats. Per això, el gruix de la nostra anàlisi es destina al

tipus de transició que afavoreixi aquest resultat.

¿Com es pot relacionar aquest treball amb altres que s’han fet ante-

riorment al nostre país, centrats en la reforma de les pensions des de «dins

del sistema»? En primer lloc, convé reconèixer que, si no és que ho aconse-

lla una anàlisi detallada de les alternatives, la reforma de les pensions no es

pot reduir a una reforma dins del sistema de repartiment, i, en la nostra opi-

nió, les alternatives no han estat encara prou analitzades des de totes les

perspectives. Per altra banda, tots els treballs anteriors s’han de revisar a

mesura que apareixen noves dades o es refinen les metodologies aplicades,

per tal de cenyir de la millor manera possible els diagnòstics anteriors.(2)

Finalment, almenys en el nostre cas, hi ha una motivació genuïna per explo-

rar les alternatives més radicals, paral·lelament a l’esforç d’altres investiga-

dors, ja que això enriqueix considerablement el contrast d’opinions en un

debat d’un abast tan ampli com és el de les pensions. També s’ha de veure

aquesta monografia com una continuació del treball anterior, dels autors i

d’altres col·legues, realitzat en el si de la Fundación de Estudios de Econo-

mía Aplicada (FEDEA).

En aquesta ocasió, ens interessa explorar sense prejudicis doctrinals

les conseqüències de permetre que, gradualment, els cotitzants actuals del

sistema públic de repartiment optin per traslladar una part de les seves

cotitzacions, i per tant dels seus drets futurs, a un sistema obligatori de

capitalització privada. La motivació parteix de l’anàlisi de les perspectives

financeres del sistema actual a molt llarg termini i dels problemes que ver-

semblantment es presentaran, atès l’envelliment previst de la població

(capítol 2).
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(2) Particularment, en el capítol 2 s’analitza una projecció financera de referència a l’horitzó 2050, que difereix de la
que s’ofereix a Herce i Pérez Díaz (1995). En aquesta darrera s’al·ludia a un deteriorament progressiu del dèficit del sis-
tema de pensions, que augmentava en 1,3 punts percentuals del PIB entre 1996 i 2025. Aquesta dada infravalora en un
punt percentual addicional els resultats de la projecció de referència del capítol 2, com a conseqüència de l’actualitza-
ció tant de la base de dades del sistema espanyol de pensions com de les projeccions de població, i també per la intro-
ducció de millores en la programació del model MODPENS utilitzat en les simulacions.



D’aquesta anàlisi se’n desprenen una sèrie de raons per plantejar-se,

almenys com a hipòtesi de treball, una reforma més enllà del manteniment

exclusiu del sistema de repartiment. Per això, en el capítol 3, es descriuen

sumàriament quines són les característiques d’un procés de transició entre

dos sistemes tan diferents com el de repartiment i el de capitalització, i es

destaquen els elements crítics d’aquest procés posats fortament en relleu

per un canvi sistèmic com el que es considera.

En el capítol 4 s’entra en el detall del procés de transició i es fixa un

escenari quantitatiu, on destaquen les conseqüències per al sistema de

repartiment, i la consolidació gradual d’un sistema de capitalització de pes

creixent, tant en l’economia com en el sistema global de previsió col·lecti-

va, fins a la maduració conjunta de les dues grans meitats d’aquest sistema:

el sistema públic de repartiment i el sistema de capitalització privada de

pensions. Aquesta maduració es reflecteix en la distribució d’efectius

humans en els dos subsistemes, en els seus comptes respectius de despeses

i d’ingressos, d’actius i passius financers, etc., i en les seves relacions amb

alguns equilibris macroeconòmics bàsics, com el dèficit i el deute públics o

l’estalvi nacional.

A partir de l’anterior escenari de transició de referència, en el capí-

tol 5 es fa una anàlisi de sensibilitat dels principals indicadors d’aquest

escenari, davant de les realitzacions alternatives de les hipòtesis de transició

entre sistemes de pensions: els anomenats elements crítics del procés de

transició. Entre ells es troben la intensitat de les opcions permeses als indi-

vidus en la seva elecció d’un sistema o d’un altre, la rendibilitat real neta

dels capitals acumulats, el creixement induït del PIB, etc. Al llarg d’aquest

capítol es fa una comparació sistemàtica entre les pensions que ofereixen

els dos sistemes per a un individu tipus, i que integren la seva pensió total.

El resum extens dels resultats obtinguts en els capítols precedents

s’ofereix en el capítol 6. Allà es comparen els principals indicadors econò-

mics del sistema mixt, sota els diferents escenaris de transició, amb els del

11EL FUTUR DE LES PENSIONS A ESPANYA: CAP A UN SISTEMA MIXT ■



sistema actual, en la perspectiva de llarg termini que hem adoptat en aquest

estudi, i es desenvolupa la noció de pensió total màxima com a combinació

de les que s’obtenen en els dos subsistemes.

La conclusió, en el capítol 7, elabora els arguments a favor d’un siste-

ma mixt de pensions. En aquest punt, convé afirmar un fet amb el qual difí-

cilment es pot estar en desacord: la necessitat de dissenyar un sistema de

pensions, adaptable a les diferents circumstàncies econòmiques i demogrà-

fiques del mitjà i llarg termini, que proporcioni les millors pensions possi-

bles als ciutadans. Això com a objectiu fonamental. Alhora, el sistema ha de

ser financerament sostenible sense l’ajuda creixent dels pressupostos gene-

rals de l’Estat i no ha de crear distorsions als agents econòmics en les seves

decisions d’assignació de recursos.

El principal missatge que s’extreu de l’exploració quantitativa que

hem fet se sintetitza en uns quants paràgrafs.

Les perspectives financeres del sistema públic de pensions contri-

butives, a l’horitzó del 2050, i en un context de legislació constant, són

francament dolentes. Aquestes perspectives es poden resumir en un de-

teriorament de l’actual suficiència financera, en la qual els ingressos per

contribucions cobreixen el 96% de les despeses per pensions, que arriba-

ria a ser del 55,6% el 2050, i mentrestant augmentaria progressivament.

Aquest deteriorament deixaria un saldo de deute acumulat equivalent al

95% del PIB en aquest mateix any. Si algun tipus de restricció pressupostà-

ria forcés el sistema de pensions a mantenir equilibrats els seus comptes,

aquest sistema només podria atorgar una pensió mitjana gairebé un 45%

menor de la que s’obtindria deixant que les pensions augmentessin al ritme

previst en les projeccions, és a dir, un 1,5% real a l’any per a la pensió mitja-

na del sistema. Si no, les cotitzacions haurien de créixer gairebé un 80%.

La creació d’un sistema mixt en el qual coexistissin el sistema públic

de repartiment i un sistema obligatori de capitalització privada tindria, com

a mínim, l’efecte de proporcionar els recursos necessaris per finançar el

12 ■ INTRODUCCIÓ



deute acumulat pel sistema de repartiment, amb una millora d’aquest deute

a llarg termini, sense que les pensions finals decreixessin respecte a la situa-

ció de referència. A partir de supòsits alternatius als d’allò que hem anome-

nat escenari de referència amb transició de sistemes, tots els efectes ante-

riors millorarien.

Ara bé, no hi ha fórmules miraculoses. Les transicions estudiades són

igualment complexes i difícils d’assumir per part dels diferents grups

socials tenint en compte el balanç d’incentius, de la síntesi del qual sorgeix

el suport democràtic per a una reforma sistèmica de les pensions.(3) La jubi-

lació és cara i requereix llargues i intenses carreres de cotització o d’estalvi

per finançar pensions que substitueixin en una mesura raonable els ingres-

sos perduts. Els sistemes de pensions no són loteries, ni tampoc no poden

representar càrregues insostenibles per a la base activa de la societat, ja que

en cap d’aquests dos aspectes no poden prosperar la solidaritat ni l’efi-

ciència.

Per tot això, és desitjable que cap alternativa de reforma del sistema

de pensions en el nostre país quedi fora del debat o relegada a posicions

doctrinals enfrontades. Amb aquest treball, doncs, aspirem a una doble

aportació: genuïna, des del punt de vista del millor coneixement de les

alternatives disponibles i de les seves conseqüències econòmiques, i conci-

liadora de les diferentes posicions que advoquen pel repartiment o la capi-

talització pures.
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(3) A aquest efecte, s’ha de pensar que l’edat de jubilació de l’individu representatiu que divideix el cos electoral (pobla-
ció de 18 anys o més) en dues meitats iguals, l’anomenat «votant mitjà», és propera actualment als 40 anys; l’any 2010
serà de 44 anys i el 2050 de 54 anys.
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II. PERSPECTIVES DEL SISTEMA DE REPARTIMENT 
A L’HORITZÓ 2050

Aquest capítol ofereix una projecció central per a l’anàlisi de les

perspectives econòmiques del sistema de pensions espanyol a l’horitzó

1996-2050. A la secció 2.1 es presenten els escenaris demogràfic i macro-

econòmic que serveixen de base per a aquesta projecció, mentre que a la

secció 2.2 es duu a terme la projecció a l’any 2050 dels efectius humans

del sistema i l’avaluació dels fluxos econòmics associats a aquests efectius.

Finalment, i a la vista dels resultats obtinguts, a la secció 2.3 es fan algunes

consideracions respecte als problemes que té plantejat el sistema de repar-

timent a llarg termini.

Per efectuar la projecció s’utilitza MODPENS-FEDEA, un model deta-

llat que considera els participants en el sistema de pensions segons el sexe,

edat i estat, de manera que un participant pot estar en un de fins a vint-i-

dos estats possibles mútuament excloents. Aquests estats són bàsicament

estats actius (en els quals es contribueix al sistema amb una cotització), o

estats passius (en els quals s’obté una pensió del sistema). Entre els estats

actius es troben l’alta laboral, la incapacitat laboral transitòria i la desocupa-

ció sota prestació de l’INEM, i entre els estats passius hi ha totes les con-

tingències de pensió del sistema espanyol (és a dir, invalidesa, jubilació,

viduïtat, orfandat i favor a familiars).

Observem que, mentre que a Herce i Pérez Díaz (1995) es pretenia

oferir una avaluació dels efectes de modificacions en els paràmetres (l’e-

dat de jubilació, els punts de pensió per any cotitzat, la fórmula de càlcul

de la base reguladora i de la pensió mínima, etc.) que caracteritzen actual-

ment el sistema de pensions, l’objectiu d’aquest treball és examinar les

possibles conseqüències de la transició cap a un sistema mixt en el qual la

capitalització de pensions tingui un pes rellevant. És per això que no hem



desenvolupat variants relatives als paràmetres que avui dia caracteritzen

el sistema (és a dir, hem adoptat l’anomenada hipòtesi de «legislació

constant»).

2.1. L’escenari demogràfic i macroeconòmic

Atès que el model distribueix entre els diferents grups de població

les contingències previstes per als diferents règims de pensions, el punt de

partida de l’exercici realitzat en aquest capítol el constitueix la projecció

de la població.

Com es pot observar en el quadre 2.1, s’espera que la població

espanyola, que actualment supera els 39 milions de persones, augmenti a

una taxa mitjana anual acumulativa del 0,45% fins al 2010 (any en què

arribaria als seus efectius més grans, amb prop de 39,9 milions de perso-

nes), i registri posteriorment una disminució anual del 0,56% fins al 2050,

cosa que suposa una caiguda de 3,9 milions de persones entre 1996 i

2050.(4) Per grups d’edat, l’evolució futura de la població és molt dife-

renciada.

La població més jove, compresa entre 0 i 14 anys, augmentaria fins

al 2015 en unes 420 mil persones, però disminuiria des d’aleshores, fins al

2050, en un milió de persones, cosa que representaria aleshores un 14,8%

del total davant del 15,9% actual. La població d’entre 15 i 59 anys, que és la

base de la població potencialment activa, augmentaria en 263 mil persones

fins al 2000, i disminuiria gradualment en més de 7 milions el 2050, cosa

que representa, en aquest últim any, el 50% de la població total davant del

62,8% actual.
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(4) Projeccions subministrades per Juan Antonio Fernández Cordón, demògraf del CSIC. Cal observar que hi ha
diferències significatives respecte a les utilitzades a Herce i Pérez Díaz (1995), procedents d’ID (1994), i les noves
projeccions són sistemàticament inferiors a les anteriors.Així, per exemple, mentre que a Herce i Pérez Díaz (1995) es
preveia que la població potencialment activa disminuís a una taxa anual acumulativa del –0,13%, les noves projeccions
demogràfiques calculen la taxa esmentada en un –0,24%. D’aquesta manera, l’any 2050 les noves projeccions difereixen
de les prèvies en 963.698 persones menys.Vegeu l’apèndix 1 per a una explicació detallada de les diferències.

.



Per la seva banda, la població d’entre 60 i 64 anys disminuiria fins a

final del segle en 292 mil persones, a causa de l’entrada dels nascuts durant

la guerra civil, menys nombrosos, després augmentaria, fins al 2035, en una

mica més d’un milió de persones, i fins al 2050 disminuiria en la mateixa

quantitat i se situaria en uns nivells molt semblants als projectats per al

2000. Finalment, la població de 65 i més anys augmentaria progressivament

fins al 2045, en gairebé 5 milions de persones, i després baixaria lleugera-

ment fins al 2050.

En resum, hi hauria, en cinquanta-quatre anys, una disminució de

poc més del 26% del nombre de persones menors de 60 anys i un augment

del 49% del nombre dels de 60 i més anys.

Aquest marcat envelliment de la població espanyola també es pot

apreciar analitzant les anomenades «taxes de dependència».Aquestes taxes

reflecteixen la dependència hipotètica de les persones que encara no han

entrat a integrar, o han abandonat, el grup de població en edat potencial
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Quadre 2.1

PROJECCIONS DE POBLACIÓ I TAXES DE DEPENDÈNCIA A ESPANYA (a)
Milers de persones en percentatge

1996 2000 2005 2010

Població total 39.075 39.270 39.683 39.942

Població de 0 a 14 anys 6.206 5.932 6.236 6.612

Població de 15 a 59 anys 24.549 24.812 24.536 23.958

Població de 60 a 64 anys 2.153 1.861 2.014 2.207

Població de 65 i més anys 6.168 6.663 6.896 7.165

Taxa de dependència dels joves (b) 23,2 22,2 23,5 25,3

Taxa de dependència dels grans (c) 23,1 25,0 26,0 27,4

Taxa de dependència demogràfica (d) 46,3 47,2 49,5 52,7

(a) Font: Projecció subministrada per Juan A. Fernández Cordón el juliol de 1996 (CSIC). Població el 31-12 (a l’1 del l’any 
següent de l’explotació subministrada).

(b) Població de 0 a 14 anys per cada 100 persones de 15 a 64 anys.
(c) Població de 65 i més anys per cada 100 persones de 15 a 64 anys.
(d) Població de 0 a 14 i 65 i més anys per cada 100 persones de 15 a 64 anys.



de treballar respecte a aquest últim, integrat per les persones d’entre 15 i

64 anys.(5)

El quadre 2.1 mostra, juntament amb les dades de població absoluta

descrites anteriorment, les diferents taxes de dependència que es poden

calcular a partir d’aquestes dades. Com s’observa en aquest quadre, la taxa

de dependència dels joves augmentaria entre el 2000 i el 2015, baixaria en

més de tres punts fins al 2025 i després augmentaria progressivament fins a

arribar a un 27,5% l’any 2045. Per altra banda, es registraria un increment

important de la taxa de dependència de les persones d’edat i gairebé es

duplicaria aquest indicador durant el període analitzat (es passaria d’un

valor 23,1, el 1996, a 54,4 l’any 2050, després d’haver arribat a un màxim de

55,2 l’any 2045).(6) Com a conseqüència de l’evolució de les dues taxes de

dependència, la taxa de dependència demogràfica o total també augmenta-

ria considerablement, si bé s’estabilitzaria els últims anys del període analit-

zat al voltant d’un valor de 81.(7) Això es pot apreciar en el gràfic 2.1, així

17EL FUTUR DE LES PENSIONS A ESPANYA: CAP A UN SISTEMA MIXT ■

(5) Cal notar que la noció de dependència s’aplica en termes hipotètics, ja que, generalment, moltes persones del grup
d’edat de 15 a 64 anys seran dependents i algunes de les del grup de més de 64 anys poden estar treballant.

(6) D’aquesta taxa es dedueix que mentre que el 1996 hi ha 4,33 persones potencialment actives per cada persona de
65 anys o més, l’any 2050 n’hi haurà només 1,84.

(7) Aquestes taxes de dependència impliquen que el 1996, per cada persona entre 0 y 14 anys i 65 anys i més, hi ha
2,16 persones potencialment actives i el 2050 n’hi haurà només 1,23.

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

39.837 39.460 38.995 38.560 38.045 37.323 36.355 35.174

6.626 6.143 5.658 5.496 5.544 5.611 5.467 5.206

23.420 22.860 22.047 20.883 19.714 18.214 17.668 17.591

2.284 2.607 2.824 2.940 2.991 2.823 2.236 1.838

7.506 7.851 8.466 9.241 9.796 10.676 10.983 10.559

25,8 24,1 22,7 23,1 24,4 26,7 27,5 26,8

29,2 30,8 34,0 38,8 43,1 50,7 55,2 54,4

55,0 54,9 56,8 61,9 67,6 77,4 82,6 81,2



com la progressió, a partir del 2015, de la taxa de dependència de les per-

sones d’edat.

Com és ben sabut, la demografia té un paper fonamental en un siste-

ma de repartiment. Les xifres que es descriuen en els paràgrafs anteriors en

són una bona prova.Tot i així, costa un cert esforç visualitzar el problema

demogràfic en la seva totalitat, ja que estem parlant d’unes dimensions molt

àmplies en relació amb l’edat i amb el temps. El gràfic 2.2 presenta de

manera molt compacta el relleu demogràfic espanyol entre 1990 i 2050

(població el 31 de desembre) per als divuit grups d’edat convencionals. Es

tracta certament d’un sistema demogràfic en intensa evolució en les pròxi-

mes dècades, en les quals les generacions massives del baby boom espanyol

travessarien el temps i les edats i marcarien dramàticament aquest relleu.

Els seus fills apareixerien entre 2010 i 2020 com un eco demogràfic relati-

vament marcat.Això contribuiria a la recuperació de la natalitat en aquests

anys més que a la de la fecunditat, que més endavant prendria el relleu
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quan, tanmateix, les generacions fèrtils, els fills dels baby boomers, fossin

menys nombroses.Així, l’acusada piràmide de població espanyola, en el tall

frontal del gràfic, el 1990, on es fa palesa l’escassetat de naixements, adqui-

riria un perfil gairebé pla el 2050, amb una enorme proporció d’efectius en

edats avançades, entre els quals hi hauria tots els supervivents nascuts fins

avui. La cohort més nombrosa, aleshores, seria la de les edats compreses

entre els 70 i els 74 anys.
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Cal observar, finalment, que els desenvolupaments demogràfics del

període 2025-2050 subratllen la necessitat d’anar més enllà de l’horitzó

2025 a l’hora d’analitzar les perspectives econòmiques del sistema de pen-

sions espanyol, com ja suggerien Herce i Pérez Díaz (1995).

Per altra banda, l’evolució financera del sistema de pensions fins al

2050 depèn altament de l’evolució futura de l’economia. Així, per exem-

ple, el nombre de cotitzants està condicionat pel comportament de l’ocu-

pació, les cotitzacions socials estan influïdes pel creixement dels salaris i

de la productivitat, i el càlcul de les noves pensions requereix un coneixe-

ment previ del camí futur de la inflació. Per tot això, cal disposar d’un

escenari macroeconòmic en què l’evolució de tots els elements esmentats

(i d’altres) quedi traçada amb la màxima coherència. Idealment, aquesta

coherència hauria d’estar determinada per l’aplicació d’un model a llarg

termini de l’economia espanyola, en el qual tots els elements esmentats

estiguessin lligats a través de les seves equacions de comportament.

Però el llarg horitzó temporal adoptat fa difícil disposar d’un escena-

ri macroeconòmic d’aquestes característiques. A falta d’aquest escenari, en

el quadre 2.2 n’oferim un per al període 1996-2050 on es formulen hipòte-
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Quadre 2.2

ESCENARI MACROECONÒMIC

1996 2000 2005 2010

PIB real* 3,5 2,0 2,5 2,5

Ocupació* 1,0 1,0 1,0 1,0

Productivitat del treball* 2,5 1,0 1,5 1,5

Salaris reals* 1,0 1,2 1,3 1,3

Taxa d’inflació** 4,0 3,0 3,0 3,0

Taxa d’atur 22,8 21,7 19,6 16,6

Taxa d’activitat*** 60,2 61,6 63,3 65,0

Notes:
* Taxa de creixement anual, aquest any.

** Deflactor del PIB, utilitzat per actualitzar o deflactar, en cada cas, prestacions, cotitzacions i altres magnituds.
*** De la població de 16 a 64 anys, en percentatge.



sis sobre el camí futur del PIB, la productivitat, l’ocupació i la taxa d’atur.

