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A finals de 1995 vam publicar, dins d’aquesta col·lecció d’estudis i informes, un
volum sobre la reforma del sistema públic de pensions a Espanya que recollia dos
treballs. El primer d’aquests treballs estimava els fluxos futurs d’ingressos per
cotitzacions i de pagaments per prestacions fins a l’any 2025, amb l’objectiu d’es-
brinar la viabilitat de l’actual sistema de pensions a llarg termini sota el supòsit
d’absència de modificacions legislatives. El segon treball recollia els resultats d’u-
na enquesta sobre una mostra representativa de la població espanyola, feta l’abril
de 1995, mitjançant la qual s’explorava la percepció del problema i de les diver-
ses possibilitats de solució per part de l’opinió pública espanyola.

A finals de 1996, un any més tard, vam publicar un segon volum dedicat també al
tema de les pensions, en què s’explora una de les possibles alternatives al sistema
públic de repartiment, amb l’objectiu d’aportar elements de reflexió a un debat
en què 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,
aquest sistema convisqui amb un altre sistema de capitalització privat. Concre-
tament, els autors exploren el que passaria si, a partir de 1997, els cotitzants 
entre 25 i 45 anys poguessin optar per quedar-se en el sistema de repartiment o
traslladar la meitat de les seves cotitzacions a un sistema de capitalització privat.

Aquest volum completa la trilogia amb una nova enquesta sobre l’estat de l’opi-
nió pública davant del sistema de pensions. Els resultats d’aquesta enquesta es
comparen amb els de la que es va dur a terme la primavera de 1995. El 1995, la
mostra va ser de 1.200 entrevistats.Ara s’ha ampliat a 3.500. El qüestionari també
ha estat molt més ampli, cosa que ha permès indagar aspectes que no van ser
indagats en l’anterior. Com comenten els autors, s’ha accentuat l’interès per subs-
criure fons de pensions, i hi ha una disposició més gran a donar suport a refor-
mes del sistema públic de pensions que afavoreixin el recurs a sistemes privats
de capitalització. Tanmateix sorprèn, tot i aquests avenços, l’elevat percentatge
d’enquestats que declaren tenir la sensació d’estar poc o gens informats sobre
una qüestió que, en principi, els concerneix tan directament.
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PRESENTACIÓ

A finals de 1995 vam publicar, dins d’aquesta col·lecció d’estudis i 

informes, un volum sobre la reforma del sistema públic de pensions a 

Espanya(1) que recollia dos treballs.

El primer d’aquests treballs, preparat per un equip de FEDEA (Fun-

dación de estudios de economía aplicada), dirigit per José Antonio

Herce, estimava els fluxos futurs d’ingressos per cotitzacions i de paga-

ments per prestacions fins a l’any 2025, amb l’objectiu d’esbrinar la via-

bilitat de l’actual sistema de pensions a llarg termini sota el supòsit

d’absència de modificacions legislatives. Les conclusions no eren gaire

falagueres, sinó més aviat tot el contrari. El dèficit dels comptes de la

Seguretat Social augmentava any rere any fins a nivells realment no

assumibles, i menys en el context d’una Unió Europea amb pacte d’esta-

bilitat monetària i consolidació fiscal. És per això que aquest treball

també va avaluar l’impacte d’una sèrie de possibles mesures de reforma

per veure fins a quin punt contribuïen a restablir l’equilibri del sistema.

De totes les mesures estudiades, l’única que per si sola permetia reequili-

brar el sistema era la revaloració de les pensions unes dècimes per sota

de l’IPC.

El segon treball, preparat per un equip d’ASP (Analistas Socio-Políticos,

Gabinete de Estudios), dirigit per Víctor Pérez-Díaz, examinava les posi-

cions d’una sèrie d’actors clau (partits polítics, sindicats, organitzacions

empresarials, organismes internacionals, etc.) en el debat i la presa de

decisions sobre la reforma de les pensions. També recollia els resultats

d’una enquesta sobre una mostra representativa de la població espanyo-
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la, realitzada l’abril de 1995, mitjançant la qual s’explorava la percep-

ció del problema i de les diverses possibilitats de solució per part de l’opi-

nió pública espanyola.