L’evolució de la taxa d’activitat,(8) atès el comportament de la població de

16 i 64 anys contingut en les projeccions de població utilitzades, és la

requerida perquè l’evolució conjunta de l’ocupació i de l’atur siguin com-

patibles amb la de la població activa.Al seu torn, el creixement del PIB està

determinat per l’evolució de l’ocupació i de la productivitat. Els salaris

reals, finalment, capturen la major part dels guanys de productivitat.

En el període de 1996 a 2000, les macromagnituds evolucionarien

segons un cicle econòmic (els anys intermedis del qual no es presenten,

per l’escàs interès que tenen en relació amb l’exercici de llarg termini que

aquí es duu a terme) que hauria completat la seva fase expansiva actual i la

posterior fase contractiva l’any 2000. A partir d’aleshores, les diferents

macromagnituds presentarien un ritme tendencial que mantindria cons-

tants algunes de les seves taxes de canvi o, al contrari, les faria baixar o aug-

mentar regularment.

Els trets més destacats d’aquest escenari són els següents. En primer

lloc, atesa la seva transcendència per al futur del sistema de pensions, es
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(8) Percentatge de població de 16 anys o més que es classifica com a activa en l’Enquesta de Població Activa.

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

2,5 2,5 2,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 0,5 –0,8 –1,0 –1,0 –1,0 –1,0

1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

12,7 9,6 6,5 4,5 3,8 2,1 1,4 3,8

66,6 68,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0



pot destacar la hipòtesi relativa a l’evolució de l’ocupació, que creixeria

tendencialment, durant el període 1996-2020, a una taxa acumulativa anual

de l’1%, creixement que passaria a reduir-se en una dècima anual fins al

2025 i després s’anul·laria el 2026, registraria caigudes de dues dècimes i es

congelaria quan arribés a una taxa del –1%. Per sorprenent que pugui sem-

blar, és necessari imposar aquest comportament de l’ocupació per fer-lo

compatible amb la saturació de la taxa d’activitat i la intensa davallada de la

població en edat de treballar.

Pel que fa a la productivitat del treball, suposarem que creix a una

taxa anual constant de l’1,5%, des del 2005 fins al 2020, posteriorment

experimenta un increment d’una dècima anual fins al 2025 i es manté en el

2% fins al final del període considerat. D’aquesta manera es fa coherent l’e-

volució de l’ocupació i del PIB. En termes per empleat, però, el PIB no dei-

xarà de créixer, com reflecteix el curs de la productivitat.

Finalment, cal esmentar la hipòtesi adoptada sobre la taxa d’activitat.

Espanya presenta una de les taxes més baixes d’activitat de tota la Unió

Europea, amb una taxa d’activitat femenina que creix gradualment, mentre

que la masculina s’estabilitza o baixa. La nostra hipòtesi suposa un augment

progressiu en aquesta taxa fins a arribar a un valor màxim del 70% l’any

2025. Aquesta evolució, en qualsevol cas, seria necessària per fer compati-

bles el creixement de l’ocupació i la caiguda de la taxa d’atur postulats en

el quadre 2.2.

Observem que a partir de l’any 2025 s’entraria en una etapa que

podríem qualificar de «plena ocupació», amb una taxa mitjana d’atur al vol-

tant del 3,7%, que reflectiria tant l’evolució demogràfica com els efectes de

les reformes previsibles en el mercat de treball.
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2.2. Projecció d’efectius humans i fluxos
econòmics

Com s’observa en el quadre 2.3, el sistema de pensions espanyol,

actualment, té reconegudes més de set milions de pensions de totes les

categories i règims, i prop de dotze milions i mig d’afiliats.A aquestes xifres

s’hi afegeixen més d’un milió d’aturats (perceptors de prestacions d’atur),

en el nom dels quals l’INEM realitza cotitzacions a la Seguretat Social, i que

acumulen drets de pensió. Aquests són els grans efectius estimats pel

model per a 1996. El règim general abasta el 70% dels afiliats pròpiament

dits i el 53% de les pensions, mentre que el conjunt de règims especials

abasta el 30% restant dels afiliats i el 42% de les pensions.Aquest desequili-

bri patent entre les ràtios afiliats/pensions, 2,3 en el règim general contra

1,1 en els règims especials, és el resultat d’un desenvolupament històric

molt desigual, al llarg del qual ha prevalgut l’extensió de l’acció protectora

del sistema de pensions a col·lectius molt heterogenis, amb carreres contri-

butives reduïdes.

El quadre 2.3 també ofereix les projeccions que proporciona el nos-

tre model per a aquests grans grups coberts pel sistema de pensions, afi-

liats i pensionistes per règim, mentre que el gràfic 2.3 mostra l’evolució de

les corresponents relacions afiliats/pensions.

L’evolució dels afiliats depèn de la creació d’ocupació en l’econo-

mia al llarg del període considerat, ja descrita a la secció anterior.Aquesta

evolució es plasmaria en un augment del nombre d’afiliats, que passa dels

12,5 milions estimats per al 1996 a 16,4 milions projectats per al 2025,

cosa que implicaria un augment acumulatiu anual del 0,95%, que després

disminuiria, a un ritme del –0,88% anual, fins a 13,2 milions l’any 2050.Tant

per al règim general com per al conjunt de règims especials, el patró d’e-

volució del nombre d’afiliats seria el mateix, de manera que, al final del

període, es mantindria la participació relativa de cada règim en l’afiliació

total.
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Quadre 2.3

EFECTIUS HUMANS DEL SISTEMA DE PENSIONS ESPANYOL (Variant R.0)
ESCENARI DE REFERÈNCIA SENSE TRANSICIÓ DE SISTEMES
Milers

1996 2000 2005 2010

Règim general

Afiliats 8.708 9.061 9.524 10.009

Nombre de pensions 3.828 4.404 4.962 5.468

Règims especials

Afiliats 3.781 3.935 4.135 4.346

Nombre de pensions 3.401 3.385 3.336 3.312

Total sistema de pensions

Afiliats 12.489 12.996 13.659 14.356

Nombre de pensions 7.229 7.789 8.298 8.780

Promemòria: perceptors de prestacions d’atur

Perceptors 1.693 1.645 1.528 1.300

Font: FEDEA
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Gràfic 2.3
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Pel que fa al nombre de pensions, n’hem projectat l’evolució distin-

gint entre noves altes de pensió en cada any i pensionistes supervivents de

l’any anterior. Per a les noves altes, s’ha mantingut la relació observada entre

aquelles, per tipus de pensió i edat, i la població. D’aquesta manera, se supo-

sa que el conjunt de règims especials concedeix pensions al mateix ritme

que ho fa el règim general, depenent bàsicament de l’evolució demogràfica

total i tenint en compte les diferències en la composició inicial per tipus de

pensió i edat pròpia de cada règim. Dit d’una altra manera, es considera que

les raons que van dur la Seguretat Social, en el seu dia, a la inflació de pen-

sions en els règims especials, anirà deixant d’actuar en el futur. Per altra ban-

da, les pensions ja causades en un any qualsevol es traslladen a l’any següent

disminuïdes per la defunció d’una part dels seus detentors.Així, cada any, el

nombre de pensions corresponents als pensionistes supervivents es calcula

multiplicant les de l’any anterior per les probabilitats de supervivència que

aquest any presenten les projeccions de la població utilitzades.
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

10.520 11.057 11.449 11.222 10.672 10.149 9.651 9.178

5.895 6.373 6.845 7.365 7.828 8.143 8.156 7.827

4.568 4.801 4.971 4.873 4.634 4.407 4.191 3.985

3.387 3.551 3.787 4.061 4.309 4.490 4.549 4.419

15.088 15.858 16.421 16.094 15.306 14.556 13.842 13.164

9.282 9.925 10.632 11.426 12.137 12.633 12.705 12.246

998 753 505 326 257 125 74 183



El resultat de tot això és que el repartiment de les pensions entre el

règim general i els especials variaria del 52%-48% de 1996 al 64%-36% el

2050. El fort augment de les pensions en el règim general, que passarien a

ser més del doble, queda mitigat per l’augment més moderat de les pen-

sions dels règims especials. En conjunt, el nombre de pensions del sistema

creixeria durant el període considerat a una taxa acumulativa anual de

l’1,0%, que és sensiblement superior al ritme d’augment del nombre d’afi-

liats, establert en el 0,10% anual.(9) Aquesta diferència faria que la relació afi-

liats/pensions baixés regularment des de l’1,73 el 1996 fins a l’1,07 el 2050,

com es mostra en el gràfic 2.3. Observem també com la relació afiliats/pen-

sions del règim general cauria ràpidament en el període considerat, des del

2,27 fins a l’1,17, mentre que la dels règims especials augmentaria fins al

2020, a partir d’aleshores iniciaria un lent descens i arribaria a ser inferior a

1 a partir del 2040.

Comparem l’evolució de les ràtios afiliats/pensionistes amb la de les

taxes de dependència de la secció anterior. La relació afiliats/pensionistes

es pot interpretar com la inversa de la taxa de dependència del sistema de

pensions; però, mentre que la taxa de dependència dels més grans de 65

anys augmentaria un 135% entre 1996 i 2050, la relació passius/actius del

sistema de pensions s’incrementaria només un 61% en el mateix període.

Això és degut al fet que hem suposat un augment apreciable de la taxa d’ac-

tivitat de la població i de l’ocupació: un fenomen que no recullen les taxes

de dependència demogràfiques.Aquest resultat evidencia el perill de basar

la prospectiva de les pensions exclusivament en la informació demogràfica,

sense tenir en compte la influència del mercat de treball.Tot i que la demo-

grafia és la causant del creixement esperat de les pensions, el creixement

de l’ocupació posseeix la clau de l’evolució de la taxa de dependència del

sistema (és a dir, de la relació pensionistes/cotitzants).
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El creixement del nombre de pensions presenta, a més, un patró

temporal que convé comentar amb més detall.A pesar de la inèrcia que es

manté fins al 2000, entre aquest any i el 2015 es produiria una certa desac-

celeració del ritme de creixement del total de pensions, si bé haurien aug-

mentat des dels 7,2 milions actuals fins als 9,3, un ritme anual de l’1,3%.

Entre 2020 i 2030, quan s’esdevindrien les jubilacions dels baby boomers,

el creixement s’acceleraria a un ritme de l’1,4% anual, i el nombre de pen-

sions augmentaria en 1,5 milions.A partir del 2040, el nombre de pensions

primer s’estabilitzaria i després disminuiria apreciablement a causa de la

forta disminució de la població dels anys finals del període considerat,

capaç de contrarestar el mateix procés d’envelliment. En resum, el fort pro-

cés d’envelliment que s’espera que registri la població fins al 2045 es

reflectirà en una major dependència passius/actius del sistema de pen-

sions.A partir d’aquesta data, tindria lloc un rejoveniment de la població, a

causa de la desaparició dels nascuts durant el baby boom i dels efectes de

la recuperació de la natalitat.

En tot el període tindria lloc una taxa de creixement acumulativa

anual del nombre de pensions pròxima a l’1%, mentre que el ritme de crei-

xement de l’ocupació seria a penes del 0,1%. Tot i les diferències temporals

comentades anteriorment, és evident que aquesta disparitat en els ritmes

de creixement del nombre de pensions i d’afiliats serà una de les principals

causes del problemes financers que analitzarem a continuació.

En el quadre 2.3 s’indica també la dada relativa a l’evolució del nom-

bre de perceptors de prestacions per desocupació.Aquests baixarien mar-

cadament, segons l’augment de l’ocupació i de la disminució de la desocu-

pació que preveu l’escenari macroeconòmic descrit en la secció anterior.

Aquest tipus d’evolució implica que l’INEM deixaria de fer-se càrrec de les

cotitzacions dels qui passen a tenir una ocupació, cosa que té conseqüèn-

cies econòmiques, fonamentalment per a aquest institut, que deixaria de

pagar tant prestacions per desocupació com cotitzacions socials, amb la

qual cosa millorarien els seus comptes de manera considerable.
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Un cop estimada l’evolució dels efectius humans del sistema de

pensions, en calculem les despeses i els ingressos en el període 1996-2050

prenent com a base, respectivament, les pensions rebudes per cada pensio-

nista d’una edat, un tipus i un règim determinats, i les cotitzacions pagades

per cada afiliat, o assimilat a aquesta situació, d’edat i règim també deter-

minats.

Com s’ha assenyalat anteriorment, el nostre model considera les

contingències de jubilació per vellesa i invalidesa, viduïtat, orfandat i simi-

lars (les anomenades de «favor a familiars»), la incapacitat laboral transitòria

i la malaltia professional o accident de treball per a individus de cada edat i

de tots dos sexes, en el règim general i en el conjunt dels règims especials; i

també calcula les despeses totals del sistema, cada any, acumulant a les des-

peses per les pensions ja causades dels pensionistes supervivents de l’any

anterior, degudament actualitzades, les despeses per noves altes de pen-

sions en cada una de les contingències assenyalades.

Simultàniament, el model considera tots els treballadors afiliats i assi-

milats a la situació de cotitzants, per edat, sexe i règim, i els recursos totals

del sistema s’obtenen mitjançant l’aplicació dels tipus de cotització(10)

(corresponents a cada règim o contingència) a les bases de cotització efec-

tives mitjanes de cada individu segons el seu sexe, edat i règim, l’evolució

dels quals segueix la del creixement dels salaris de l’escenari macro-

econòmic.

En el quadre 2.4 es presenten les xifres relatives als ingressos, despe-

ses i dèficit, en pessetes de 1996 i en percentatge del PIB, del règim ge-

neral, els règims especials i el conjunt del sistema entre 1996 i 2050. Això

constitueix la projecció de referència sense transició de sistemes que s’uti-

litzarà, en el capítol 4, amb finalitats comparatives en l’avaluació de la transi-

ció cap a un sistema mixt de pensions.
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(10) El tipus de cotització per al règim general és el tipus legal total, mentre que per al conjunt de règims especials ha
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règim general.



D’aquesta manera s’aprecia com, actualment, els ingressos del règim

general sobrepassen àmpliament les seves despeses per pensions, mentre

que els règims especials presenten un marcat dèficit. El sistema de pen-

sions en el conjunt ingressa, el 1996, 441 mil milions de pessetes menys del

que gasta, cosa que representa un dèficit equivalent al 0,58% del PIB esti-

mat en aquest any.

Si es manté la legislació actual, i en el context macroeconòmic pre-

vist, el dèficit en percentatge del PIB augmentaria gradualment i assoliria un

valor màxim de 6,24% l’any 2045, i després disminuiria fins al 5,96% l’any

2050, cosa que representa un augment, respecte al 1996, de 5,38 punts per-

centuals.

En l’últim any de projecció, el dèficit del sistema de pensions

espanyol afectaria tant el règim general com els règims especials; el deterio-

rament del règim general, actualment amb superàvit, seria considerable,

mentre que el voluminós dèficit actual del conjunt de règims especials dis-

minuiria lleugerament en percentatge sobre el PIB (si bé no en termes

absoluts). El gràfic 2.4 mostra l’evolució dels diversos balanços del sistema

de pensions en percentatge del PIB. Es pot apreciar que el dèficit total tin-

dria almenys quatre punts d’inflexió: un al voltant del 2000, quan augmen-

taria bruscament fins a l’1,36% del PIB; un altre, poc després del 2010,

quan la lleugera millora del dèficit dels règims especials arribés al final (i

com a conseqüència, a partir d’aquesta data, tant aquests com el règim

general es combinarien de manera potencialment explosiva); un altre al

voltant del 2025, quan s’iniciaria un deteriorament espectacular des del

3,01% del 2025 al 6,24% del 2045, i finalment un altre, poc després del

2045, quan es registraria una millora en reduir-se el dèficit en 0,28 punts

percentuals del PIB.

El quadre 2.4 conté, promemòria, el càlcul del dèficit de l’INEM, fet

mitjançant l’aplicació del nostre model a les hipòtesis de l’escenari macro-

econòmic establert a la secció 2.1.Aquest dèficit disminuiria en percentat-
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ge del PIB a una taxa acumulativa anual del 13% fins al 2000, i després pas-

saria a convertir-se en superàvit i s’incrementaria a un ritme anual del 8,5%

fins al 2050. Es pot pensar que es podria finançar l’excés de despeses per

pensions amb els estalvis de les prestacions per desocupació a mesura que

disminueix l’atur. De fet, el dèficit conjunt passaria, entre 1996 i 2050, del

0,86% del PIB al 4,35%, una evolució molt menys marcada, tenint en comp-

te les projeccions demogràfiques. No obstant això, creiem que s’ha d’apli-

car el principi segons el qual cada desequilibri, tant de l’INEM com del sis-
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Quadre 2.4

DESPESES I INGRESSOS DEL SISTEMA DE PENSIONS ESPANYOL (Variant R.0)
ESCENARI DE REFERÈNCIA SENSE TRANSICIÓ DE SISTEMES
Miliards de pessetes de 1996

1996 2000 2005 2010

Règim general

Ingressos 6.004 6.503 7.245 8.048

Despeses 4.814 5.863 7.039 8.276

Balanç 1.190 640 206 –228

Balanç en percentatge del PIB 1,58 0,76 0,22 –0,21

Règims especials

Ingressos 1.048 1.134 1.261 1.398

Despeses 2.679 2.923 3.183 3.487

Balanç –1.631 –1.789 –1.922 –2.089

Balanç en percentatge del PIB –2,16 –2,12 –2,02 –1,94

Total sistema de pensions

Ingressos 7.052 7.636 8.506 9.447

Despeses 7.493 8.786 10.222 11.763

Balanç –441 –1.150 –1.716 –2.317

Balanç en percentatge del PIB –0,58 –1,37 –1,80 –2,15

Deute en percentatge del PIB 0,96 4,53 10,46 16,53

Promemòria: Balanç de l’INEM en percentatge del PIB

Balanç de l’INEM –0,40 –0,23 0,04 0,43

Font: FEDEA



tema de pensions, ha de ser atallat separadament. Per altra banda, la millora

en els comptes de l’INEM proporcionaria l’única oportunitat versemblant

per reduir les cotitzacions socials destinades a finançar les prestacions per

desocupació.

En el quadre 2.4 també s’hi inclou una dada de gran interès. Es tracta

del deute acumulat, en percentatge del PIB de cada any, pel sistema de pen-

sions públiques. Si els pressupostos generals de l’Estat preveiessin un aug-

ment anual dels impostos no s’arribaria a produir aquesta acumulació de
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

8.928 9.929 10.886 11.487 11.866 12.232 12.637 13.124

9.509 10.936 12.488 14.369 16.301 18.114 19.342 19.719

–581 –1.007 –1.602 –2.882 –4.435 –5.883 –6.705 –6.595

–0,48 –0,73 –1,03 –1,71 –2,50 –315 –3,42 –3,20

1.547 1.717 1.879 1.981 2.045 2.106 2.175 2.261

3.925 4.403 4.981 5.687 6.423 7.137 7.712 7.962

–2.378 –2.686 –3.102 –3.706 –4.378 –5.031 –5.537 –5.701

–1,95 –1,95 –1,99 –2,19 –2,46 –2,69 –2,82 –2,76

10.476 11.646 12.766 13.467 13.911 14.338 14.813 15.386

13.434 15.338 17.469 20.056 22.724 25.251 27.054 27.681

–2.959 –3.693 –4.703 –6.588 –8.813 –10.913 –12.241 –12.295

–2,43 –2,68 –3,01 –3,90 –4,96 –5,85 –6,24 –5,96

22,77 28,66 34,22 42,73 55,28 69,57 83,90 95,26

0,87 1,19 1,46 1,61 1,64 1,75 1,77 1,61



deute, però si no fos així, com segurament passaria, això afegiria una despe-

sa important als comptes públics en concepte de pagaments per interessos

que, encara que no s’associessin estrictament al sistema de pensions, se’n

derivarien. Es pot apreciar com, juntament amb el deteriorament de la sufi-

ciència financera del sistema de pensions públiques, es desenvolupa un

volum de deute que creixeria fins a representar el 4,5% del PIB l’any 2000,

el 34,2% el 2025 i el 95,3% el 2050.Aquesta acumulació seria senzillament

desorbitada, i resultaria impensable que s’arribés a produir.

2.3. Els problemes del sistema de repartiment
a molt llarg termini

En aquesta secció convé detenir-se en la recapitulació d’una sèrie de

resultats esbossats anteriorment prenent com a data frontissa l’any 2025.

Els anys posteriors a l’esmentat constitueixen allò que denominarem, a
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l’efecte d’aquesta secció, el molt llarg termini. Fins aleshores s’ha descrit un

deteriorament progressiu de la suficiència amb la qual, actualment, els

ingressos totals per cotitzacions cobreixen les despeses totals de pensions,

incloses les d’administració del sistema.Aquest deteriorament seria superior

a 2,6 punts percentuals del PIB el 2025, o, en altres termes, els ingressos

per cotitzacions només cobririen el 73% de les despeses per pensions. Si

aleshores el sistema espanyol es veiés obligat a mantenir equilibrats els seus

comptes, hauria de pagar una pensió mitjana equivalent a aquest mateix

percentatge de la que d’altra manera proporcionaria a cada pensionista.

Posteriorment al 2025, les relacions financeres del sistema de pen-

sions es deteriorarien a un ritme accelerat. La insuficiència financera defini-

da anteriorment arribaria a ser del 50% en els pitjors anys del molt llarg ter-

mini. Si, per estabilitzar els comptes del sistema fins al 2025, nombrosos

experts han recomanat l’aplicació de reformes dràstiques, aconseguir-ho

després d’aquesta data requeriria un grau encara més gran de radicalitat.

A més, es pot fer al·lusió a molts altres efectes no desitjables o

agreujants de la situació, com ara la ja esmentada acumulació del deute

públic, la qual, només a causa del dèficit del sistema de pensions, augmenta-

ria considerablement, com s’ha vist en la secció anterior, i ocasionaria forts

pagaments per interessos, o la versemblança que el creixement de l’ocupa-

ció fins al 2025 sigui inferior al projectat, etc. En resum, una reforma hauria

d’anar seguida d’una altra, potser més intensa, i així successivament. És un

risc que no es pot descartar, tenint en compte les perspectives a molt llarg

termini.
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III. TRANSICIÓ ENTRE EL REPARTIMENT I
LA CAPITALITZACIÓ: ASPECTES CONCEPTUALS (11)

Vist el diagnòstic que es desprèn de la projecció de referència del

sistema públic de pensions a l’horitzó 2050, i a diferència de les anàlisis

que propugnen una reforma «dins del sistema», en aquest capítol ens inte-

ressarem pels aspectes conceptuals d’una estratègia alternativa consistent

en una reducció progressiva del volum del sistema públic de repartiment i

en el desenvolupament paral·lel d’un sistema obligatori de capitalització

privada a mesura que els treballadors opten parcialment pel segon.També,

a diferència de les anàlisis que propugnen la substitució completa del siste-

ma de repartiment per un de capitalització, el nostre disseny final considera

la coexistència de tots dos sistemes per a la provisió de les millors pen-

sions possibles. Més enllà de la seva desitjabilitat intrínseca, sobre la qual

s’aportaran arguments en aquest capítol, ens preocupa sobretot l’ordre de

magnitud dels efectes econòmics que es produeixen al llarg d’un procés

d’aquest tipus, el tractament del qual és l’objecte del capítol següent.

3.1. Arguments per a una reforma radical

En una estratègia com la que s’acaba de resumir, el problema fona-

mental radica en la definició d’un tipus de reforma que desactivi els factors

de creixement de la despesa en pensions del sistema públic i que propor-

cioni alternatives, almenys parcials, suficientment madures a partir del

2025, quan la demografia esdevindrà especialment desfavorable. Els argu-

ments per a una reforma radical s’han de buscar en els problemes del siste-

ma de repartiment a molt llarg termini als quals es feia referència a la secció

(11) Al llarg d’aquesta secció es tindran en compte els arguments i els resultats de nombrosos autors que recentment o
des de fa temps han elaborat estudis sobre els sistemes de capitalització. Per comoditat no els citarem constantment,
però el seu treball ha servit per orientar, per aproximació o divergència, tant les opinions com els resultats que
presentem aquí. Entre d’altres, cal citar Feldstein (1995), Piñera i Weinstein (1996) i Bailén i Gil (1996).

.



2.3, que portarien el sistema de repartiment a retallar les prestacions de

manera apreciable en el cas de no emprendre cap tipus de reforma. Per

tant, el principal argument per a una reforma radical seria el de promoure

a través d’ella l’aparició d’un nou sistema de pensions que preservi les

prestacions actuals sense confiscar progressivament el resultat de l’esforç

productiu de les generacions actives.

Però no ens hem d’enganyar: l’esforç de tots haurà d’augmentar

sigui quina sigui l’alternativa escollida, tot i que això pot resultar mitigat

per una estratègia ben dissenyada. Per altra banda, el component de solidari-

tat que el sistema de repartiment incorpora en el nostre país és molt impor-

tant, si bé està distorsionat per comportaments estratègics permesos pel

sistema. Probablement, la millor manera de restaurar l’eficàcia d’aquest

component de solidaritat seria la de facilitar una reforma que reforcés la

responsabilitat individual i alleugés la càrrega de solidaritat quan la demo-

grafia la faci insuportable.

Des d’aquesta mateixa lògica, sorgeix un argument addicional per a

una reforma radical del nostre sistema de pensions basat en l’oportunitat

de combinar les millors característiques de les qüestions estrictes del repar-

timent i la capitalització i limitar alhora els seus efectes menys desitjables,

quan les circumstàncies demogràfiques i econòmiques s’enrareixen o pre-

senten altes dosis d’incertesa.

3.2. El procés de transició i l’esquema final
resultant

Per transició del sistema espanyol de pensions públiques enten-

drem, doncs, el pas gradual cap a un sistema mixt on coexisteixin el reparti-

ment públic i la capitalització privada en el qual els cotitzants que així ho

hagin escollit aportin simultàniament a tots dos sistemes i retirin, més enda-

vant, una pensió en cada un d’ells, la suma de les quals sigui una part subs-

tancial del salari previ a la jubilació.Al llarg d’un procés semblant, es pro-
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duirien una sèrie d’efectes que es poden il·lustrar quantitativament sense

dificultat, com s’ha fet en el capítol 2 amb el sistema de repartiment.(12)

Es pot al·ludir, en primer lloc, a l’efecte que l’opció limitada d’una

part dels treballadors a cotitzar en un sistema de capitalització tindria sobre

els ingressos del sistema de repartiment.Aquests ingressos disminuirien tan

intensament com els cotitzants exercissin aquesta opció, si bé també ho

farien les obligacions futures de pensions. Aquest desfasament temporal

entre la davallada dels ingressos i de les despeses provocaria un augment

potencialment greu de les dificultats financeres del sistema de repartiment

poc després d’iniciar-se la transició.Tot i que això és preocupant, almenys

es produeix quan les ràtios actius/passius del sistema de repartiment no

han sofert encara la influència de la demografia posterior al 2025. És impor-

tant, doncs, que una transició d’aquest tipus no s’ajorni excessivament.

No obstant això, el deteriorament immediat dels comptes del siste-

ma de repartiment s’hauria d’afrontar amb fermesa. No és fàcil determinar a

qui correspondria realitzar l’esforç, però el sistema espanyol de pensions té

un ampli marge per a l’equiparació de règims que s’explorarà més enda-

vant. Les generacions actives són les més indicades per fer aquest esforç, tot

i que es podria esperar que la introducció del sistema de capitalització

exercís alguns efectes positius sobre l’estalvi i el creixement, amb la qual

cosa l’actual sistema fiscal i contributori aportaria majors ingressos aplica-

bles al finançament del dèficit transitori. Per una sèrie de raons, però, l’acti-

tud més prudent recomana confiar fonamentalment en l’esforç dels cotit-

zants, més que no pas en el dividend de la capitalització.

Quan, en el futur, les despeses de pensions també haguessin dismi-

nuït, el sistema de repartiment, més reduït en efectius humans i en magni-

tuds econòmiques, es trobaria en més bona forma per afrontar les pitjors

circumstàncies demogràfiques previstes.
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Paral·lelament, es desenvoluparia un sistema privat de capitalització

al qual pertanyerien, inicialment com a partícips, tots aquells que optessin

per retirar-se del sistema de repartiment. En aquest sentit parlaríem de par-

ticipació obligatòria en el sistema de capitalització un cop presa l’opció.

Les aportacions dels partícips, més els rendiments financers reals nets de

les aportacions, anirien acumulant un fons potencialment important, traduï-

ble en drets de jubilació suportats financerament al cent per cent, per defi-

nició.Aquest fons creixeria ràpidament fins que les despeses per capitals de

jubilació maduressin, uns trenta anys més tard. Les aportacions dels partí-

cips equivaldrien a les cotitzacions retirades per ells mateixos del sistema

de repartiment, amb la qual cosa no s’alterarien els nivells contributius

actuals.

Naturalment, aquests fons haurien de ser gestionats per entitats pri-

vades qualificades, a l’estil del que passa actualment amb els plans i fons de

pensions complementaris, per la qual cosa la seva regulació hauria de ser

estricta, per consideracions òbvies de solvència i de seguretat. La raó de

confiar al sector privat la promoció i gestió dels fons de jubilació radica en

la necessitat d’evitar la possibilitat d’un ús polític dels capitals acumulats,

tot i que la iniciativa regulatòria correspondria en tot moment al sector

públic. Per altra banda, els que optessin per retirar-se parcialment del siste-

ma de repartiment només podrien passar al sistema de capitalització per

tal d’evitar unes situacions individuals d’imprevisió que, a la llarga, acaba-

rien sent cobertes pel sector públic. Observem que l’incentiu individual

per no incorporar-se al sistema privat de capitalització quan s’ha sortit par-

cialment del sistema públic de repartiment pot ser poderós, a causa de

l’augment de renda disponible que això implicaria.

L’acumulació d’actius financers del sistema de capitalització, en les

circumstàncies esmentades sobre trasllat de cotitzacions, durant el període

transitori i la seva consolidació posterior, pot tenir efectes importants

sobre l’estalvi privat, si bé menors sobre l’estalvi nacional, ja que és versem-

blant que es produeixi un efecte d’expulsió en virtut del qual l’estalvi pri-
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vat extra generat acabaria finançant el major dèficit del sistema de reparti-

ment. Això suposant que no hi hagués disminucions en altres partides de la

despesa pública, les conseqüències macroeconòmiques de les quals també

haurien de ser considerades.

Un factor decisiu en aquest procés és la disponibilitat dels recursos

necessaris per finançar adequadament la transició més enllà de l’aplicació

òbvia dels actius financers del sistema de capitalització a l’adquisició del

deute emès pel sistema de repartiment. En les simulacions quantitatives

que es presenten al capítol 4 s’ha optat per afavorir l’equiparació contribu-

tiva dels règims especials amb la del règim general, cosa que proporciona

una part significativa dels recursos necessaris.(13)

Al final del procés de transició, en funció de l’èxit de l’opció pel sis-

tema de capitalització, una part substantiva dels treballadors haurien esco-

llit lliurement de participar simultàniament en el sistema de repartiment i

en el de capitalització, tots dos obligatoris, el primer públic i el segon pri-

vat, fent aportacions d’un ordre de magnitud semblant i rebent, una vegada

jubilats, pensions dels dos subsistemes, la suma de les quals restituís ade-

quadament els salaris perduts amb motiu de la jubilació.

3.3. Elements crítics

De la mateixa manera que l’evolució financera del sistema de repar-

timent depèn de la demografia i del mercat de treball, el desenvolupament

del sistema de capitalització i del procés de transició cap al sistema mixt

està fortament influït per una àmplia gamma d’elements encara incerts a

hores d’ara, i de la combinació dels quals depèn la major o menor presèn-

cia del segment de capitalització en el resultat final, l’acumulació d’actius

financers, la quantia de les pensions de capitalització, etc.
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Entre aquests elements figuren especialment el creixement induït

del PIB, com a conseqüència de l’acumulació d’actius financers del sistema

de capitalització, la rendibilitat real d’aquests actius i el grau en què els tre-

balladors opten per compartir les seves cotitzacions globals entre els dos

subsistemes. Si això es fa d’acord amb les hipòtesis més favorables, la transi-

ció cap al sistema mixt resultant serà intensa i les pensions del sistema de

capitalització seran elevades.

El creixement del PIB podria augmentar si el desenvolupament del

sistema de capitalització impliqués un augment de l’estalvi personal que es

traslladés substantivament al finançament de la formació de capital privat.

Aquest major capital productiu elevaria la productivitat del treball, i per

tant el PIB. D’aquesta manera es generalitzarien una sèrie de beneficis per

al conjunt de l’economia, ja que no solament creixerien les rendes indivi-

duals sinó també la recaptació fiscal, els ingressos del sistema de reparti-

ment, etc. La dificultat perquè això s’arribés a produir derivaria del fet que

l’estalvi-pensió passés a substituir altres formes d’estalvi personal o fos

compensat per la caiguda de l’estalvi públic impedint l’augment de l’estalvi

nacional. Aquest element és, doncs, molt important, i a la secció 5.1 es fa

l’anàlisi de sensibilitat corresponent.

La rendibilitat real neta rebuda per les aportacions acumulades dels

partícips en un sistema de capitalització és un altre dels elements crítics.A

diferència d’un sistema de repartiment, en el qual la rendibilitat sosteni-

ble(14) de les cotitzacions passades no pot superar la taxa de creixement real

del PIB, en un sistema de capitalització, la rendibilitat real del mercat serà

per definició sostenible i pot ser més elevada que la taxa de creixement del

PIB. En aquest cas, es produeix un clar avantatge del sistema de capitalitza-

ció en la provisió de pensions que també s’il·lustra més endavant, a la sec-

ció 5.2, mitjançant el corresponent exercici de sensibilitat. Cal tenir en
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compte, però, que al tipus de rendibilitat real a llarg termini que es pugui

obtenir s’hi han de restar les despeses d’administració dels fons de pen-

sions, i que tampoc no hauria de ser molt superior a la taxa de creixement

real del PIB en una economia madura.

Finalment, si la proporció de treballadors que optessin per traslladar

una part de les seves cotitzacions al sistema de capitalització fos important,

i també ho fos la proporció de les cotitzacions, la transició seria més inten-

sa i s’aguditzarien els efectes transitoris, sobretot l’augment del dèficit del

sistema de repartiment a mesura que deixarien d’entrar-hi ingressos per

cotitzacions. Cal destacar els aspectes d’opció personal en un cas com el

que tractem aquí. Serà especialment important la convicció que generin els

individus sobre l’oportunitat de mantenir-se íntegrament en el sistema de

repartiment o d’optar parcialment pel de capitalització. Això dependrà de

les seves expectatives de pensions en un subsistema o en un altre, les quals

depenen d’elements com els que s’han descrit en els paràgrafs anteriors. En

l’expectativa de pensió intervenen tant el nivell al qual pugui arribar en el

futur com la probabilitat que el sistema de capitalització o el de reparti-

ment s’enfrontin a dificultats específiques inesperades. Aquí, l’heterogeneï-

tat d’edats o d’actituds davant el risc farà que les opcions siguin diverses,

per la qual cosa és difícil preveure com evolucionarà aquest element en el

futur. La sensibilitat al risc s’analitza a la secció 5.3.
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IV. TRANSICIÓ ENTRE EL REPARTIMENT I LA
CAPITALITZACIÓ: UN ESCENARI QUANTITATIU

En aquest capítol es presenta l’escenari de referència per a la tran-

sició cap al sistema mixt. Un cop delimitat el procés mitjançant una sèrie

d’hipòtesis detallades, es projecten els efectius humans, cotitzants i pensio-

nistes, i els fluxos i fons econòmics més rellevants. En tot moment es dis-

tingeix entre el sistema de repartiment i el sistema de capitalització. En el

cas del sistema de repartiment, es distingeix entre els efectius que opten

per continuar amb les seves cotitzacions completes i generar drets com-

plets de pensió i els que opten per traslladar una part de les seves cotitza-

cions al sistema de capitalització, però continuen parcialment en el de

repartiment.

Les projeccions efectuades mostren, tal com s’anticipava en el capí-

tol 3, que abans del 2025 el dèficit del sistema de repartiment augmenta, si

bé aquest augment es limita a menys d’un punt percentual del PIB en els

pitjors moments d’aquesta primera fase.A partir d’aquest any, el dèficit del

sistema de repartiment té un curs més moderat i arriba a ser gairebé un

punt i mig menor que en l’escenari sense transició de sistemes. L’acumu-

lació de deute segueix un patró similar.

4.1. Hipòtesis per a la transició

Se suposarà que el 1997 els cotitzants dels diferents règims de pen-

sions de seguretat social, d’edats compreses entre els 25 i els 45 anys,

podran optar entre quedar-se en el sistema de repartiment o traslladar la

meitat de les seves cotitzacions a un sistema de capitalització privada de

pensions. En anys posteriors, els nous cotitzants només podran optar al sis-

tema de capitalització a partir dels 25 anys.També suposarem que, de mane-

ra progressiva fins al 2001, la meitat dels cotitzants d’aquestes edats han
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realitzat aquesta opció de manera que l’any 2012 arriben a l’edat de 60 anys

els primers partícips del sistema de capitalització. La jubilació en tots dos

subsistemes podrà tenir lloc entre els 60 i els 69 anys.

El sistema de repartiment atorga les prestacions convencionals de

vellesa, invalidesa, viduïtat, orfandat i de favor a familiars. Les tres primeres

es reduiran a la meitat quan les causin els qui van optar parcialment pel sis-

tema de capitalització, mentre que les dues últimes s’atorgaran íntegres a

tots els beneficiaris. Per simplificar, suposarem que el sistema de capitalitza-

ció només gestiona pensions de jubilació, de manera que les cotitzacions

que els partícips retiren del sistema de repartiment es distribueixen entre

aquest i les companyies encarregades de gestionar-ne les contingències

d’invalidesa i de viduïtat. Els drets dels treballadors que continuen en el sis-

tema de repartiment amb cotitzacions completes no resultaran modificats

respecte a la legislació actual.

El règim general del sistema de repartiment té un tractament dife-

renciat del conjunt de règims especials. En el moment d’autoritzar-se l’op-

ció al sistema de capitalització, els treballadors optants mantenen 15 punts

de cotització en el sistema de repartiment i traslladen els 13 punts restants

del 28% actual. D’aquests 13 punts, 10 arriben al sistema de capitalització

per a la contingència de jubilació i els 3 punts restants serveixen per cons-

tituir els capitals garants de les prestacions privades d’invalidesa i viduïtat.

Els nostres càlculs posteriors dels ingressos i despeses del sistema de capi-

talització exclouran tant els 3 punts de cotització esmentats com les presta-

cions associades, i es concentraran en la jubilació.

Per al conjunt dels règims especials, el tipus efectiu de cotització

estimat és del 13,88% de la base efectiva mitjana.Aquest tipus de cotització

tan reduït planteja un problema, ja que les pensions són proporcionals a

les bases de cotització i no als tipus, de manera que aquelles s’obtenen amb

tipus molt menors que en el règim general. En iniciar-se la transició cap a

un sistema mixt, aquesta distorsió s’aguditza. Hem suposat que els treballa-
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dors més grans de 45 anys el 1997, que es queden definitivament en el siste-

ma de repartiment, comencen a cotitzar a un tipus del 20%, mentre que el

tipus de cotització dels treballadors de 45 anys o menys augmenta fins al

25%. D’aquests últims, els que optin parcialment pel sistema de capitalitza-

ció mantindran 12 punts en el sistema de repartiment i traslladaran els 13

punts restants al primer, amb 10 punts efectivament destinats a la con-

tingència de jubilació.

Els criteris anteriors sobre la distribució dels punts de cotització

impliquen un tractament idèntic de tots els partícips en el sistema de capi-

talització i una equiparació contributiva bastant forta dels diferents règims

del sistema de repartiment, que té com a principal efecte el de mitigar la

pèrdua d’ingressos per cotitzacions d’aquest últim a mesura que avança el

procés de transició. Cal destacar que l’equiparació de prestacions existeix

de fet en el sistema públic espanyol entre els règims especials i el règim

general.

Els escenaris demogràfic i econòmic durant el procés de transició

no s’alteren respecte als utilitzats en el capítol 2, en analitzar les pers-

pectives financeres de l’actual sistema públic de pensions. Això implica

que l’efecte de l’acumulació d’actius financers sobre el creixement del

PIB, al qual s’al·ludia a la secció 3.3, és nul. No obstant això, s’ha adoptat

una taxa bruta real del 3,5% anual per al càlcul del rendiment real dels

actius acumulats pel sistema de capitalització. Addicionalment, s’ha

suposat que els costos d’administració i gestió del sistema equivalen a

l’1% dels actius totals mitjans de cada any. Aquest últim marge es de-

dueix de la taxa bruta real de rendibilitat, cosa que dóna una taxa real

neta del 2,5%.

Aquest conjunt d’hipòtesis caracteritza el procés de transició, les

xifres del qual s’estimen en aquest capítol, com una transició parcial i gra-

dual des d’un sistema de repartiment fins a un sistema mixt on finalment

subsisteix un sistema públic de repartiment que cobreix tots els treballa-

dors i pensionistes, i que proporciona pensions completes a la meitat d’a-
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quells, i a la resta, pensions reduïdes en un 50% respecte a les anteriors.

Aquests últims pensionistes completen les seves pensions parcials del siste-

ma de repartiment mitjançant les atorgades pel sistema de capitaliztació.

Alhora, l’acumulació d’actius financers del sistema de capitalització, tot i ser

apreciable, no té efectes sobre l’acumulació de capital ni sobre el creixe-

ment del PIB, i la seva rendibilitat real neta(15) és semblant a aquest últim.