A finals de 1996, un any més tard, vam publicar dins d’aquesta

col·lecció un segon volum també dedicat al tema de les pensions,(2) prepa-

rat també per l’equip de FEDEA, amb José Antonio Herce novament al

capdavant, en què s’explora una de les possibles alternatives al sistema

públic de repartiment, amb l’objectiu d’aportar elements de reflexió a un

debat en què 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 radical-

ment diferent en la qual, com a mínim, aquest sistema convisqui amb

un altre sistema de capitalització privat. Concretament, els autors d’aquest

treball exploren el que passaria si, a partir de 1997, tots aquells cotit-

zants entre 25 i 45 anys poguessin optar per quedar-se en el sistema de

repartiment o traslladar la meitat de les seves cotitzacions a un sistema

de capitalització privat.

El volum que ara em complau presentar completa la trilogia que aca-

bo de comentar amb una nova enquesta sobre l’estat de l’opinió pública

davant del sistema de pensions. També ha estat preparat per l’equip

d’ASP, dirigit per Víctor Pérez-Díaz, catedràtic de Sociologia de la Univer-

sidad Complutense de Madrid i persona de reconegut prestigi en el camp

de l’anàlisi sociopolítica.

Els resultats de l’enquesta que ara presentem es comparen amb els de

la que es va dur a terme la primavera de 1995. Crec que he de destacar,

fonamentalment, dues coses. La primera es refereix a la mateixa enques-

ta. La primavera de 1995, la mostra va ser de 1.200 entrevistats. Ara

s’ha ampliat a 3.500, i es tracta, per tant, d’una mostra molt més repre-
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(2) «El futur de les pensions a Espanya: cap a un sistema mixt». José Antonio Herce, Simón Sosvilla Rivero, Sonsoles
Castillo i Rosa Duce. Servei d’Estudis de ”la Caixa”. Col·lecció Estudis i Informes. Volum 8.



sentativa. El qüestionari també ha estat molt més ampli, cosa que ha

permès indagar aspectes que no eren indagats en l’anterior. La segona es

refereix als resultats de l’enquesta. Com comenten els autors, en la intro-

ducció que segueix aquesta presentació, s’ha accentuat l’interès per subs-

criure fons de pensions, i hi ha una disposició més gran a donar suport a

reformes del sistema públic que afavoreixin el recurs a sistemes privats de

capitalització. Tanmateix sorprèn, tot i aquests avenços, l’elevat percen-

tatge d’enquestats que declaren tenir la sensació d’estar poc o gens infor-

mats sobre una qüestió que, en principi, els concerneix tan directament.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, juny de 1997
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INTRODUCCIÓ

L’equilibri financer del sistema públic de pensions constitueix el

centre d’un ampli debat públic, tant a Espanya com als països del seu

entorn. A la vista de les tendències demogràfiques i laborals, la capacitat

de les cotitzacions dels treballadors per finançar cada mes les pensions

dels jubilats, en un futur no tan llunyà, resulta clarament insuficient.

Segons un estudi recent (Herce, 1996), el sistema de finançament de les

pensions públiques tindrà, l’any 2050, un dèficit i un deute acumulat equi-

valents al 6% i al 95%, respectivament, del PIB. Cas que aquesta estimació

sigui confirmada per la realitat, fer front a aquestes obligacions exigiria un

esforç de finançament que impediria la presència sostinguda d’Espanya en

el nucli de països de la Unió Monetària Europea.

Com, quan i en quina mesura és possible afrontar una reforma del

sistema públic de pensions per pal·liar-ne la crisi previsible en el pròxim

segle són preguntes obligades i gravíssimes sobre les quals els governs, els

partits polítics, els agents socials i els experts reflexionen des de ja fa uns

quants anys. Però les possibilitats i els límits de la reforma no tan sols depe-

nen de la voluntat política, de vegades oscil·lant, d’aquests actors estratè-

gics, sinó també de les percepcions i disposicions de la població: les seves

percepcions sobre les perspectives del sistema i sobre el que aquest els

pugui proporcionar, i les seves disposicions a acceptar determinats canvis i

a adoptar estratègies individuals en previsió de les dificultats futures. Per

això, conèixer l’estat de l’opinió pública sobre aquests temes resulta indis-

pensable.