Aquest serà, doncs, el nostre escenari de referència durant el procés

de transició, i en realitat constitueix un escenari molt llunyà dels més favo-

rables que contempla la literatura recent sobre transició de sistemes de

pensions, en la qual, per exemple, se suposa que s’abandona completament

el sistema de repartiment, la rendibilitat real neta és superior, els tipus de

cotització inferiors, el PIB creix un punt percentual addicional, o més, com

a efecte induït, etc.(16) Algunes d’aquestes alternatives es tracten en el capí-

tol 5; no obstant això, atès el seu fort impacte sobre els resultats de la pro-

jecció hem optat per tractar-les al marge de l’escenari de referència. Com a

procés de transició i disseny final resultant, l’anterior s’ha de qualificar, per

tant, de moderat; en canvi, els seus efectes quantitatius són importants, com

es mostra a les seccions següents.

4.2. Projecció d’efectius i imports del sistema
de repartiment

El quadre 4.1 presenta la projecció, per al sistema de repartiment,

tant d’efectius com d’imports, que resulta de l’aplicació de la transició de

sistemes especificada a la secció anterior i, a efectes comparatius, el balanç

del sistema de pensions de l’escenari de referència sense transició de siste-

mes estimat en el capítol 2.
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L’evolució dels afiliats totals segueix el mateix patró que la que s’o-

fereix a la secció 2.2, la qual, com a reflex del comportament de l’ocupació

al llarg del període considerat, registraria un augment acumulatiu anual del

0,94% durant el període 2000-2025, i després disminuiria al –0,88% anual

fins al 2050. Com s’observa en el quadre 4.1, mentre que durant el període

2000-2025 els afiliats amb cotització completa disminueixen ràpidament en

els primers anys de la transició i reprenen el ritme d’ocupació al voltant del

2005, els afiliats amb cotització parcial, que són alhora els partícips del sis-

tema de capitalització, augmenten amb la mateixa rapidesa fins al 2015.

Aquest desfasament temporal és degut a la composició d’edats de cada

col·lectiu, clarament dominada per la forma amb què s’inicia la transició.

Però l’evolució de tots dos col·lectius experimentaria un comportament

similar durant el període 2005-2050, quan la transició de sistemes hagi

madurat suficientment. Com a resultat d’aquesta evolució dispar, el percen-

tatge d’afiliats amb cotització parcial s’incrementaria des del 25,8% del total

de cotitzants l’any 2000, i se situaria, a partir del 2030, al voltant del 43,5%.

Observem que, a pesar que anteriorment s’han esmentat percentatges de

traspàs del 50%, això només és així en el cas dels treballadors de 25 anys en

endavant, cosa que explica la saturació del col·lectiu d’optants al 43,5%

esmentat.

Pel que fa al nombre total de pensions en el sistema de repartiment,

el seu agregat experimentaria, en aquest escenari, la mateixa evolució que

en l’escenari de referència sense transició de sistemes del capítol 2. La

novetat, en aquest cas, derivaria del diferent grau de participació en el siste-

ma. El nombre de pensions del col·lectiu de cotització completa anterior

creixeria fins al 2015 i disminuiria apreciablement fins al final del període, a

causa de l’aparició progressiva de pensionistes amb drets parcials. En efec-

te, el nombre de pensions del col·lectiu de cotització parcial anterior aug-

mentaria vertiginosament a mesura que els treballadors que hi van optar en

el seu moment assolissin les diverses contingències, especialment la jubila-

ció a partir de l’any 2012. Com a resultat d’aquest desenvolupament, la par-
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ticipació en el total del col·lectiu de cotitzacions parcials augmenta pro-

gressivament des de l’1,7% del total l’any 2000 fins prop del 49% del 2040

en endavant. En aquest cas, la saturació dels dos col·lectius de pensionistes

arriba gairebé al 50% previst en l’escenari de transició. Versemblantment,

doncs, fins passat el 2035 no es culminaria la transició en el seu vessant

demogràfic.

Pel que fa als ingressos i les despeses, s’observen dos períodes clara-

ment diferenciats, delimitats pel quinquenni 2020-2025. En efecte, poc des-

prés d’iniciar-se la transició, els ingressos per cotitzacions del sistema de
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Quadre 4.1

EFECTIUS I IMPORTS DEL SISTEMA PÚBLIC DE REPARTIMENT (Variant R.1)
ESCENARI DE REFERÈNCIA AMB TRANSICIÓ DE SISTEMES

1996 2000 2005 2010

Efectius (milers)

Afiliats cotització completa 12.489 9.631 8.924 8.802

Afiliats cotització parcial 0 3.365 4.735 5.554

Nombre de pensions completes 7.229 7.660 8.042 8.344

Nombre de pensions parcials 0 130 256 436

Imports (miliards de pessetes de 1996)

Ingressos per cotitzacions 6.988 7.212 7.651 8.307

Despeses en pensions 7.493 8.716 10.072 11.495

Despeses de gestió 112 131 151 172

Balanç –617 –1.635 –2.572 –3.360

Deute acumulat 1.058 4.966 14.544 26.230

Balanç en percentatge del PIB –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Pensió mitjana completa (pessetes/mes)* 109.019 121.176 129.312 138.384

Pensió mitjana parcial (pessetes/mes)* 0 0 0 0

Deute en percentatge del PIB 1,40 5,90 15,27 24,33

Promemòria: Balanç del sistema de pensions sense transició de sistemes (Variant R.0)

Balanç –1.631 –1.789 –1.922 –2.089

* Altes de jubilació únicament en el règimen general.
Font: FEDEA



repartiment serien un 10% menors que en absència de transició, a causa del

trasllat de cotitzacions al sistema de capitalització. No obstant això, aquesta

pèrdua hauria estat molt més gran si no s’hagués imposat, com es describia

a la secció 4.1, l’equiparació contributiva de règims en el si del sistema de

repartiment.A més llarg termini, la bretxa dels ingressos entre els escenaris

amb transició i sense s’estabilitzaria al voltant del 15%.

Per la seva banda, les despeses en pensions del sistema de reparti-

ment gairebé no disminuirien fins ben entrada la transició, i el 2015 només

serien un 4% menors que en l’escenari de referència sense transició de sis-
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

8.788 9.008 9.287 9.091 8.643 8.218 7.815 7.432

6.300 6.850 7.134 7.003 6.663 6.337 6.027 5.731

8.486 8.281 7.864 7.505 7.143 6.456 6.401 6.173

796 1.644 2.768 3.921 4.995 6.177 6.304 6.073

9.042 9.955 10.893 11.485 11.862 12.224 12.628 13.118

12.912 14.112 15.200 16.614 18.117 19.362 20.650 21.134

194 212 228 249 272 290 310 317

–4.063 –4.368 –4.534 –5.378 –6.527 –7.428 –8.332 –8.333

39.992 54.028 66.406 79.410 95.304 113.239 132.858 151.180

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

151.406 154.396 159.435 180.807 192.519 209.286 225.904 237.826

56.638 73.209 79.718 90.403 96.259 104.643 112.952 118.913

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

–2.378 –2.686 –3.102 –3.706 –4.378 –5.031 –5.537 –5.701



temes. Però, a mesura que s’incrementessin els nous pensionistes amb cotit-

zacions parcials anteriors, aquesta bretxa augmentaria progressivament

essent del 13% el 2025 i s’estabilitzaria al voltant del 24% el 2040. Com a

resultat d’aquest comportament, el dèficit del sistema seria superior al de

l’escenari de referència sense transició de sistemes fins poc abans del 2025,

i a partir d’aleshores disminuiria i representaria, durant el període 1996-

2020, 1,4 vegades aquest últim, mentre que en el període 2025-2050 la ràtio

se situaria en el 0,75. Dit d’una altra manera, els ingressos per cotitzacions

del sistema de repartiment cobririen el 68,5% de les seves despeses per

pensions el 2015 i el 60,2% el 2045, els dos pitjors anys de cada fase tempo-

ral, enfront del 78% i el 55,6%, respectivament, en l’escenari de transició.

Aquesta temporalitat dels indicadors econòmics es repetirà en les

simulacions successives, i és característica dels efectes globals d’una transi-

ció d’un sistema de pensions. Simultàniament, aquest deteriorament finan-

cer es traduiria en un volum de deute que creixeria progressivament i pas-

saria, de representar el 5,90% del PIB l’any 2000, a representar el 42,54% el

2025 i el 73,31% el 2050.

El quadre 4.1 ofereix igualment l’estimació corresponent a les pen-

sions mitjanes de les noves altes de jubilació del règim general del sistema

de repartiment. Es presenta únicament aquest cas, i no el dels altres règims

o contingències, amb l’objectiu de focalitzar l’atenció en un dels principals

interrogants del futur del sistema de pensions. Tots els càlculs sobre pen-

sions mitjanes en aquest estudi giren al voltant d’aquesta figura, a la qual

caldria equiparar la resta. Per altra banda, les estimacions relatives al sistema

de capitalització privilegien nítidament aquest cas tipus.

Respecte a l’escenari de referència sense transició de sistemes, com

s’explicava a la secció 4.1, la pensió dels treballadors que optessin per con-

tinuar íntegrament en el sistema de repartiment no varia en el nou escenari.

És el que s’anomena pensió mitjana completa.Apareix, a més, un nou cas, la

pensió mitjana parcial, que reben les noves altes de jubilació del règim
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general que haguessin optat en el passat per traslladar una part de les

seves cotitzacions al sistema de capitalització.Aquesta pensió és la meitat a

la que correspon a la participació completa en el sistema de repartiment.

No obstant això, en els primers anys de la transició, els primers nous pen-

sionistes parcials del sistema de repartiment causen pensions a edats pro-

peres als 60 anys, i en una proporció més gran, cosa que explica les diferèn-

cies apreciables en el quadre 4.1.

L’aspecte clau d’aquest escenari, des del punt de vista dels beneficia-

ris, apareix doncs lligat al fet que els pensionistes que participen en tots

dos subsistemes completen la seva pensió de manera substantiva en cada

un d’ells.

Finalment, es pot assenyalar que s’ha realitzat una projecció alterna-

tiva amb el supòsit d’un millor comportament dels preus que el previst en

el quadre 2.2. En particular, s’ha suposat que la taxa d’inflació disminueix

gradualment des d’un 3,5% el 1996 fins al 2% l’any 2000, i es manté en el

2% fins al final del període considerat. Els resultats obtinguts suggereixen

un lleuger deteriorament de la suficiència financera del sistema de reparti-

ment respecte a l’estimada en el quadre 4.1.Així, per exemple, l’any 2050

es registraria un dèficit de 8.519 miliards, un 2% més gran que amb una

inflació del 3%, i un deute acumulat que en percentatge del PIB representa

un 75,1%, 1,76 punts percentuals més que la reflectida en el quadre 4.1.

Per altra banda, la pensió mitjana augmentaria respecte a la calculada en el

supòsit d’inflació al 3%, i la pensió completa l’any 2050 seria de 241.021

pessetes, un 1,3% superior a l’estimada en el quadre 4.1.Aquestes lleugeres

diferències són degudes fonamentalment a la manera com es calcula la pen-

sió de jubilació en el sistema de repartiment, tenint en compte les bases de

cotització dels últims vuit anys, dels quals només s’actualitzen amb l’IPC els

sis primers.
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4.3. Projecció d’efectius i imports del sistema
de capitalització

Els resultats de la projecció per al sistema de capitalització aparei-

xen recollits en el quadre 4.2.Aquest quadre presenta les estimacions d’e-

fectius humans del sistema i una altra novetat respecte a l’escenari de

referència sense transició de sistemes, el compte de fluxos de fons del siste-

ma. És un compte que s’obre cada any amb els actius financers del sistema

a començament del període, es nodreix amb els ingressos per aportacions i
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Quadre 4.2

EFECTIUS I IMPORTS DEL SISTEMA DE CAPITALITZACIÓ (Variant R.1)
ESCENARI DE REFERÈNCIA AMB TRANSICIÓ DE SISTEMES

1996 2000 2005 2010

Efectius (milers)

Partícips 0 3.365 4.735 5.554

Beneficiaris* 0 0 0 0

Imports (miliards de pessetes de 1996)

Actius financers al començament del període 0 1.387 6.877 15.119

Ingressos per aportacions 0 754 1.156 1.452

Rendiments financers 0 63 264 562

Prestacions per capitals de jubilació 0 0 0 0

Despeses de gestió 0 18 75 160

Actius financers a final del període 0 2.204 8.298 17.133

Els anteriors en percentatge del PIB 0 2,62 8,71 15,89

Capital mitjà de jubilació 0 0 0 0

Pensió mitjana indexada (pessetes/mes)** 0 0 0 0

Pensió mitjana no indexada (pessetes/mes)*** 0 0 0 0

* Es tracta de noves altes de jubilació a les quals s’atorga un capital de jubilació transformable en una anualitat vitalícia (vegeu
apèndix 2).

** Anualitat real constant calculada sobre una expectativa de vida de 17 anys per a un individu que es jubila als 65 anys.
Aquesta pensió és directament comparable a la pensió mitjana parcial del sistema de repartiment del quadre 4.1, ja que
aquesta última també s’expressa en termes reals constants.

*** Anualitat nominal constant calculada sobre una expectativa de vida de 17 anys per a un individu que es jubila als 65 anys.
Aquesta anualitat és més gran l’any de partida que l’anualitat real, però disminueix, en pessetes constants, al ritme compost
de la inflació (3% anual) cada any que passa.

Font: FEDEA



els rendiments de l’actiu mitjà del període i, contra aquest compte, es

paguen les prestacions als beneficiaris en forma de capitals de jubilació i

les despeses de gestió del sistema, estimades en l’1% dels actius mitjans

administrats durant el període. El compte se salda amb els actius financers a

final del període.

Entre les estimacions d’efectius no es tractarà la del nombre total de

pensions, ja que s’ha optat per considerar exclusivament el nombre de

noves altes de jubilació cada any. La raó és que hem suposat que el sistema

de capitalització no atorga pensions pròpiament dites, sinó capitals de jubi-

lació. D’aquesta manera, les prestacions totals del sistema s’obtenen multi-

plicant el nombre de nous pensionistes pel capital mitjà de jubilació. Cada

un d’aquests nous pensionistes transformaria posteriorment el seu capital

de jubilació en una anualitat vitalícia en una companyia d’assegurances o
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

6.300 6.850 7.134 7.003 6.663 6.337 6.027 5.731

38 126 164 174 179 173 144 117

26.290 38.752 50.320 61.650 72.574 83.612 97.018 115.323

1.755 2.027 2.234 2.360 2.439 2.513 2.596 2.698

959 1.391 1.792 2.186 2.565 2.954 3.435 4.091

232 1.026 1.749 2.332 2.845 3.072 2.800 2.490

274 397 512 624 733 844 981 1.169

28.772 41.144 52.597 63.864 74.733 86.007 100.250 119.621

23,59 29,82 33,69 37,79 42,07 46,07 51,09 58,01

6.142 8.145 10.635 13.387 15.912 17.766 19.465 21.329

33.605 44.564 58.188 73.245 87.060 97.204 106.500 116.699

42.154 55.901 72.990 91.877 109.207 121.931 133.592 146.385



en una altra entitat similar.(17) Així, naturalment, dins del sistema de capitalit-

zació es definiria un col·lectiu total de pensionistes al qual s’anirien sumant

les noves pensions de cada any. Però no necessitem tractar-lo de la mateixa

manera que en el cas del sistema de repartiment.Això simplifica els càlculs

i fa més nítides les comparacions.

Com s’observa en el quadre 4.2, el nombre de partícips segueix l’e-

volució descrita a la secció anterior per als pensionistes amb cotització

parcial. Observem, especialment, el procés de maduració d’aquest col·lectiu

que fins aproximadament el 2015 no incorporaria tota la gamma d’edats

potencialment coberta pel sistema de capitalització. A partir d’aquest any,

l’evolució d’aquest col·lectiu respon a la hipòtesi realitzada sobre el com-

portament de l’ocupació.

Pel que fa al nombre de noves altes de jubilació, aquestes comença-

rien a aparèixer l’any 2012, quan es jubilessin els primers partícips. Entre

aquest any i el 2030 hi hauria un increment significatiu en el nombre d’al-

tes, les quals, després d’arribar a un màxim l’any 2035, emprendrien un des-

cens progressiu fins al final del període considerat, a causa de la disminució

de la població.

Pel que fa als ingressos per aportacions dels partícips, aquests recu-

llen el creixement dels salaris i l’evolució del nombre de partícips. Fona-

mentalment a causa d’aquest últim factor, els ingressos del sistema de capi-

talització augmentarien ràpidament al principi, gairebé es triplicarien entre

el 2000 i el 2020 i després creixerien més moderadament. En els primers

lustres d’existència del sistema de capitalització, aquesta evolució dels

ingressos seria la responsable de l’acumulació d’actius financers del sis-

tema.
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(17) Vegeu l’apèndix 2 per a una explicació de les expressions utilitzades en el càlcul de capitals i anualitats de jubilació.



Tant els rendiments financers –una altra de les principals fonts d’in-

gressos del sistema de capitalització– com els actius financers a l’inici del

període creixerien espectacularment: els primers passarien dels 63 miliards

de pessetes de 1996 l’any 2000 a 4.091 l’any 2050, i els segons de 1.387 a

115.323, cosa que representaria el 58% del PIB d’aquest any. Observem que

els rendiments dels capitals acumulats prenen després del 2030 el relleu de

l’acumulació d’actius financers, atesa la seva major importància quantitativa

entre les partides d’ingressos del compte del sistema.Aquesta és una carac-

terística fonamental dels fons i dels fluxos econòmics d’un sistema de capi-

talització, en el qual els rendiments dels capitals acumulats compleixen el

mateix paper que el creixement combinat de la productivitat i de l’ocupa-

ció en un sistema de repartiment. La diferència entre els dos processos mar-

carà la capacitat de cada sistema per proporcionar pensions elevades o

reduïdes, etc.

A mesura que madura la transició de sistemes, les despeses per pres-

tacions als beneficiaris s’equipararien amb les aportacions dels partícips.

Fins aleshores, aquesta partida o bé no registra despeses a causa de la ine-

xistència de beneficiaris o bé evoluciona progressivament, des que aparei-

xen els primers pensionistes l’any 2012.

El quadre 4.2 també reflecteix les despeses de gestió del sistema de

capitalització.Aquestes despeses s’han estimat com l’1% dels actius acumu-

lats mitjans anuals. La seva evolució és, doncs, paral·lela a aquesta magnitud,

i els aspectes més destacables d’aquesta partida tenen a veure tant amb el

valor afegit del sector en aquesta línia de negoci con amb la rendibilitat real

neta dels actius financers. Respecte a aquesta última, en el capítol 5 es duu

a terme un exercici de sensibilitat.

Finalment, observem com tant el capital mitjà de jubilació com la

pensió mitjana, indexada o no amb la inflació, es multipliquen per 3,5 entre

l’any 2015 i el 2050. Si comparem la pensió mitjana parcial del sistema de

repartiment del quadre 4.1 amb la pensió mitjana indexada del quadre 4.2,

53EL FUTUR DE LES PENSIONS A ESPANYA: CAP A UN SISTEMA MIXT ■



s’aprecia un acostament progressiu entre totes dues, de tal manera que la

pensió mitjana indexada passa de ser un 59% de la pensió mitjana parcial

l’any 2015 a representar un 98% el 2050. Per la seva banda, la pensió mit-

jana no indexada suposa el 125% de la pensió mitjana indexada l’any de

partida, si bé decreix sostingudament en valor real, mentre que la pensió

mitjana indexada es manté constant.(18) En realitat, l’acostament esmentat és

artificial, ja que es deu al fet que les primeres pensions indexades del siste-

ma de capitalització procedeixen de capitals de jubilació que s’han acumu-

lat en pocs anys d’aportacions.Així mateix, les primeres pensions parcials

del sistema de repartiment es causen a edats properes als seixanta anys i

sofreixen la penalització corresponent per jubilació anticipada.

La proximitat entre la pensió mitjana parcial del sistema de reparti-

ment i la pensió indexada del sistema de capitalització és molt reveladora.

En efecte, observem que aquesta última s’ha calculat suposant una taxa de

rendibilitat real neta del 2,5%, molt pròxima a la del creixement real del PIB

en el nostre escenari macroeconòmic. Davant d’això, la pràctica similitud

entre els dos tipus de pensió reflecteix un ajustat càlcul actuarial per obte-

nir la pensió del sistema de repartiment avui dia. Per altra banda, il·lustra un

resultat inel·ludible de l’aritmètica de les pensions: a uns tipus de rendi-

ment intern i taxes de cotització similars hi corresponen unes pensions

similars.(19) Més endavant es veurà com, sota hipòtesis alternatives, les pen-

sions comparables en cada subsistema difereixen de manera més àmplia.

Per acabar, es pot assenyalar que, igual que en el cas del sistema de

repartiment, s’ha dut a terme una projecció alternativa suposant que la taxa

d’inflació disminueix gradualment des d’un 3,5% el 1996 fins a un 2% l’any

2000, i es manté en el 2% fins al final del període considerat. No obstant
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(18) Aquestes pensions resulten de la transformació dels capitals mitjans de jubilació en anualitats constants vitalícies.
La indexació o no indexació amb la inflació determina que el mateix capital de jubilació compri una anualitat major o
menor, respectivament.Vegeu l’apèndix 2 per a una discussió de les expressions utilitzades en el càlcul de capital de
jubilació i anualitats vitalícies en el programa MODPENS-FEDEA.

(19) Vegeu Jimeno i Licandro (1966) per a una il·lustració dels tipus de rendiment intern que actualment representen
les pensions del sistema espanyol, i Herce (1966) per a una discussió sobre l’equivalència entre aquestes taxes en tots
dos sistemes.



això, les nostres estimacions relatives als fluxos i fons econòmics del siste-

ma de capitalització gairebé no resulten afectades per aquesta nova hipòte-

si de creixement dels preus, ja que tots els càlculs a partir de 1996 es fan

en pessetes constants.

4.4. Dèficit públic, acumulació de capital privat
i estalvi nacional

Seria difícil, en aquest punt del nostre exercici de projecció, no plan-

tejar-se una qüestió de gran rellevància relativa a un dels equilibris macro-

econòmics més importants: el dèficit públic. En el capítol 2 ja s’al·ludia a la

repercussió que el dèficit del sistema de pensions tenia en el dèficit del sec-

tor públic en traslladar-se íntegrament a aquest i augmentar simultàniament

el deute públic, alimentat, a més, per l’efecte de «bola de neu» del servei d’a-

quest deute. En aquesta secció abordarem amb més detall aquestes qües-

tions, ja que disposarem d’un nou element, després de la simulació del sis-

tema de capitalització, que té a veure amb els capitals acumulats amb les

aportacions dels partícips.

En el quadre 4.3 es mostren reagrupades algunes de les xifres que

s’han vist anteriorment, amb l’objectiu de facilitar-ne la comparació, així

com una estimació del cost anual del deute acumulat pel sistema de reparti-

ment basat en un tipus d’interès real del 3,5% utilitzat en les simulacions

anteriors. D’aquesta manera, per als fons de pensions seria indiferent inver-

tir els seus capitals en deute públic o en altres tipus d’actius financers la

rendibilitat mitjana dels quals fos la mateixa.A la vista de les magnituds pre-

sentades en el quadre 4.3, les consideracions que es poden fer són diverses.

En primer lloc, una referida al ritme temporal diferenciat al qual es

generarien dèficit i deute en el sistema de repartiment, sense transició i

amb transició de sistemes. El primer seria, segons les nostres estimacions,

sistemàticament més gran fins aproximadament el 2025, mentre es consoli-

da la transició de sistemes, però després disminueix apreciablement a causa
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de les menors despeses de pensions del sistema públic. En correspondèn-

cia, el deute augmenta més sota la transició que en la seva absència fins a

aquest mateix any, i després també disminueix apreciablement. El 2050, el

deute acumulat amb transició de sistemes representa el 73,3% del PIB, con-

tra el 95,3% sense transició de sistemes.

Segona consideració: en qualsevol cas, el cost del deute acumulat és

molt important, com era d’esperar, cosa que s’afegeix al dèficit públic i,

naturalment, al conjunt del deute públic. En particular, aquest cost creixeria

progressivament fins a representar el 3,3% del PIB el 2050, sense transició

de sistemes, o el 2,6% amb transició de sistemes. En aquests percentatges,

per tant, s’incrementaria el dèficit públic com a conseqüència de l’acumula-

ció de deute del sistema de repartiment.

En tercer lloc, aquest tipus d’estimacions, per si soles, serien sufi-

cients per proporcionar arguments molt poderosos per aturar, de la manera

que fos, la creixent insuficiència financera del sistema públic de pensions.

En fer-ho mitjançant el desenvolupament d’un sistema de capitalització cal

tenir en compte els efectes transitoris, fins al 2025, i els efectes a llarg termi-
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Quadre 4.3

DÈFICIT PÚBLIC, DEUTE I ACTIUS DEL SISTEMA DE CAPITALITZACIÓ
En percentatge del PIB

1996 2000 2005 2010

Escenari de referència sense transició de sistemes (Variant R.0)

Balanç –0,58 –1,37 –1,80 –2,15

Deute acumulat 0,96 4,53 10,45 16,53

Servei del deute 0,03 0,16 0,37 0,58

Escenari de referència amb transició de sistemes (Variant R.1)

Balanç –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute acumulat 1,40 5,90 15,27 24,33

Servei del deute 0,05 0,21 0,53 0,85

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,62 8,71 15,89

Font: FEDEA



ni.Aquests, pel que fa al dèficit i deute, són més desfavorables al principi,

però milloren posteriorment a mesura que va madurant el sistema de capi-

talització.

Finalment, la disponibilitat de capitals acumulats de jubilació només

és factible sota un sistema de capitalització, sigui públic o privat. Alhora,

aquesta disponibilitat proporciona un element institucional d’una certa

eficàcia per absorbir el deute públic i fer que els costos del seu servei es

destinin almenys a la capitalització de pensions. Les estimacions del qua-

dre 4.3 suggereixen, però, que els capitals de jubilació serien insuficients,

en el supòsit que es destinessin íntegrament a això, per col·locar tots els

saldos de deute acumulats pel sistema de repartiment.També veurem, més

endavant, com aquests capitals augmenten considerablement amb altres

hipòtesis.

Paradoxalment, l’estalvi personal extra generat per la introducció

del sistema de capitalització no arribaria a compensar la disminució de l’es-

talvi públic, i l’estalvi nacional disminuiria. L’estalvi nacional, però, dismi-

nuiria en major mesura sense el sistema de capitalització, per l’efecte d’un
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

–2,43 –2,68 –3,01 –3,90 –4,96 –5,85 –6,24 –5,96

22,77 28,66 34,22 42,73 55,18 69,57 83,90 95,26

0,80 1,00 1,20 1,50 1,93 2,43 2,94 3,33

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

1,15 1,37 1,49 1,64 1,88 2,12 2,37 2,57

23,59 29,82 33,69 37,79 42,07 46,07 51,09 58,01



major dèficit públic a llarg termini. Perquè l’estalvi nacional, i per tant l’acu-

mulació de capital productiu, augmentessin amb la introducció d’un siste-

ma de capitalització, caldria que, a més de l’equiparació contributiva dels

règims especials que hem suposat paral·lela a la introducció del sistema de

capitalització, s’adoptés algun altre tipus de mesures dintre del sistema de

repartiment.(20)

L’operació del sistema de capitalització és, però, molt sensible a al-

gunes de les hipòtesis del nostre escenari macroeconòmic i a la mateixa

intensitat del procés de transició, com s’argumentava a la secció 3.3. Havent

optat, en relació amb aquests elements, per un escenari de referència amb

transició de sistemes que hem qualificat de moderat, cal veure els resultats

de les projeccions comentades en aquest capítol com igualment moderats

i, amb una certa probabilitat, com a representatius d’un cert mínim de

referència en les nostres estimacions. Per tal d’apreciar les conseqüències

d’hipòtesis més favorables, es fa l’anàlisi de sensibilitat del capítol següent.
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(20) Per exemple, mesures com les analitzades i recomanades a Herce i Pérez Díaz (1995), els efectes combinats de les
quals serien els de limitar a nivells sostenibles la insuficiència financera del sistema de repartiment.



V. SENSIBILITAT ALS ELEMENTS CRÍTICS
DEL PROCÉS DE TRANSICIÓ

Molt sovint es defensa la necessitat d’abordar sense tardança la

capitalització dels compromisos presents i futurs de pensions sobre la

base dels efectes beneficiosos que tindria, per al conjunt de l’economia, la

generalització dels fons de pensions. En el capítol anterior, deliberadament,

hem optat per presentar una visió de baix perfil de les conseqüències

d’introduir un sistema de capitalització juntament amb el de repartiment

per a la provisió de pensions, una cosa que, igual que les alternatives que

s’exploraran a continuació, té la seva probabilitat d’ocurrència. D’aquesta

manera, creiem que es protegeix el missatge davant d’un optimisme exces-

siu alhora que s’accentuen les característiques intrínseques d’un sistema

de capitalització, cosa fonamental quan es proposa un canvi sistèmic tan

rellevant.

Aquest capítol emfasitzarà especialment les conseqüències d’unes

realitzacions millors de les hipòtesis adoptades en l’escenari de referència,

els anomenats elements crítics de la transició. Com es veurà, la major part

de les variants analitzades impliquen desenvolupaments més intensos del

sistema de capitalització, ja sigui a causa d’un augment del nombre dels

seus partícips i beneficiaris, dels seus indicadors econòmics o de totes dues

coses. Paral·lelament, el sistema de repartiment registraria una disminució

dels seus efectius de participació completa i un augment dels de participa-

ció parcial, una disminució dels seus indicadors econòmics globals i, segons

els casos, augments de les seves pensions mitjanes. En relació amb aquest

últim resultat, en el sistema de capitalització, determinades hipòtesis més

favorables, tot i que menys probables, implicarien pensions mitjanes de

jubilació apreciablement millors.
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5.1. Fons de pensions i creixement induït
del PIB

Diversos estudis han il·lustrat l’existència de guanys en termes de

producte derivats de la transició d’un sistema de repartiment a un de capi-

talització.(21) S’assenyala, en general, que l’estalvi personal extra generat pel

sistema de capitalització es podria canalitzar cap a projectes d’inversió

productiva que augmentin la dotació de capital de l’economia i el seu po-

tencial productiu en incrementar la productivitat del treball.

És per això que s’han simulat els efectes de dos escenaris alternatius

de més creixement econòmic que es podrien derivar del procés de transi-

ció de sistemes avaluat en aquest estudi.A tots dos escenaris s’hi arriba gra-

dualment durant el període 2000-2010. El primer escenari, que anomena-

rem variant 1, implica un creixement induït del PIB de 0,35 punts percen-

tuals suplementaris, mentre que el segon, al qual ens referirem com a

variant 2, considera que aquest creixement induït és el doble. En aquest

últim cas, s’utilitzen els resultats de Bailén i Gil (1996), els quals, a partir de

la calibració d’un model de creixement neoclàssic, estimen que, com a con-

seqüència de l’adopció d’un sistema de capitalització que substituís com-

pletament a llarg termini el sistema de repartiment, la taxa de creixement

del PIB s’incrementaria en 0,7 punts percentuals respecte a la seva tendèn-

cia actual.(22)

L’increment de productivitat al qual s’al·ludia en el primer paràgraf

donaria lloc a un augment dels salaris que, alhora, es traduiria en un creixe-

ment de les cotitzacions aportades a tots dos subsistemes, però especial-

ment al de repartiment.Atès que les pensions es calculen ara sobre la base

de cotitzacions més altes, les despeses del sistema de repartiment també
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(21) Vegeu, per exemple, Feldstein (1995) o Bailén i Gil (1996) i les referències que contenen.

(22) Piñera i Weinstein (1966) suposen que el creixement induït del PIB se situaria entre 1 punt percentual (el seu
escenari intermedi) i 2 punts percentuals (el seu escenari alt).



experimentarien una certa progressió, encara que amb un desfasament tem-

poral important.

En la variant 1, per al sistema de repartiment, tal com s’aprecia en el

quadre 5.1, la diferència en els ingressos respecte a l’escenari de referència

amb transició de sistemes (quadre 4.1) augmentaria progressivament des

de 2 miliards de pessetes de 1996 l’any 2000, a 734 l’any 2025 i a 2.139

l’any 2050, mentre que les despeses començarien a diferir més tard, respec-

te a les estimades en el quadre 4.1, i les superarien en 430 miliards el 2025 i

en 2.350 el 2050. Com a conseqüència d’això, els ingressos creixerien més

ràpidament que les despeses fins al 2035. Pel que fa al balanç del sistema,

milloraria gradualment davant del de l’escenari de referència amb transició

de sistemes, des de 2 miliards l’any 2000 fins a 296 l’any 2025; després, la

diferència entre els escenaris disminuiria i deixaria de ser positiva a partir

del 2040. En la variant 1 s’estima un dèficit, l’any 2050, superior en 246

miliards a l’esperat sota l’escenari de referència amb transició de sistemes.

No obstant això, les diferències anteriorment comentades, en valor

absolut, són limitades i, expressades com a percentatge del PIB, ofereixen

un panorama diferent. En efecte, la necessitat de finançament del sistema

de repartiment es reduiria paulatinament, i les estimacions de la variant 1

respecte a l’escenari de referència amb transició de sistemes diferirien des

de 0,04 punts percentuals l’any 2005 fins a 0,46 punts percentuals a partir

del 2045. Com a conseqüència dels comportaments comentats, el deute

acumulat del sistema de repartiment, en percentatge del PIB, disminuiria

ràpidament en la variant 1, respecte a l’escenari de referència amb transició

de sistemes, dels 0,01 punts percentuals de l’any 2000 als 10,73 del 2050.

Dins de la mateixa variant 1, per al sistema de capitalització, es pot

observar (quadre 5.1) com totes les partides del seu compte de fluxos de

fons augmenten impulsades per les majors aportacions dels partícips, que

ara cotitzen per salaris que registren un major creixement de la productivi-

tat. Això és així també pel que fa als capitals mitjans de jubilació. Però, en
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percentatge del PIB, els actius financers del sistema de capitalització dismi-

nueixen, respecte a les estimacions en l’escenari de referència amb transi-

ció de sistemes, a causa del major creixement relatiu del PIB.

Pel que fa als resultats obtinguts sota la variant 2, que contempla un

creixement induït del PIB de 0,7 punts percentuals, les discrepàncies ante-

riorment descrites serien encara més grans. En particular, per al sistema de

repartiment, de la comparació dels quadres 4.1 i 5.2 es desprèn que els
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Quadre 5.1

IMPORTS DEL SISTEMA MIXT (Variant 1)
En miliards de pessetes de 1996

1996 2000 2005 2010

SISTEMA DE REPARTIMENT

Ingressos per cotitzacions 6.988 7.214 7.682 8.424

Despeses per pensions 7.493 8.716 10.079 11.527

Despeses d’administració 112 131 151 173

Balanç –617 –1.633 –2.548 –3.277

Deute acumulat 1.058 4.963 14.479 25.920

Ingressos per cotitzacions* 10,02 8,74 8,24 7,92

Despeses per pensions* 9,92 10,35 10,54 10,55

Despeses d’administració* 0,15 0,16 0,16 0,16

Balanç* –0,82 –1,94 –2,66 –3,00

Deute acumulat* 1,40 5,89 15,14 23,72

SISTEMA DE CAPITALITZACIÓ

Actius al començament del període 0 1.387 6.885 15.177

Ingressos per aportacions 0 754 1.161 1.472

Rendiment financer 0 63 265 564

Prestacions per capitals de jubilació 0 0 0 0

Despeses d’administració 0 18 76 161

Actius a final del període 0 2.204 8.310 17.214

Actius a final del període* 0 2,62 8,69 15,75

Capital mitjà de jubilació** 0 0 0 0

* En percentatge del PIB.
** Milions de pessetes de 1996.

Font: FEDEA



ingressos estimats respecte a l’escenari de referència amb transició de siste-

mes s’incrementarien paulatinament des de 2 miliards de pessetes de 1996,

l’any 2000, a 1.281 el 2025 i 4.285 el 2050, mentre que les despeses resul-

tants superarien les de l’escenari de referència amb transició de sistemes en

4 miliards el 2005, en 654 el 2025 i en 4.489 el 2050. Expressada com a per-

centatge del PIB, la necessitat de finançament del sistema de repartiment

disminuiria des de 0,07 punts percentuals del PIB, l’any 2010, fins a 0,83

punts percentuals a partir del 2045. Per la seva banda, el deute acumulat
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

9.324 10.444 11.627 12.471 13.103 13.737 14.437 15.257

13.016 14.345 15.630 17.328 19.195 20.860 22.596 23.484

195 215 234 260 288 313 339 352

–3.888 –4.116 –4.238 –5.117 –6.380 –7.435 –8.498 –8.579

39.076 52.213 63.555 75.695 91.263 109.577 130.279 150.049

7,63 7,43 7,18 6,91 6,77 6,64 6,53 6,45

10,35 9,92 9,39 9,45 9,79 9,95 10,08 9,79

0,16 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15

–3,09 –2,85 –2,55 –2,79 –3,25 –3,55 –3,79 –3,58

31,09 36,09 38,17 41,28 46,54 52,26 58,10 62,58

26.534 39.403 51.617 63.860 75.954 88.406 103.555 124.142

1.810 2.126 2.385 2.563 2.694 2.825 2.968 3.138

968 1.416 1.840 2.266 2.687 3.126 3.670 4.407

234 1.040 1.786 2.401 2.960 3.239 3.000 2.713

277 405 526 648 768 893 1.049 1.259

29.079 41.905 54.056 66.288 78.376 91.117 107.194 128.973

23,13 28,97 32,47 36,15 39,97 43,45 47,81 53,79

6,19 8,26 10,86 13,79 16,56 18,73 20,85 23,24



del sistema de repartiment, després d’augmentar lleugerament l’any 2005,

disminuiria ràpidament respecte a l’escenari de referència amb transició de

sistemes des dels 0,01 punts percentuals del 2000 fins als 18,9 del 2050. En

el sistema de capitalització, s’intensificaria el patró anteriorment comentat

sota la variant 1.

Alguns dels indicadors econòmics esmentats anteriorment es poden

apreciar amb més perspectiva en el quadre 5.3, on es fa evident, per exem-
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Quadre 5.2

IMPORTS DEL SISTEMA MIXT (Variant 2)
En miliards de pessetes de 1996

1996 2000 2005 2010

SISTEMA DE REPARTIMENT

Ingressos per cotitzacions 6.988 7.214 7.669 8.405

Despeses per pensions 7.493 8.716 10.076 11.518

Despeses d’administració 112 131 151 173

Balanç –617 –1.633 –2.558 –3.287

Deute acumulat 1.058 4.964 14.510 26.004

Ingressos per aportacions* 10,02 8,74 8,28 8,02

Despeses per pensions* 9,92 10,35 10,62 10,70

Despeses d’administració* 0,15 0,16 0,16 0,16

Balanç* –0,82 –1,94 –2,70 –3,05

Deute acumulat* 1,40 5,89 15,30 24,16

SISTEMA DE CAPITALITZACIÓ

Actius al començament del període 0 1.387 6.881 15.157

Ingressos per aportacions 0 754 1.159 1.469

Rendiment financer 0 63 264 563

Prestacions per capitals de jubilació 0 0 0 0

Despeses d’administració 0 18 76 161

Actius a final del període 0 2.204 8.304 17.190

Actius a final del període* 0 2,62 8,76 15,97

Capital mitjà de jubilació** 0 0 0 0

* En percentatge del PIB.
** En milions de pessetes de 1996.

Font: FEDEA



ple, la millora a llarg termini del deute acumulat pel sistema de repartiment a

mesura que milloren els escenaris de transició. Però la informació més intere-

sant té a veure amb les pensions mitjanes que resulten de tots dos sistemes.

Pel que fa a l’evolució de la pensió mitjana parcial (mensual) del sis-

tema de repartiment, sota la variant 1 s’estima que seria superior a la de

l’escenari de referència amb transició de sistemes en 937 pessetes de 1996

l’any 2015, en 4.094 el 2025 i en 17.327 el 2050, mentre que la pensió mit-
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

9.432 10.749 12.174 13.283 14.198 15.141 16.187 17.403

13.026 14.426 15.854 17.789 19.989 22.072 24.280 25.623

195 216 238 267 300 331 364 384

–3.789 –3.893 –3.919 –4.772 –6.091 –7.262 –8.456 –8.605

38.914 51.252 61.412 72.300 86.928 104.889 125.910 146.397

7,78 7,57 7,33 7,05 6,91 6,77 6,66 6,58

10,41 9,85 9,25 9,26 9,56 9,71 9,82 9,52

0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14

–3,03 –2,66 –2,29 –2,48 –2,92 –3,19 –3,42 –3,20

31,10 34,99 35,82 37,64 41,59 46,13 50,90 54,40

26.531 39.592 52.236 65.188 78.280 92.023 108.830 131.624

1.831 2.188 2.497 2.730 2.919 3.113 3.328 3.579

969 1.424 1.864 2.316 2.772 3.257 3.860 4.677

234 1.044 1.803 2.441 3.036 3.361 3.158 2.904

277 407 532 662 792 931 1.103 1.336

29.097 42.159 54.794 67.793 80.936 95.032 112.861 136.976

23,25 28,78 31,96 35,29 38,73 41,80 45,62 50,90

6,19 8,29 10,97 14,01 16,98 19,44 21,953 24,87



jana del sistema de capitalització superaria la de l’escenari de referència

amb transició de sistemes en 263 pessetes el 2015, en 1.242 el 2025 i en

10.443 el 2050. Els resultats obtinguts per a la pensió mitjana parcial del

sistema de repartiment quan es considera la variant 2 suggereixen una dis-

crepància en augment respecte a l’escenari de referència amb transició de

sistemes, i també respecte als de la variant 1, des de 980 pessetes l’any 2015

fins a 6.735 el 2025 i 34.184 el 2050, i s’estima que, sota aquesta variant, la

pensió mitjana del sistema de capitalització superaria l’esperada en l’esce-

nari de referència amb transició en 275 pessetes l’any 2015, 1.805 el 2025 i

19.357 el 2050 (vegeu quadre 5.3).