Amb aquest propòsit hem fet una enquesta de 3.500 entrevistats,

representativa de tota la població espanyola de 20 a 80 anys d’edat. Hem

partit d’un estudi previ (Herce i Pérez Díaz, 1995), ampliant i modificant

el qüestionari provat ja la primavera de 1995 amb una mostra de 1.200
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entrevistats. Per tal de traçar una imatge més completa de l’opinió pública

espanyola sobre el problema de les pensions, hem matisat algunes pregun-

tes i n’hem afegit d’altres. Mentre que en aquell estudi ens limitàvem a fer

una anàlisi univariable de les dades, aquí aprofundim en la relació entre

variables per explorar les possibles diferències entre subgrups de la po-

blació.

En el primer capítol exposem com ha evolucionat la discussió de

polítics i experts sobre la reforma del sistema públic de pensions des de la

firma del Pacte de Toledo, l’abril de 1996. Enfoquem l’atenció del lector

tant sobre l’acord firmat entre el govern del Partit Popular i els sindicats

UGT i CCOO, la tardor de 1996, com sobre algunes de les més recents

aportacions d’economistes sobre la importància del problema i les opcions

d’abordar-lo.

El capítol segon ofereix una aproximació general als resultats de

l’enquesta. Analitzem aquí la distribució total de freqüències de les dife-

rents variables generades en l’estudi, recalcant especialment les semblances

i diferències observables en contrastar els resultats d’aquesta enquesta amb

els de la que vam dissenyar fa un any i mig sobre el mateix tema. D’aquest

contrast es dedueix una relativa tranquil·lització de la població respecte al

seu propi futur com a pensionistes, una accentuació de l’interès per subs-

criure fons de pensions i una disposició a donar suport a reformes del siste-

ma públic de pensions que afavoreixen el recurs a les pensions privades;

tot això en el marc d’una considerable incertesa sobre el futur del sistema

de pensions públiques, d’una certa desconfiança envers els protagonistes

polítics i socials del debat, i d’un relatiu optimisme davant del futur de l’e-

conomia del país i de la pròpia llar.

Els capítols tercer i quart estan dedicats a examinar la influència

de variables sociodemogràfiques i sociolaborals sobre les diferents dimen-

sions tractades en l’enquesta. Ens proposem projectar els contorns dels

grups que donen suport a les diferents actituds existents en l’opinió pú-
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blica, tot i que, en alguns casos, avancem explicacions temptatives sobre

les raons subjacents a aquests agrupaments. En termes generals, les dades

suggereixen un comportament més procliu a subscriure fons de pensions

privats i una actitud més favorable a reformes que condueixin a una major

capacitat d’elecció dels més joves, dels que tenen ingressos superiors i

dels més educats. Així mateix s’observen diferències significatives en

aquest sentit relacionades amb diverses situacions socioprofessionals;

així, per exemple, l’actitud envers les reformes favorables a un augment

de la capacitat d’elecció i la disposició a fer ús d’aquesta capacitat per

sortir del tot o en part del sistema públic semblen més grans entre els in-

dividus actius que operen en el sector privat de l’economia que no pas

entre els qui (com a assalariats amb contractes indefinits) ho fan en el sec-

tor públic.