66 ■ SENSIBILITAT ALS ELEMENTS CRÍTICS DEL PROCÉS DE TRANSICIÓ

Quadre 5.3

CREIXEMENT INDUÏT DEL PIB I IMPORTS DEL SISTEMA MIXT
En percentatge del PIB

1996 2000 2005 2010

Escenari de referència amb transició de sistemes (Variant R.1)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute del sistema de repartiment 1,40 5,90 15,27 24,33

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment* 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,62 8,71 15,89

Pensió mitjana del sistema de capitalització* 0 0 0 0

Creixement induït del PIB de 0,35 punts percentuals (Variant 1)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –1,94 –2,66 –3,00

Deute del sistema de repartiment 1,40 5,89 15,14 23,72

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment* 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,62 8,69 15,75

Pensió mitjana del sistema de capitalització* 0 0 0 0

Creixement induït del PIB de 0,7 punts percentuals (Variant 2)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –1,94 –2,70 –3,05

Deute del sistema de repartiment 1,40 5,89 15,30 24,16

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment* 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,62 8,76 15,97

Pensió mitjana del sistema de capitalització* 0 0 0 0

* En pessetes de 1996, 14 mensualitats a l’any.
Font: FEDEA



Pot semblar paradoxal que, a causa d’un efecte que té el seu origen

en l’acumulació de fons de pensions, els més beneficiats siguin els pensio-

nistes del sistema de repartiment. Això, al seu torn, és un resultat de gran

importància. La raó és que, tot i que els treballadors cotitzen per bases

majors a tots dos sistemes, i per igual, la pensió de les noves altes de jubila-

ció del sistema de repartiment es calcula tenint en compte les bases de

cotització dels vuit últims anys, mentre que la fórmula equivalent del siste-

ma de capitalització consideraria tots els anys de la carrera, cosa que dóna

una base mitjana equivalent menor. Per altra banda, en aquestes variants 1 i

2, no ha canviat la taxa interna de rendiment del sistema de capitalització,
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

56.638 73.209 79.718 90.403 96.259 104.643 112.952 118.913

23,59 29,82 33,69 37,79 42,07 46,07 51,09 58,01

33.605 44.564 58.188 73.245 87.060 97.204 106.500 116.699

–3,09 –2,85 –2,55 –2,79 –3,25 –3,55 –3,79 –3,58

31,09 36,09 38,17 41,28 46,54 52,26 58,10 62,58

57.575 75.653 83.812 96.700 104.751 115.847 127.212 136.240

23,13 28,97 32,47 36,15 39,97 43,45 47,81 53,79

33.868 45.193 59.430 75.428 90.578 102.495 114.078 127.132

–3,03 –2,66 –2,29 –2,48 –2,92 –3,19 –3,42 –3,20

31,10 34,99 35,82 37,64 41,59 46,13 50,90 54,40

57.618 76.711 86.453 101.474 111.824 125.805 140.531 153.097

23,25 28,78 31,96 35,29 38,73 41,80 45,62 50,90

33.862 45.363 59.993 76.676 92.898 106.369 120.113 136.056



però la del sistema de repartiment ha augmentat perquè ha augmentat el

creixement del PIB.

En qualsevol cas, els pensionistes del sistema de repartiment, amb

pensió parcial o total, veurien millorada de manera apreciable la seva pen-

sió com a conseqüència de l’operació del sistema de capitalització.Això és

un exemple molt eloqüent del tipus d’externalitats positives generalitza-

des que pot crear la introducció d’un sistema de capitalització. En altres

termes, es podria utilitzar aquest bonus de pensió en el sistema de repar-

timent per reformar alguns dels seus elements a fi de fer-lo financerament

sostenible sense que les pensions mitjanes baixin necessàriament respec-

te a l’escenari de referència sense transició de sistemes analitzat en el ca-

pítol 2.

Finalment, també en el quadre 5.3, s’observa com, sota la variant 1,

els actius financers del sistema de capitalització es reduirien gradualment,

en percentatge del PIB, respecte a l’escenari de referència amb transició de

sistemes, des de 0,02 punts percentuals l’any 2005 fins a 4,22 punts per-

centuals el 2050, mentre que, sota la variant 2, augmentarien respecte a l’es-

cenari de referència amb transició en els primers 10 anys, i després dismi-

nuirien des de 0,34 punts percentuals l’any 2015 fins a 7,11 punts percen-

tuals el 2050. En aquestes variants ja es pot apreciar com els actius acumu-

lats del sistema de capitalització, a pesar de disminuir en percentatge del

PIB en créixer més de pressa el denominador de la seva expressió, podrien

afrontar amb major suficiència el finançament del deute del sistema de

repartiment.

5.2. Rendibilitat real neta dels fons
de pensions

Per avaluar la sensibilitat dels resultats obtinguts respecte al supòsit

de rendibilitat real neta aportat en l’escenari de referència amb transició de

sistemes (2,5%), en aquesta secció presentem els efectes de dos escenaris
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alternatius de major rendibilitat real neta. El primer escenari, que contem-

pla una rendibilitat real neta del 3,5%, l’anomenarem variant 3. El segon

escenari, al qual ens referirem com a variant 4, suposa que aquesta rendibili-

tat és del 4,5%.(23)

El quadre 5.4 ofereix els imports resultants de la variant 3. Com es

pot comprovar, els resultats per al sistema de repartiment no varien, com

era d’esperar, respecte a l’escenari de referència amb transició de sistemes

(quadre 4.1). En el cas del sistema de capitalització, si bé els ingressos per

aportacions són els mateixos que els estimats per a l’escenari de referència

amb transició (quadre 4.1), la diferència en el rendiment dels actius respec-

te a aquest últim escenari augmentaria progressivament, i seria de 19

miliards de pessetes de 1996 l’any 2000, de 826 el 2025 i de 2.629 el 2050,

alhora que els actius al final del període estimats en la variant 3 superarien

en 37 miliards els obtinguts en l’escenari de referència amb transició de sis-

temes l’any 2000, en 7.285 el 2025 i en 33.663 el 2050. Com a resultat d’a-

quests desenvolupaments, el capital mitjà de jubilació que s’aconseguiria

amb aquesta variant s’incrementaria gradualment respecte a l’escenari de

referència amb transició de sistemes des de 617 mil pessetes l’any 2000 fins

a 4,5 milions el 2050.

Observem el poderós efecte que té, sobre el compte del sistema de

capitalització, la hipòtesi de rendibilitat neta acabada d’analitzar. Totes les

seves partides, excepte la d’ingressos per aportacions dels partícips, resul-

ten afectades a partir de l’increment dels rendiments dels capitals acumu-

lats. En la simulació següent s’apreciarà amb més nitidesa aquest impacte,

del qual depèn fonamentalment l’avaluació que es pugui fer sobre la bon-

dat relativa del sistema de capitalització.(24)
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(23) Piñera i Weinstein (1996) consideren una rendibilitat real anual del 4%.

(24) La rendibilitat real neta del 3,5% de la variant 3 significa una rendibilitat nominal bruta del 7,5% l’any, mentre que
la de la variant 4 arribaria fins al 8,5% l’any.A llarg termini, i en la perspectiva de la Unió Monetària, aquestes rendibilitats
no semblen massa plausibles.



En efecte, els resultats obtinguts sota la variant 4, que suposa una

rendibilitat real neta del 4,5% (quadre 5.5), il·lustren com per al sistema de

capitalització el rendiment estimat dels actius registraria un increment gra-

dual respecte als calculats en l’escenari de referència amb transició de siste-

mes (quadre 4.2), i la diferència seria de 38 miliards l’any 2000, de 1.866 el

2025 i de 6.664 el 2050, cosa que faria que el rendiment de la variant 4 fos

1,60 vegades el de l’escenari base l’any 2000, 2,04 vegades l’any 2025 i 2,63
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Quadre 5.4

IMPORTS DEL SISTEMA MIXT (Variant 3)
En miliards de pessetes de 1996

1996 2000 2005 2010

SISTEMA DE REPARTIMENT

Ingressos per cotitzacions 6.988 7.212 7.651 8.307

Despeses per pensions 7.493 8.716 10.072 11.495

Despeses d’administració 112 131 151 172

Balanç –617 –1.635 –2.572 –3.360

Deute acumulat 1.058 4.966 14.544 26.230

Ingressos per cotitzacions* 10,02 8,74 8,23 7,90

Despeses per pensions* 9,92 10,35 10,57 10,66

Despeses d’administració* 0,15 0,16 0,16 0,16

Balanç* –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute acumulat* 1,40 5,90 15,27 24,33

SISTEMA DE CAPITALITZACIÓ

Actius al començament del període 0 1.405 7.112 16.005

Ingressos per aportacions 0 754 1.156 1.452

Rendiment financer 0 82 352 766

Prestacions per capitals de jubilació 0 0 0 0

Despeses d’administració 0 18 78 170

Actius a final del període 0 2.241 8.620 18.223

Actius a final del període* 0 2,66 9,05 16,91

Capital mitjà de jubilació** 0 0 0 0

* En percentatge del PIB.
** En milions de pessetes.

Font: FEDEA



vegades l’any 2050. Els actius al final del període, estimats en la variant 4,

excedirien en 75 miliards els calculats en l’escenari de referència amb tran-

sició de sistemes l’any 2000, en 16.021 el 2025 i en 81.784 el 2050.

D’aquesta manera, el capital mitjà de jubilació que s’aconseguiria sota

aquesta variant s’incrementaria gradualment respecte a l’escenari de

referència des d’1,31 milions de pessetes l’any 2000 fins a 10,27 milions el

2050.
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

9.042 9.955 10.893 11.485 11.862 12.224 12.628 13.118

12.912 14.112 15.200 16.614 18.117 19.362 20.650 21.134

194 212 228 249 272 290 310 317

–4.063 –4.368 –4.534 –5.378 –6.527 –7.428 –8.332 –8.333

39.992 54.028 66.406 79.410 95.304 113.239 132.858 151.180

7,60 7,40 7,15 6,88 6,75 6,61 6,50 6,43

10,59 10,23 9,74 9,83 10,20 10,37 10,52 10,25

0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

28.504 43.006 57.055 71.329 85.672 100.881 120.076 146.884

1.755 2.027 2.234 2.360 2.439 2.513 2.596 2.698

1.340 1.990 2.618 3.258 3.901 4.593 5.481 6.720

255 1.158 2.025 2.762 3.424 3.718 3.393 3.018

298 442 582 724 867 1.021 1.218 1.493

31.344 45.864 59.882 74.185 88.589 104.269 124.760 153.284

25,70 33,24 38,36 43,89 49,87 55,85 63,58 74,33

6,77 9,20 12,31 15,86 19,15 21,51 23,59 25,85



Per comparar els efectes de les diferents variants entre elles, i res-

pecte a l’escenari de referència amb transició de sistemes, relatius a dèficit,

deute, actius acumulats i pensions mitjanes, acudirem a les dades presenta-

des en el quadre 5.6, on es pot apreciar que únicament s’han alterat els dos

últims indicadors esmentats. No podria ser d’altra manera, ja que les

variants considerades giren al voltant del rendiment obtingut pels actius

acumulats del sistema de capitalització, i això es tradueix en un augment

espectacular d’aquests últims que els fa potencialment suficients per
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Quadre 5.5

IMPORTS DEL SISTEMA MIXT (Variant 4)
En miliards de pessetes de 1996

1996 2000 2005 2010

SISTEMA DE REPARTIMENT

Ingressos per cotitzacions 6.988 7.212 7.651 8.307

Despeses per pensions 7.493 8.716 10.072 11.495

Despeses d’administració 112 131 151 172

Balanç –617 –1.635 –2.572 –3.360

Deute acumulat 1.058 4.966 14.544 26.230

Ingressos per cotitzacions* 10,02 8,74 8,23 7,90

Despeses per pensions* 9,92 10,35 10,57 10,66

Despeses d’administració* 0,15 0,16 0,16 0,16

Balanç* –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute acumulat* 1,40 5,90 15,27 24,33

SISTEMA DE CAPITALITZACIÓ

Actius al començament del període 0 1.424 7.358 16.963

Ingressos per aportacions 0 754 1.156 1.452

Rendiment financer 0 101 447 995

Prestacions per capitals de jubilació 0 0 0 0

Despeses d’administració 0 18 81 181

Actius a final del període 0 2.279 8.960 19.410

Actius a final del període* 0 2,71 9,41 18,01

Capital mitjà de jubilació** 0 0 0 0

* En percentatge del PIB.
** En milions de pessetes de 1996.

Font: FEDEA



finançar el deute íntegre del sistema de repartiment. Expressats com a per-

centatge del PIB, les estimacions dels actius financers del sistema de capita-

lització de la variant 3 respecte a l’escenari de referència amb transició

suposarien un augment gradual des de 0,04 punts percentuals l’any 2010

fins a 16,32 punts percentuals l’any 2050, mentre que aquesta mateixa

diferència s’incrementaria progressivament sota la variant 4, des de 0,09

punts percentuals l’any 2010 fins a 39,65 punts percentuals el 2050.
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

9.042 9.955 10.893 11.485 11.862 12.224 12.628 13.118

12.912 14.112 15.200 16.614 18.117 19.362 20.650 21.134

194 212 228 249 272 290 310 317

–4.063 –4.368 –4.534 –5.378 –6.527 –7.428 –8.332 –8.333

39.992 54.028 66.406 79.410 95.304 113.239 132.858 151.180

7,60 7,40 7,15 6,88 6,75 6,61 6,50 6,43

10,59 10,23 9,74 9,83 10,20 10,37 10,52 10,25

0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

30.979 47.915 65.081 83.230 102.290 123.546 151.507 191.642

1.755 2.027 2.234 2.360 2.439 2.513 2.596 2.698

1.785 2.716 3.658 4.657 5.707 6.894 8.481 10.755

281 1.311 2.355 3.292 4.153 4.541 4.148 3.690

324 494 665 847 1.038 1.254 1.542 1.955

34.237 51.347 68.618 86.956 106.283 128.414 158.436 201.405

28,07 37,21 43,95 51,45 59,83 68,78 80,75 97,66

7,45 10,41 14,32 18,90 23,23 26,26 28,83 31,60



Però els resultats més interessants es produirien, novament, sobre la

pensió mitjana del sistema de capitalització. Aquesta augmentaria de tal

manera que seria gairebé un 75% superior a la pensió mitjana parcial del

sistema de repartiment, sota la millor hipòtesi de rendibilitat real neta. En

aquest cas, no es generarien externalitats en forma de majors pensions del

sistema de repartiment, donada la naturalesa de les variants simulades. En

efecte, sota la variant 3, la pensió mitjana del sistema de capitalització s’esti-

ma que seria superior a la de l’escenari de referència amb transició de siste-

mes en 6.314 pessetes l’any 2015, en 14.539 el 2025 i en 35.955 el 2050,

mentre que els resultats obtinguts quan es considera la variant 4 suggerei-
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Quadre 5.6

RENDIBILITAT REAL NETA I IMPORTS DEL SISTEMA MIXT
En percentatge del PIB

1996 2000 2005 2010

Escenari de referència amb transició de sistemes (Variant R.1)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute del sistema de repartiment 1,40 5,90 15,27 24,33

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment* 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,62 8,71 15,89

Pensió mitjana del sistema de capitalització* 0 0 0 0

Rendibilitat real neta del 3,5% (Variant 3)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute del sistema de repartiment 1,40 5,90 15,27 24,33

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment* 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,66 9,05 16,91

Pensió mitjana del sistema de capitalització* 0 0 0 0

Rendibilitat real neta del 4,5% (Variant 4)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute del sistema de repartiment 1,40 5,90 15,27 24,33

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,71 9,41 18,01

Pensió mitjana del sistema de capitalització 0 0 0 0

* En pessetes de 1996.
Font: FEDEA



xen que aquesta discrepància seria de 13.764 pessetes l’any 2015, de

32.881 el 2025 i de 84.240 el 2050.

5.3. Proporció de beneficiaris que opten 
a tots dos sistemes

La transició de sistemes analitzada en l’escenari de referència i man-

tinguda fins ara, relativa al nombre d’afiliats que opten per traslladar una

part de les seves cotitzacions al sistema de capitalització, és purament ad

hoc, i, en aquesta secció, s’aprofundeix en aquesta qüestió i es conclou amb
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

56.638 73.209 79.718 90.403 96.259 104.643 112.952 118.913

23,59 29,82 33,69 37,79 42,07 46,07 51,09 58,01

33.605 44.564 58.188 73.245 87.060 97.204 106.500 116.699

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

56.638 73.209 79.718 90.403 96.259 104.643 112.952 118.913

25,70 33,24 38,36 43,89 49,87 55,85 63,58 74,33

39.919 54.312 72.727 93.641 113.089 127.016 139.294 152.654

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

56.638 73.209 79.718 90.403 96.259 104.643 112.952 118.913

28,07 37,21 43,95 51,45 59,83 68,78 80,75 97,66

47.369 66.202 91.069 120.158 147.689 166.986 183.334 200.939



la sèrie d’anàlisis de sensibilitat a les quals s’ha dedicat aquest capítol. Hem

de dir que, en un cas real de transició, les opcions dels individus dependran

de la seva heterogeneïtat en aspectes tals com edat, nivell d’ingressos, apre-

ciació subjectiva del risc de pertànyer a un sistema o a un altre, grau d’aver-

sió a aquest o a aquell altre risc associat, etc. Això fa que sigui molt difícil

establir amb precisió una hipòtesi d’opció agregada quan, a més, les

opcions individuals generen versemblantment externalitats degudes als

efectes de l’acumulació de capitals de jubilació.

La que d’ara endavant anomenarem hipòtesi de transició intensa, o

variant 5, considera l’opció parcial d’un 70% dels treballadors pel sistema

de capitalització al qual traslladen 18 punts de cotització, dels quals 15 es

destinen a la capitalització de pensions de jubilació. En el sistema de repar-

timent, aquest mateix 70% de treballadors continua, doncs, mantenint 10

punts de cotització, si pertanyen al règim general, o 7 punts si pertanyen a

algun règim especial, cosa que els permetrà obtenir una pensió parcial del

35% de la que obtinguin els treballadors que van optar per mantenir-se

íntegrament en el sistema de repartiment, el 30% restant.

No cal insistir en l’arbitrarietat d’aquestes hipòtesis, però el lector

s’ha de concentrar en la comparació dels resultats d’aquesta simulació amb

els de l’escenari de referència amb transició de sistemes del capítol 4.

D’aquesta comparació resulta evident la necessitat de controlar amb molt

de compte la intensitat del procés de transició per les conseqüències que

tindria, per al dèficit del sistema de repartiment, una transició intensa.

Vegem amb detall aquestes i altres conseqüències d’una intensitat més gran

en el procés de transició.Tots els detalls quantitatius rellevants es troben en

els quadres 5.7 a 5.9, inclosos els nous efectius humans en tots dos sistemes.

Pel que fa a aquests últims (vegeu quadre 5.7), com era d’esperar, la

proporció d’afiliats i pensionistes que continuen parcialment en el sistema

de repartiment augmenta de manera apreciable. Els afiliats amb cotització

parcial representen el 33,5% del total dels afiliats del sistema de reparti-
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ment l’any 2000 i el 60,8% el 2025, i posteriorment es mantindrien en

aquest percentatge.A pesar que, aleshores, el 70% dels afiliats més grans de

24 anys estaran en aquesta situació, els menors de 25 anys es mantindran

exclusivament en el sistema de repartiment, cosa que explica la participació

total esmentada. El nombre de partícips del sistema de capitalització coinci-

dirà amb el d’afiliats amb cotització parcial del sistema de repartiment.

Els pensionistes evolucionaran amb un cert desfasament respecte

als afiliats, mentre que madurin les carreres de cotització. En el sistema de

repartiment, el nombre de pensions parcials, que representaria el 2,2% del

total de pensions del sistema de repartiment l’any 2000 i el 35,8% el 2025,

representaria, el 2050, el 64,9% del total.Això implica una maduració com-

pleta del procés de transició en aquesta data. Tinguem en compte, nova-

ment, que tots els pensionistes pertanyen al sistema de repartiment, si bé

amb diversos graus de participació, i tan sols els percentatges al·ludits per-

tanyen al sistema de capitalització. Únicament en els efectius humans es pot

apreciar el desenvolupament tan important del sistema de capitalització. Per

altra banda, ara, els partícips aportarien a la capitalització de les seves pen-

sions futures 15 punts de cotització d’un total de 28, i 3 punts més, a part,

per al finançament de contingències de vida (viduïtat i invalidesa).

Els principals indicadors econòmics que caracteritzen aquesta simu-

lació, absoluts i comparats amb els de l’escenari de referència amb transició

de sistemes, s’ofereixen també en els quadres 5.8 i 5.9.