Donada la importància creixent que està adquirint la subscripció de

fons de pensions, en el capítol cinquè presentem els perfils dels que pre-

nen aquestes decisions d’estalvi i els motius sobre els quals es basen. En

aquesta secció incloem, d’una banda, els resultats d’una anàlisi de segmen-

tació de les respostes a l’enquesta, que corrobora la importància de l’edat i

dels ingressos, en primer lloc, i de l’educació i l’estatus socioprofessional,

en segon lloc; d’una altra banda, presentem els resultats d’un estudi qualita-

tiu basat en dos grups de discussió. En aquests grups han participat homes i

dones amb edats compreses entre els 35 i els 55 anys, de nivell educatiu-

professional mitjà-alt i alt, que, durant dues hores, van intercanviar argu-

ments a favor i en contra de contractar fons de pensions. D’aquestes con-

verses es desprèn la imatge de subscriptors no tan sols d’edat intermèdia i

d’una certa amplitud d’ingressos, sinó també amb formació suficient per

comprendre les raons de les dificultats del sistema de Seguretat Social i per

diferenciar l’oferta de productes financers. Els debats donen lloc, així

mateix, a què aquestes persones expressin les incerteses i les ambivalències

en relació amb la forma de conjuminar les pensions públiques i les pen-

sions privades.
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Finalment, sintetitzem els resultats de l’estudi i concloem amb una

breu reflexió sobre l’encert amb què els actors estratègics estan calibrant

les inquietuds i opinions de l’audiència davant de la qual operen.
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I. L’EVOLUCIÓ DEL DEBAT SOBRE LES PENSIONS

1. Les eleccions generals i l’acord de 1996 entre 
el govern i els sindicats

En l’informe anterior (Herce i Pérez-Díaz, 1995: 56-89) analitzem

com els actors estratègics que participen en la discussió sobre la reforma

del sistema públic de pensions (polítics i funcionaris, empresaris i sindica-

listes, i experts) havien anat definint les seves postures entorn a l’acord

conegut com el «Pacte de Toledo». Negociat pels principals partits i unàni-

mement aprovat pel ple del Congrés dels Diputats l’abril de 1995, aquest

document oferia, en opinió nostra, només un punt de partida, problemàtic,

per al procés de reforma del sistema públic de pensions.

És cert que els partits polítics havien acordat el desenvolupament

futur de mesures que permetrien reduir la despesa o incrementar els ingres-

sos del sistema. Entre les primeres hi havia l’increment de la proporcionali-

tat entre cotitzacions i prestacions en el càlcul de la pensió i la integració

de les funcions d’afiliació, recaptació i gestió per reduir el frau; entre les se-

gones, la separació de les fonts de finançament dels aspectes contributius i

assistencials de la Seguretat Social desplaçava una part de la càrrega cap als

pressupostos generals de l’estat, i la homogeneïtzació dels règims agrari i

d’autònoms amb el règim general implicava incrementar les cotitzacions

dels treballadors afiliats als dos primers règims.

No obstant això, aquestes propostes apareixien envoltades d’ambi-

güetat i de dissensions dissimulades entre els partits.A més, anaven acom-

panyades d’altres que, o bé implicaven augments de la despesa, com el

compromís d’indexació anual de les pensions i la millora selectiva de les

pensions d’orfandat i viduïtat, o bé auguraven una reducció dels ingressos,

com la possibilitat de rebaixar les cotitzacions del règim general si això no

amenaçava l’equilibri financer del sistema. Les pensions privades merei-

13L’OPINIÓ PÚBLICA DAVANT DEL SISTEMA DE PENSIONS ■



xien una menció positiva, encara que vaga. Finalment, el compromís de no

utilitzar el problema de les pensions públiques com a arma electoral

podria contribuir a evitar demagògies i alarmismes, però també a furtar al

públic un debat que l’afecta de ple.

Les eleccions legislatives del març de 1996 van oferir una primera

prova per al compromís de no utilització electoral del problema de les pen-

sions. La promesa de manteniment de les pensions va estar en boca de tots

els candidats durant la campanya i, tot i que no es va complir al peu de la

lletra el pacte de silenci sobre aquest tema, almenys les acusacions de posar

en perill el nivell adquisitiu dels actuals pensionistes no van ocupar un lloc

central en la lluita electoral.

Com si volgués deixar constància del seu programa abans que la

campanya electoral marginés del debat el tema de les pensions públiques i

homogeneitzés el discurs sobre política social de tots els partits, a princi-

pis de 1996, el Ministeri de Treball i Seguretat Social va editar un extens

informe amb el títol La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI.