Per al sistema de repartiment, el balanç de despeses i ingressos

representaria percentatges del PIB molt elevats fins a 2025 i decreixents

des d’aleshores. En nivells absoluts (vegeu quadre 5.8), els ingressos dismi-

nuirien apreciablement perquè el trasllat de cotitzacions al sistema de capi-

talització és molt més intens, mentre que les despeses per pensions dismi-

nuirien paral·lelament molt més tard, quan es causessin les noves pensions

parcials, al seu torn molt més reduïdes que les completes. En particular, en

els pitjors moments de la primera fase temporal de la transició intensa que
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s’ha suposat, el dèficit del sistema de repartiment arribaria a ser del 4,65%

del PIB, 1,3 punts superior que en l’escenari de referència amb transició de

sistemes (vegeu quadre 5.9). El 2050, el dèficit del sistema de repartiment

representaria ja el 2,9% del PIB, mentre que en l’escenari de referència amb

transició de sistemes seria del 4,0% del PIB d’aquest any.

El deute acumulat pel sistema de repartiment, per tant, augmentaria

ràpidament en la primera fase de la transició intensa, i arribaria al 52,7% del

PIB el 2025 davant del 42,5% en l’escenari de referència amb transició de

sistemes, però en canvi, al final del període de projecció, el percentatge de

deute del sistema de repartiment seria del 65,4%, cosa que representaria un

avenç moderat en les dècades anteriors. En l’escenari de referència amb

transició de sistemes, el percentatge de deute del sistema de repartiment

seria del 73,3% del PIB.

78 ■ SENSIBILITAT ALS ELEMENTS CRÍTICS DEL PROCÉS DE TRANSICIÓ

Quadre 5.7

EFECTIUS DEL SISTEMA MIXT
Milers de persones

1996 2000 2005 2010

Escenari de referència amb transició de sistemes (Variant R.1)

Afiliats cotitz. completa del sist. de repartiment 12.489 9.631 8.924 8.802

Afiliats cotitz. parcial del sist. de repartiment 0 3.365 4.735 5.554

Nre. de pensions completes del sist. de repartiment 7.229 7.660 8.042 8.344

Nre. de pensions parcials del sist. de repartiment 0 130 256 436

Partícips del sistema de capitalització 0 3.365 4.735 5.554

Beneficiaris del sistema de capitalització 0 0 0 0

Transició intensa (Variant 5)

Afiliats cotitz. completa del sist. de repartiment 12.489 8.637 7.081 6.624

Afiliats cotitz. parcial del sist. de repartiment 0 4.359 6.578 7.732

Nre. de pensions completes del sist. de repartiment 7.229 7.621 7.948 8.182

Nre. de pensions parcials del sist. de repartiment 0 169 350 598

Partícips del sistema de capitalització 0 4.359 6.578 7.732

Beneficiaris del sistema de capitalització 0 0 0 0

Font: FEDEA



Aquest resultat, relatiu als indicadors del sistema de repartiment,

adverteix sobre les conseqüències d’una transició intensa, en els primers

anys, i reforça la necessitat de reformes convencionals, dins del mateix siste-

ma de repartiment. Per altra banda, il·lustra els avantatges a més llarg termi-

ni de la transició. En aquest dilema entre el mitjà i el llarg termini, es debat

inevitablement qualsevol estratègia de transició entre sistemes de pensions.

Pel que fa al sistema de capitalització, els seus indicadors econòmics

progressarien de manera igualment intensa. El seu compte de fluxos de fons,

en el quadre 5.8, reflecteix una ràpida acumulació d’actius financers per a la

jubilació, a causa dels ingressos superiors, i sobretot dels rendiments supe-

riors. En conjunt, el compte del sistema de capitalització mantindria l’estruc-

tura típica descrita en totes les seccions anteriors. Concretament, els actius

financers del sistema de capitalització representarien, el 2050, el 120,5% del
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

8.788 9.008 9.287 9.091 8.643 8.218 7.815 7.432

6.300 6.850 7.134 7.003 6.663 6.337 6.027 5.731

8.486 8.281 7.864 7.505 7.143 6.456 6.401 6.173

796 1.644 2.768 3.921 4.995 6.177 6.304 6.073

6.300 6.850 7.134 7.003 6.663 6.337 6.027 5.731

38 126 164 174 179 173 144 117

6.301 6.273 6.435 6.290 5.978 5.683 5.401 5.140

8.787 9.585 9.986 9.804 9.328 8.872 8.437 8.024

8.209 7.697 6.830 6.006 5.203 4.039 3.880 3.744

1.073 2.228 3.802 5.420 6.934 8.594 8.825 8.502

8.787 9.585 9.986 9.804 9.328 8.872 8.437 8.024

45 166 230 244 250 242 201 163



PIB d’aquest any, davant del 58,9% en l’escenari de referència amb transició

de sistemes. Els capitals mitjans de jubilació serien un 50% superiors, com a

conseqüència de les superiors cotitzacions aportades en el passat pels partí-

cips que es jubilessin cada any, etc.

Tant per al sistema de repartiment com per al de capitalització, les

pensions mitjanes comparables, reflectides en el quadre 5.9, s’alterarien res-

pecte a l’escenari de referència amb transició de sistemes. En donar-se una
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Quadre 5.8

IMPORTS DEL SISTEMA MIXT (Variant 5)
En miliards de pessetes de 1996

1996 2000 2005 2010

SISTEMA DE REPARTIMENT

Ingressos per cotitzacions 6.988 6.527 6.357 6.669

Despeses per pensions 7.493 8.671 9.961 11.291

Despeses d’administració 112 130 149 169

Balanç –617 –2.273 –3.753 –4.791

Deute acumulat 1.058 6.345 20.733 37.687

Ingressos per cotitzacions* 10,02 7,91 7,84 6,34

Despeses per pensions* 9,92 10,31 10,45 10,48

Despeses d’administració* 0,15 0,15 0,16 0,16

Balanç* –0,82 –2,70 –3,94 –4,45

Deute acumulat* 1,40 7,54 21,76 34,96

SISTEMA DE CAPITALITZACIÓ

Actius al començament del període 0 2.441 13.617 30.646

Ingressos per aportacions 0 1.449 2.406 3.028

Rendiment financer 0 112 525 1.140

Prestacions per capitals de jubilació 0 0 0 0

Despeses d’administració 0 32 150 326

Actius a final del període 0 4.003 16.549 34.814

Actius a final del període* 0 4,75 17,37 32,30

Capital mitjà de jubilació** 0 0 0 0

* En percentatge del PIB.
** En milions de pessetes de 1996.

Font: FEDEA



transició intensa, la pensió mitjana parcial del sistema de repartiment baixa

perquè els nous pensionistes porten unes bases reguladores de pensió

menors, alhora que reben, en el sistema de capitalització, els majors capitals

de jubilació esmentats anteriorment, transformables en pensions mitjanes

també superiors. En conjunt, la pensió mitjana dels que van optar per la

capitalització tindria, ara, un major component d’aquesta última.
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

7.044 7.621 8.315 8.760 9.045 9.321 9.628 10.002

12.530 13.195 13.429 13.876 14.411 14.603 15.414 15.783

188 198 201 208 216 219 231 237

–5.674 –5.772 –5.315 –5.324 –5.582 –5.502 –6.017 –6.018

56.893 75.388 89.228 99.921 109.754 118.086 126.506 134.912

5,92 5,66 5,46 5,25 5,14 5,04 4,96 4,90

10,27 9,56 8,60 8,21 8,11 7,82 7,86 7,65

0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

–4,65 –4,18 –3,40 –3,15 –3,14 –2,95 –3,07 –2,92

46,65 54,63 57,15 59,12 61,79 63,25 64,47 65,42

53.933 80.294 104.567 128.146 150.836 173.716 201.514 239.531

3.669 4.253 4.691 4.956 5.122 5.278 5.452 5.665

1.969 2.885 3.724 4.543 5.331 6.136 7.135 8.497

413 2.038 3.672 4.897 5.975 6.451 5.881 5.230

563 824 1.064 1.298 1.523 1.753 2.038 2.428

59.158 85.394 109.310 132.749 155.314 178.680 208.221 248.464

48,51 61,89 70,02 78,54 87,44 95,71 106,12 120,48

9,19 12,30 15,95 20,08 23,87 26,65 29,20 31,99
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Quadre 5.9

IMPORTS DEL SISTEMA MIXT
En percentatge del PIB

1996 2000 2005 2010

Escenari de referència amb transició de sistemes (Variant R.1)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –1,94 –2,70 –3,12

Deute del sistema de repartiment 1,40 5,90 15,27 24,33

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment* 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 2,62 8,71 15,89

Pensió mitjana del sistema de capitalització* 0 0 0 0

Transició intensa (Variant 5)

Balanç del sistema de repartiment –0,82 –2,70 –3,94 –4,45

Deute del sistema de repartiment 1,40 7,54 21,76 34,96

Pensió mitjana parcial del sistema de repartiment* 0 0 0 0

Actius financers del sistema de capitalització 0 4,75 17,37 32,30

Pensió mitjana del sistema de capitalizació* 0 0 0 0

* En pessetes de 1996.
Font: FEDEA
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

–3,33 –3,17 –2,90 –3,18 –3,67 –3,98 –4,25 –4,04

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

56.638 73.209 79.718 90.403 96.259 104.643 112.952 118.913

23,59 29,82 33,69 37,79 42,07 46,07 51,09 58,01

33.605 44.564 58.188 73.245 87.060 97.204 106.500 116.699

–4,65 –4,18 –3,40 –3,15 –3,14 –2,95 –3,07 –2,92

46,65 54,63 57,15 59,12 61,79 63,25 64,47 65,42

39.283 50.613 55.802 63.282 67.382 73.250 79.066 83.239

48,51 61,89 70,02 78,54 87,44 95,71 106,12 120,48

50.254 67.309 87.279 109.870 130.596 145.812 159.747 175.045



VI. SÍNTESI I CONCEPTE DE PENSIÓ TOTAL MÀXIMA

Totes les simulacions anteriors han tingut com a objectiu il·lustrar

els efectes quantitatius derivats d’una sèrie d’escenaris representatius d’un

procés de transició a partir de l’actual sistema espanyol de pensions públi-

ques. No es pot dir que els resultats que es mostren presentin diferències

espectaculars, però sí que, en alguns casos, mereixen una síntesi acurada

que estimuli la curiositat del lector per aquest tipus de processos.

Recapitulem, en primer lloc, allò que no hem trobat. La transició,

més o menys ràpida, cap a un sistema mixt de pensions no té un efecte

catastròfic irreversible sobre el sistema de repartiment subsistent. Tampoc

cal «obligar» els individus a abandonar el sistema públic per facilitar un

procés de transició d’efectes rellevants. Menys encara, el sistema de capita-

lització sembla en condicions d’oferir pensions reals «diverses vegades»

superiors a les pensions del sistema de repartiment amb contribucions

menors. Finalment, no ens sembla que es pugui dir que les opcions indivi-

duals entre capitalització i repartiment siguin independents de l’edat, situa-

ció econòmica i actituds davant de la incertesa i del risc que això comporta

dels seus protagonistes.

Sí que hem trobat, en canvi, nombrosos motius per recomanar que

s’estudiïn a fons, per part de tots els agents rellevants, les propietats d’un

sistema mixt de pensions i el procés de transició corresponent.A favor d’a-

questa recomanació es poden esgrimir les set raons següents, la contrapar-

tida quantitativa de les quals s’ofereix en el quadre 6.1 i en els gràfics

6.1 a 6.4.

Primera. Si no es fa res, l’actual sistema públic de pensions podria

passar d’una pràctica suficiència financera a un dèficit de l’1,4% del PIB

l’any 2000, del 3,0% el 2025 i del 6,0% el 2050.Aquesta última dada implica

que els ingressos per cotitzacions només cobririen el 55,6% de les despeses
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per pensions. Es podrien augmentar les cotitzacions –en un 80,1%!– o

reduir les pensions mitjanes en gairebé el 45%, totes dues coses l’any 2050.

L’acumulació de deute arribaria a ser equivalent al PIB i el seu servei ali-

mentaria indefinidament el dèficit públic. És clar que cap agent responsable

amb interessos en el sistema de pensions no permetria que la situació arri-

bés a ser la descrita, però les reformes «dins del sistema» se succeirien, pro-

bablement, de tal manera que cada una seria més dràstica que l’anterior.

Segona. Sense considerar cap dels efectes normalment atribuïts a la

introducció d’un sistema de capitalització, la transició cap a un sistema mixt

de pensions, del qual aquell fos la part substantiva, ampliaria les opcions

dels individus en funció de l’heterogeneïtat de les seves situacions perso-

nals i econòmiques.Això té un valor intrínsec, no necessàriament pecunia-

ri. El deteriorament financer a mitjà termini que produiria la transició de

sistemes en el de repartiment estaria limitat, es revertiria apreciablement a

llarg termini i es podria pal·liar de diverses maneres, sobretot equiparant

els diferents règims del sistema de repartiment des del punt de vista contri-

butiu. Es pot veure, en el quadre 6.1 i en el gràfic 6.1, com, sota les diverses

variants de la transició, el dèficit del sistema de repartiment, respecte a l’es-

cenari de referència sense transició de sistemes, augmentaria, entre 1 i 2

punts percentuals del PIB fins al 2025, i posteriorment es reduiria fins a 3

punts, el 2050.

Tercera. La transició, sense considerar altres efectes, proporcionaria

els capitals per finançar, en una part substancial o sobradament, segons la

variant simulada, el deute acumulat del sistema de repartiment.A més, el seu

servei per pagament d’interessos estaria estretament lligat al finançament

de les pensions de capitalització en un quid pro quo d’un atractiu social

innegable. Segons les variants considerades, els capitals de jubilació acumu-

lats del sistema de capitalització podrien arribar a superar el PIB amb la

maduració del sistema, alhora que el deute acumulat del sistema de reparti-

ment hauria disminuït fins al 65% del PIB (vegeu quadres 6.1 i gràfics 6.2

i 6.3).
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Quadre 6.1

SÍNTESI I PENSIÓ TOTAL MÀXIMA

1996 2000 2005 2010

Dèficit (en percentatge del PIB)

Escenari de referència sense transició (R.0) 0,58 1,37 1,80 2,15

Escenari de referència amb transició (R.1) 0,82 1,94 2,70 3,12

Creixement induït del PIB de 0,35 pp (V.1) 0,82 1,94 2,66 3,00

Creixement induït del PIB de 0,7 pp (V.2) 0,82 1,94 2,70 3,05

Rendibilitat real neta del 3,5% (V.3) 0,82 1,94 2,70 3,12

Rendibilitat real neta del 4,5% (V.4) 0,82 1,94 2,70 3,12

Transició intensa (V.5) 0,82 2,70 3,94 4,45

Deute acumulat del sistema de repartiment (en percentatge del PIB)

Escenari de referència sense transició (R.0) 0,96 4,53 10,45 16,53

Escenari de referència amb transició (R.1) 1,40 5,90 15,27 24,33

Creixement induït del PIB de 0,35 pp (V.1) 1,40 5,89 15,14 23,72

Creixement induït del PIB de 0,7 pp (V.2) 1,40 5,89 15,30 24,16

Rendibilitat real neta del 3,5% (V.3) 1,40 5,90 15,27 24,33

Rendibilitat real neta del 4,5% (V.4) 1,40 5,90 15,27 24,33

Transició intensa (V.5) 1,40 7,54 21,76 34,96

Actius financers del sistema de capitalització (en percentatge del PIB)

Escenari de referència amb transició (R.1) 0 2,62 8,71 15,89

Creixement induït del PIB de 0,35 pp (V.1) 0 2,62 8,69 15,75

Creixement induït del PIB de 0,7 pp (V.2) 0 2,62 8,76 15,97

Rendibilitat real neta del 3,5% (V.3) 0 2,66 9,05 16,91

Rendibilitat real neta del 4,5% (V.4) 0 2,71 9,41 18,01

Transició intensa (V.5) 0 4,75 17,37 32,30

Pensió mitjana total (en pessetes de 1996, catorze mensualitats)

Escenari de referència sense transició (R.0) 109.019 121.676 129.312 138.384

Escenari de referència amb transició (R.1) 0 0 0 0

Creixement induït del PIB de 0,35 pp (V.1) 0 0 0 0

Creixement induït del PIB de 0,7 pp (V.2) 0 0 0 0

Rendibilitat real neta del 3,5% (V.3) 0 0 0 0

Rendibilitat real neta del 4,5% (V.4) 0 0 0 0

Transició intensa (V.5) 0 0 0 0

Font: FEDEA
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

2,43 2,68 3,01 3,90 4,96 5,85 6,24 5,96

3,33 3,17 2,90 3,18 3,67 3,98 4,25 4,04

3,09 2,85 2,55 2,79 3,25 3,55 3,79 3,58

3,03 2,66 2,29 2,48 2,92 3,19 3,42 3,20

3,33 3,17 2,90 3,18 3,67 3,98 4,25 4,04

3,33 3,17 2,90 3,18 3,67 3,98 4,25 4,04

4,65 4,18 3,40 3,15 3,14 2,95 3,07 2,92

22,77 28,66 34,22 42,73 55,18 69,57 83,90 95,26

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

31,09 36,09 38,17 41,28 46,54 52,26 58,10 62,58

31,10 34,99 35,82 37,64 41,59 46,13 50,90 54,40

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

32,79 39,16 42,54 46,99 53,65 60,66 67,71 73,31

46,65 54,63 57,15 59,12 61,79 63,25 64,47 65,42

23,59 29,82 33,69 37,79 42,07 46,07 51,09 58,01

23,13 28,97 32,47 36,15 39,97 43,45 47,81 53,79

23,25 28,78 31,96 35,29 38,73 41,80 45,62 50,90

25,70 33,24 38,36 43,89 49,87 55,85 63,58 74,33

28,07 37,21 43,95 51,45 59,83 68,78 80,75 97,66

48,51 61,89 70,02 78,54 87,44 95,71 106,12 120,48

144.376 150.789 159.435 180.807 192.519 209.286 225.904 237.826

90.243 117.773 137.906 163.648 183.320 201.847 219.452 235.612

91.442 120.846 143.243 172.128 195.329 218.561 241.290 263.372

91.480 122.074 146.446 178.150 204.722 232.174 260.644 289.153

97.557 127.521 152.445 184.044 209.349 231.659 252.246 271.567

104.007 139.411 170.787 210.561 243.949 271.629 296.285 319.853

89.390 117.922 143.081 173.152 197.978 219.062 238.813 258.284



Quarta. Un sistema mixt modera a llarg termini, i, sota determinats

supòsits, també a mitjà termini, la radicalitat de qualsevol reforma que, de

totes les maneres, s’hauria de fer en el si del sistema de repartiment per

reforçar-ne la viabilitat financera. Això és així perquè el deteriorament

financer a llarg termini del sistema de repartiment disminueix en madurar

la transició cap a un sistema mixt. Concretament, per exemple, del quadre

6.1 es desprèn la conclusió que, sota un supòsit de transició intensa, la insu-

ficiència financera del sistema de repartiment, el 2050, seria tal que els

ingressos per cotitzacions cobririen el 63,4% de les despeses per pensions,

mentre que en l’escenari de referència sense transició de sistemes el grau

d’insuficiència financera era del 55,6%. La diferència és una il·lustració de la

mesura en què les reformes, necessàries de totes les maneres, dins del siste-

ma de repartiment resultarien alleujades gràcies a la introducció d’un siste-

ma de capitalització.
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En % del PIB
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Gràfic 6.1

DÈFICIT DEL SISTEMA DE REPARTIMENT EN ELS DIFERENTS ESCENARIS
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100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Transició
intensa

Creix. ind. PIB
de 0,7 pp

Creix. ind. PIB
de 0,35 pp

Esc. ref. amb
transició, rendib.
real neta, 3,5%,
rendib. real
neta, 4,5%

Esc. ref. sense
transició

Gràfic 6.2

DEUTE ACUMULAT DEL SISTEMA DE REPARTIMENT 
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Cinquena. Un sistema mixt permetria aprofitar, en benefici de tots

els pensionistes, però sobretot dels que optin pel sistema de capitalització,

el diferencial de rendibilitat entre els actius reals (diguem, la taxa de creixe-

ment real del PIB) i la dels actius financers, o més exactament, els actius

monetaris si es vol ser prudent en la gestió dels capitals de jubilació. Les

pensions de repartiment no poden representar un rendiment intern sobre

les cotitzacions passades superior al creixement real de l’economia, si el sis-

tema de repartiment ha de ser financerament sostenible, mentre que, per

definició, el rendiment intern que representen les pensions de capitalitza-

ció és el dels capitals de jubilació. La prima de liquiditat de què gaudeixen

els actius monetaris generalment afavorirà l’existència d’aquest tipus de

diferencial positiu, i aquesta prima es podrà preservar si les inversions

financeres dels fons de pensions són escrupoloses en matèria de risc i si no

hi ha processos inflacionaris.Això és un risc seriós per al sistema de capita-

lització que es pot pal·liar mitjançant l’emissió d’actius indexats, cosa que

descartaria l’obtenció de rendibilitats desmesurades.

Sisena. La coexistència d’un sistema de capitalització crearia exter-

nalitats per al conjunt del sistema de pensions i per a l’economia. Encara

que aquestes fossin moderades, es pot pensar que, en alguna mesura, aug-

mentaria l’estalvi nacional i, consegüentment, també ho faria el PIB. En

aquest supòsit, tal com s’aprecia en el quadre 6.1, el dèficit del sistema de

repartiment disminuiria a mitjà i llarg termini (gràfic 6.1) i el deute acumu-

lat ho faria especialment a llarg termini (gràfic 6.2). També augmentarien

les pensions mitjanes del sistema de repartiment, o, dit d’una altra manera,

la reforma del sistema de repartiment, en aquestes circumstàncies, requeri-

ria una menor disminució de les pensions atorgades pel sistema (vegeu

quadre 5.3).

Setena. Sota supòsits de realització versemblant, un sistema mixt

preservaria les millors pensions possibles, per sobre de les que atorgaria el

sistema de repartiment si no s’emprèn la transició de sistemes, sense sacrifi-

cis contributius més grans.

90 ■ SÍNTESI I CONCEPTE DE PENSIÓ TOTAL MÀXIMA



Aquest últim argument mereix una discussió detallada. El quadre 6.1

(set últimes fileres) i el gràfic 6.4 ofereixen una evidència il·lustrativa sum-

mament interessant a l’entorn del que podríem anomenar pensió total

màxima d’un sistema de pensions. Cal afanyar-se a dir que aquest concepte

és relatiu, fins i tot, a percepcions subjectives sobre el risc que es corre pel

fet de pertànyer a un subsistema de pensions o a un altre. La idea és que en

el moment de la jubilació, si com a cotitzant es pertanyia als dos subsiste-

mes, s’obté una pensió total que té dos components fonamentals: una pen-

sió parcial del sistema de repartiment, calculada segons la seva normativa, i

una pensió del sistema de capitalització, calculada mitjançant la transforma-

ció d’un capital de jubilació en una anualitat real constant vitalícia, directa-

ment comparable amb la pensió del sistema de repartiment.
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Com es pot apreciar en el quadre 6.1, un cop madurat el sistema

mixt, després del 2035, quan es jubilaran les persones que avui tenen 27

anys, la pensió total(25) que es pogués obtenir variaria amb els diferents

supòsits. La màxima pensió total es generaria quan la rendibilitat real dels

fons de pensions, neta de despeses d’administració, fos del 4,5%, i la pensió

mitjana de 320 mil pessetes mensuals, un 34,5% més que la de l’escenari de

referència sense transició de sistemes. Hi ha situacions en què el sistema

mixt oferiria, fins i tot, una pensió total menor que la de l’actual sistema

públic de repartiment. Per exemple, si la transició fos moderada i la rendibi-

litat real neta dels fons de pensions fos del 2,5%. Entre aquests dos extrems

se situarien els resultats que es podrien observar amb major probabilitat si

s’iniciés la transició cap a un sistema mixt.

¿Per què, en canvi, no es pot parlar d’una pensió màxima absoluta?

Per diverses raons. En primer lloc, perquè les pensions que es mostren

depenen de la realització d’hipòtesis sobre les quals hi ha una incertesa,

per la qual cosa un individu racional hauria d’estimar, si disposés de la infor-

mació adequada, la pensió mitjana esperada com una combinació de les

anteriors. Per altra banda, diferents individus preferirien ponderar el càlcul

anterior pel risc específic que cada un d’ells atribuís al sistema de reparti-

ment i al sistema de capitalització. Finalment, el major o menor grau d’aver-

sió al risc conduiria a estimacions també diferents. Per totes aquestes raons

és important facilitar l’elecció individual en matèria de pensions, sobretot

si, com il·lustren els nostres càlculs, hi pot haver externalitats positives

generals en el desenvolupament d’un sistema mixt.

Com que no tot han de ser avantatges, perquè si no estaríem per-

dent benestar a base d’aferrar-nos inexplicablement al sistema de reparti-

ment, hem d’al·ludir als principals riscos que s’assumeixen en transitar cap
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(25) S’expressa en pessetes de 1996, imports mensuals amb catorze pagues l’any, per a noves altes de pensions parcials
del règim general del sistema de repartiment.Aquesta figura és representativa del pensionista mitjà del sistema mixt. Els
anys anteriors al 2035 no són representatius, ja que els pensionistes o bé es jubilen a edats mitjanes properes als
seixanta anys, la qual cosa escurça les seves pensions de repartiment, o bé fa pocs anys que capitalitzen cotitzacions, la
qual cosa disminueix els seus capitals de jubilació.



a un sistema mixt de pensions. Entre ells es pot citar el risc inflacionari,

abans i un cop causats els capitals de jubilació en el sistema de capitalitza-

ció, que erosionaria fortament el seu valor real i eliminaria la possibilitat de

transformar-los en anualitats indexades amb la inflació.(26) També hem

d’al·ludir al cost de la rigorosa regulació a la qual se sotmeten els sistemes

de capitalització, per garantir-ne la solvència i la seguretat. No és per casua-

litat que hem inclòs en els nostres càlculs els costos de gestió dels sistemes

de repartiment i de capitalització. Els d’aquest últim s’estimen considerable-

ment superiors als del primer. Alhora, aquests costos constitueixen una

bona aproximació a les dimensions de l’esmentat «pastís» que ambicionen

les institucions financeres, ja que és una estimació del seu valor afegit en

aquesta línia de negoci. No sembla que aquestes dimensions siguin tan

espectaculars, sense que deixin de ser apreciables, però, a més, no hem d’o-

blidar que dins d’aquest valor afegit no solament hi ha beneficis, sinó també

ocupacions i remuneració dels assalariats, cosa que els sectors econòmics

convencionals no estan en condicions de crear. Per això hem de veure el

desenvolupament de la capitalització de pensions en el nostre país com

una oportunitat estratègica per al sector dels serveis financers.

Un desavantatge final radica en el fet que, de totes les maneres, la

transició presenta una temporalitat en la qual els costos apareixen molt

aviat i els beneficis més tard, com en la major part de les empreses que

afronten els individus i les col·lectivitats. Davant d’això només és possible

la consideració del fet que sense un avenç decidit en la direcció correcta,

paralitzada la societat pel rebuig de l’esforç inicial o les discòrdies sobre

com distribuir-lo, el sacrifici futur encara seria més gran. Pocs pensaran

que, en matèria de pensions, actualment ens trobem en el millor dels mons

possibles.
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(26) La noció d’anualitat vitalícia indexada amb la inflació és immediata.Però ho és molt menys l’eventualitat que aquest
producte financer s’ofereixi en el mercat, llevat d’èpoques d’inflació reduïda o inflació estable, ja que,altrament, l’entitat
financera que l’oferís assumiria un risc elevat o el seu cost seria excessiu. Aquest és un dels desenvolupaments més
intrigants dels mercats financers del futur a tot el món. La «mort de la inflació», com es comença a anomenar a molts
països desenvolupats, en facilitaria enormement el desenvolupament.
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VII. CONCLUSIÓ: ¿CAP A UN SISTEMA MIXT 
DE PENSIONS?

El capítol anterior ha servit de síntesi dels resultats més importants

obtinguts en aquest treball, i en aquest capítol final ens limitarem a motivar,

a partir d’aquells resultats, la necessitat de considerar seriosament una

estratègia de reforma de les pensions que sigui duradora i sostenible en tots

els seus elements.

Encara que sovint s’al·ludeix a la necessitat de facilitar el desenvolu-

pament d’un «sistema mixt» de pensions, no abunden els estudis detallats

sobre les formes i fases de transició que substancien aquesta expressió.(27)

Com a conseqüència d’això, l’expressió mateixa resulta extraordinàriament

ambigua, si bé és clar per a tothom que en la combinació resultant hi hau-

ria dos ingredients bàsics: el sistema públic i el sistema de capitalització. El

sistema públic pot, al seu torn, adoptar nombroses variants, des d’una pen-

sió bàsica per a tots els treballadors que arribin a l’edat de jubilació,

finançada mitjançant cotitzacions socials,(28) passant per la desaparició de

qualsevol component professional en vincular la pensió bàsica amb la sim-

ple ciutadania, i finançant-la després amb impostos generals,(29) fins al man-

teniment d’un esquema professional de pensions públiques, del qual es

pugui «optar fora» parcialment, similar a l’actual. En aquest estudi hem

explorat aquest últim punt, caracteritzat per la coexistència d’un sistema

públic de repartiment i d’un sistema obligatori de capitalització privada

entre els quals els treballadors escollirien parcialment.

(27) Piñera i Weinstein (1996) i Bailén i Gil (1996), per exemple, només exploren la substitució del sistema de
repartiment pel de capitalització.Vegeu Herce (1989) per a una discussió sobre la política de pensions en un sistema
mixt.

(28) Aquest és el cas d’Argentina actualment.Vegeu Schulthess i Demarco (1994).

(29) En aquest extrem se situarien també els treballs que defensen la substitució completa del sistema de repartiment
actual per un de capitalització obligatòria, després d’un procés de transició relativament llarg.Vegeu Piñera i Weinstein
(1996), Feldstein (1995) i Bailén i Gil (1996).Aquest esquema es completaria amb l’estalvi personal, definint d’aquesta
manera el que es coneix com a model de «tres pilars» proposat en múltiples ocasions pels organismes internacionals.



Des d’aquesta perspectiva s’han explorat amb cert detall les formes

i fases de la transició necessària fins a arribar a un disseny final que substan-

cia completament la noció de «sistema mixt» a la qual al·ludíem anterior-

ment. És poc concebible, en aquests moments, que la societat espanyola

s’inclinés massivament per un abandonament del sistema de repartiment,

fins i tot al marge del cost que això comportaria, tenint en compte la forta

inclinació popular de què gaudeix aquest sistema. De fet, la discussió ober-

ta i àmplia sobre la coexistència de règims de repartiment i capitalització

troba moltes resistències per obrir-se pas, excepte en el cas de les genera-

cions més joves, les més instruïdes o les que tenen un nivell de renda més

gran, que anticipen problemes com els que aquí s’han il·lustrat.(30)

Els resultats aportats per aquesta investigació són molt variats, en

funció de les diferents hipòtesis considerades. Ningú no pot assegurar qui-

nes seran les condicions macroeconòmiques en les pròximes dècades, si bé

les demogràfiques s’allunyaran menys de les suposades en els capítols pre-

cedents. Davant d’aquesta incertesa, la societat es pot cobrir posant les

seves pensions en «diferents cistells».Així, creiem que la gamma de resultats

obtinguts invita a una estratègia de reforma interessant a llarg termini de les

pensions en el nostre país que permeti als individus afrontar la seva jubila-

ció amb un marge més gran d’elecció en funció de les seves circumstàncies

personals i preferències per un o altre tipus de sistema.
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(30) Vegeu Herce i Pérez Díaz (1995) per a una anàlisi detallada de l’opinió pública espanyola pel que fa al cas, i de les
actituds dels actors estratègics rellevants en el debat i en la presa de decisions.
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Apèndix 1: PROJECCIONS DEMOGRÀFIQUES (31)

A1.1. Hipòtesis bàsiques

Les estimacions de població utilitzades en aquest treball han estat

fetes dins el marc de l’estudi sobre Inactivitat Laboral, patrocinat per la

Fundación BBV (vegeu Fernández Cordón, 1996). De les tres hipòtesis pre-

sentades en aquest estudi s’ha agafat la variant mitjana, sense migracions.

Aquesta projecció ofereix el màxim detall de desglossament de la població

per sexe i edat (de 0 a 90 i més anys) en estimacions anuals des del 1992

fins al 2051 (població a 1 de gener de cada any, agafada en el text principal

a 31.12 de l’any anterior).

Les hipòtesis sobre les quals es basen són les següents:

a) Projecció de la mortalitat. La mortalitat a Espanya ha seguit

una evolució descendent a un ritme molt ràpid al voltant dels anys seixanta,

que ha anat disminuint els últims anys. La hipòtesi mitjana, sobre la qual es

basen les estimacions utilitzades, implica la continuació de la disminució de

la mortalitat a ritme moderat, i es basa per a això en l’anàlisi de les tendèn-

cies anteriors, en l’estructura per causes de mortalitat actual i en les obser-

vacions disponibles en diversos països.

Aquesta hipòtesi implica una millora notable de la mortalitat (com-

patible amb el que s’ha observat fins ara), amb una esperança de vida que

tendeix, en el límit, als 85 anys en la població femenina i als 79 entre els

homes. En el període projectat, la millora de la mortalitat es produeix de

manera desaccelerada (més forta en els primers anys, més suau en els

últims), i en totes les edats, si bé no en la mateixa proporció en tots els

casos (en termes relatius, més entre els nens i els adults; en termes absoluts,

sobretot entre els més grans).

(31) Aquest apèndix ha estat elaborat per Juan Antonio Fernández Cordón, demògraf del Consell Superior
d’Investigacions Científiques.
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El resultat és que l’esperança de vida de les dones creix al comença-

ment a un ritme una mica inferior al dels dos quinquennis anteriors, millora

en 0,8 anys entre 1991 i 1996, i continua creixent a un ritme cada vegada

menor fins al final del període. El 2021 arriba als 83,7 anys, i el 2051 als

84,6. En el cas dels homes, el ritme de creixement inicial és una mica supe-

rior al del l’últim quinquenni (1986-1990) però compatible amb l’evolució

global de la dècada dels vuitanta (un increment de 0,9 anys entre 1991 i

1996). El 2021, la vida mitjana dels homes arribarà, segons aquesta hipòtesi,

als 76,9 anys, i el 2051 als 78,2.

b) Projecció de la fecunditat. La projecció dels paràmetres de

fecunditat no es pot basar exclusivament en l’observació del passat, perquè

es tracta d’un fenomen molt condicionat per factors exògens i perquè ens

trobem molt probablement en un moment de transició entre dos models

de fecunditat. Si és així, es podria admetre que els indicadors actuals reflec-

teixen una etapa de transició cap a una situació estable de fecunditat més

tardana però no necessàriament menys intensa. La hipòtesi mitjana admet

que la recuperació és precoç, sobretot a partir de 1996, sense que arribi al

nivell de reemplaçament, i es queda en 1,8 fills per dona, mitjana a la qual

s’arribarà pràcticament entre el 2015 i el 2020.

A1.2. Comparació amb les projeccions
anteriors

A Herce i Pérez Díaz (1995), es van utilitzar les projeccions de

població publicades per l’Institut de Demografia el 1994, també fetes pel

mateix autor. Entre la primera projecció i la Projecció BBV mitjana, utilit-

zada en aquest treball, hi ha diferències significatives, i són sistemàti-

cament inferiors les estimacions de la segona, com s’aprecia en el grà-

fic A1.1.



Les raons són les següents:

a) La projecció de l’Institut de Demografia està basada en les dades provi-

sionals del Cens de 1991, mentre que la projecció BBV es basa en les

dades definitives publicades per l’INE.

b) La projecció de fecunditat de l’Institut de Demografia anticipava, en la

seva hipòtesi mitjana, una lleugera recuperació de la fecunditat a partir

de 1994, que el 1995 arribaria a 1,34 fills per dona. En realitat, la fecundi-

tat ha continuat disminuint aquests anys: d’1,32 fills per dona el 1991 ha

baixat a 1,2 fills per dona el 1995.Aquestes dades observades s’incorpo-

ren a la projecció més recent, cosa que explica que, en els primers anys,

el nombre anual de naixements sigui menor. Aproximadament l’any

2008, els nivells de les dues projeccions considerades tornen a coincidir,

ja que, en la hipòtesi contemplada, es produeix també una recuperació

ràpida de la fecunditat.Vegeu gràfic A1.2.
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c) Les diferències més importants entre les dues projeccions s’expliquen

per l’evolució de la mortalitat. En el moment de l’elaboració de les seves

projeccions, l’Institut de Demografia no disposava de la Taula de Mor-

talitat més recent publicada per l’INE, corresponent a 1990-91, de la qual

sí que es va poder disposar per a la Projecció BBV. Sobre la base de les

últimes dades disponibles aleshores (relatives a l’any 1986), es van deter-

minar les hipòtesis de mortalitat de l’Institut de Demografia. L’esperança

de vida de les dones projectada per al 1991 s’ajustava bastant bé a les

dades observades. Per això, les diferències entre les dues projeccions

són petites i degudes sobretot a la tècnica de projecció, més detallada

en la segona. A partir de 2025, les diferències augmenten, ja que la

Projecció de l’Institut de Demografia simplement mantenia constant el

nivell del 2025 fins al 2050. El 2050, l’esperança de vida de les dones serà

de 84,7 anys segons la projecció BBV i de 83,9 segons la Projecció de

l’Institut de Demografia.Tot això es pot apreciar en el gràfic A1.3.
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Les diferències són molt més importants entre els homes. El motiu

és que, entre 1986 i 1991, es produeix una ruptura de la tendència anterior,

i la progressió observada de l’esperança de vida en néixer és bastant més

reduïda del que es podia preveure de manera raonable. En basar-se l’última

projecció en una dada de partida més reduïda, es produeixen diferències al

llarg del període de projecció que arriben a un màxim d’1,5 anys el 2006.

Les diferències es redueixen i, al final del període, la projecció BBV es basa

en una esperança de vida masculina lleugerament superior a la Projecció de

l’Institut de Demografia.

La projecció de població que s’ha utilitzat en aquest treball millora

considerablement l’anterior, en primer lloc perquè incorpora dades obser-

vades més recents que rectifiquen les hipòtesis d’evolució dels components

i en segon lloc perquè es projecta amb el màxim de detall fins al 2050.

Vegeu gràfic A1.4.
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Apèndix 2: CÀLCUL DE CAPITALS DE JUBILACIÓ
I ANUALITATS VITALÍCIES

L’acumulació d’aportacions al sistema de capitalització es fa a títol

individual, si bé s’aprofita el pooling de fons per obtenir millors rendibili-

tats a menors costos. Es considera la capitalització d’aportacions en pesse-

tes de 1996 els rendiments reals de les quals es reinverteixen igualment fins

a la jubilació del seu titular. Dels rendiments nominals, cada any, se n’haurà

aplicat una part a la recuperació teòrica del valor real dels capitals acumu-

lats fins a la data (se suposa que la inflació és del 3% anual) i se n’hauran

deduït les despeses de gestió imputables a cada partícip. Així, resulta una

rendibilitat real neta que és el resultat de deduir, de la rendibilitat nominal

bruta, la inflació i el marge de gestió (estimat en l’1% dels capitals acumu-

lats). La formació del capital de jubilació segueix, doncs, la trajectòria resu-

mida en l’expressió (A2.1):

CJx =    

J

∑
e = x

tipus de cotització e · Base de cotització e · (1+ r) J – e (A2.1)

en la qual CJx és el capital de jubilació d’un individu que es jubila a l’edat J

i que ha començat a cotitzar a l’edat x. Les aportacions resulten d’aplicar

un tipus de cotització a la base de cotització de cada any que, en general,

coincidirà amb el salari. La rendibilitat real neta és r, expressada en tant

per u.

Una vegada obtingut el capital de jubilació, la seva transformació en

una anualitat vitalícia s’efectua generalment en una companyia d’asseguran-

ces o entitat similar considerant l’expectativa de vida de l’individu. No és el

mateix comprar, amb aquest capital de jubilació, una anualitat nominal (no

indexada amb la inflació) constant que una anualitat real (indexada amb la

inflació) constant, tret del cas obvi en què la inflació és nul·la. En els nostres

càlculs hem privilegiat l’obtenció d’anualitats reals, tot i que actualment els
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mercats financers gairebé no ofereixen aquest producte. Per això s’ha apli-

cat l’expressió (A2.2):

CJx =    

T

∑
e = J

(A2.2)

en la qual P representa una anualitat real constant. L’expressió (A2.2) garan-

teix que el capital de jubilació s’esgota exactament en el moment T, en què

desapareix el seu titular. Mentrestant, s’haurà mantingut el valor real del

fons romanent, i aquest haurà continuat rendint a la taxa real neta r.

Per veure amb més precisió la diferència entre anualitat real i nomi-

nal, es pot calcular la primera aïllant-la de l’expressió (A2.2) com a:

P  = (A2.3)

en la qual el denominador del quocient a la dreta del signe igual és la suma

de termes d’una progressió geomètrica de raó inferior a la unitat fàcilment

calculable. Observem que, a partir del mateix capital de jubilació, es podria

obtenir una anualitat nominal substituint r, en l’expressió (A2.3), per un

tipus de rendiment net (de despeses de gestió) nominal equivalent a la

suma anterior i a la taxa d’inflació. En aquest cas, el sumatori seria inferior i

l’anualitat nominal seria més gran que la real. Però el valor real de la prime-

ra disminuiria, cada any sobre l’anterior, al ritme de la inflació. Els perfils

resultants en cada cas per als dos tipus d’anualitats s’aprecien en el gràfic

A2.1, on s’ofereix, per a una expectativa mitjana de vida de 17 anys després

de la jubilació, el curs de les anualitats estimades en el text principal en

l’escenari de referència amb transició de sistemes.(32)
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P

(1+ r) (e – J + 1)

CJx

T

∑
e = J

(1+ r) – (e – J + 1)

(32) En la utilització d’aquest tipus d’expressions i conceptes rau l’enorme confusió, per fer servir un terme suau, que
hi ha al voltant de la publicitat que sovint s’ofereix sobre les quantitats que s’obtindrien d’un pla de pensions.
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