L’informe partia d’una concepció o d’una presentació de la Seguretat So-

cial com a conquesta irrenunciable, expressió corrent en el debat públic

que gairebé cap agent estratègic ni expert posa en qüestió. En el pròleg, el

ministre José Antonio Griñán assegurava la solvència del sistema de pen-

sions a mitjà i llarg termini, sempre que es doni «el compromís i la voluntat

política de mantenir-lo i consolidar-lo» (MTSS, 1996: XI). D’acord amb les

projeccions efectuades pels tècnics del Ministeri, sota la hipòtesi que es

mantingués constant el percentatge d’ingressos de la Seguretat Social so-

bre el PIB i sense canvis en la legislació sobre pensions, el 2010 (data a la

qual arriba la projecció) el sistema es trobaria en equilibri. Només en el cas

que la pressió contributiva disminuís, les despeses de la Seguretat Social

superarien els ingressos. En aquest cas, el dèficit es podria compensar amb

mesures com són el retard de l’edat de jubilació, l’increment de la propor-

cionalitat entre contribucions i prestacions o l’augment en un punt de les

cotitzacions.
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Després de la formació del nou govern del Partit Popular (PP) a prin-

cipis de maig de 1996, els primers missatges des de l’executiu sobre el tema

de les pensions públiques van suscitar confusió i crítiques entre l’oposició i

la premsa. Immediatament després del seu nomenament com a director de

l’Oficina Pressupostària, José Barea va afirmar que les noves altes en el siste-

ma públic s’haurien de revaloritzar per sota de l’IPC, i llavors estendre

aquesta recomanació a totes les pensions. Per la seva banda, Juan Carlos

Aparicio, secretari d’estat per a la Seguretat Social, va incloure entre les se-

ves propostes de reforma l’ampliació del període per calcular la pensió, el

retard voluntari de l’edat de jubilació, la major penalització de les jubila-

cions anticipades, la separació del finançament dels aspectes contributius i

assistencials, la rebaixa de les cotitzacions i la millora de la liquiditat i de la

fiscalitat dels plans privats.

El primer document presentat pel nou Ministeri de Treball i As-

sumptes Socials davant de la taula de diàleg amb els agents socials per des-

envolupar el Pacte de Toledo, va contribuir a aclarir la postura governamen-

tal. Fruit d’aquestes negociacions, el govern i els sindicats majoritaris, UGT i

CCOO, van firmar un acord el 9 d’octubre de 1996.Aquest compromís, l’ho-

ritzó temporal del qual arriba fins a l’any 2000, va quedar plasmat en el 

projecte de Llei de Consolidació i Racionalització del sistema de la Segu-

retat Social aprovat pel Consell de Ministres el 29 de novembre (El País,

30-11-1996).

L’acord recull bona part de les propostes del govern.Així, per exem-

ple, reitera la necessitat de separar les fonts de finançament de prestacions

contributives i assistencials per a l’any 2000. A més d’aquesta mesura, que

augmentaria la capacitat financera de la Seguretat Social, els ingressos del

sistema es veurien incrementats a través de dues reformes: l’equiparació

de les cotitzacions dels diversos règims i la progressiva supressió de límits de

les bases de cotització, és a dir, la seva aproximació als salaris reals, des del

1997 fins que tots els grups professionals comparteixin uns límits mínim i

màxim.
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En l’acord es desenvolupen dues propostes més del govern que te-

nen efectes contraris sobre la despesa en pensions. Efectivament, la inde-

xació anual de les pensions i la millora de les pensions de viduïtat, quan si-

guin garantia de supervivència, pressionarien a l’alça sobre la despesa. No

obstant això, la modificació de la fórmula de càlcul de la pensió l’empe-

nyeria a la baixa, ja que, d’una banda, implicaria una prolongació progressi-

va del període de cotització dels vuit anys actuals fins a quinze, any rere

any, de manera que en el 2001 es considerin ja tretze anys; i, d’altra banda,

redistribuiria el pes dels anys de cotització en el càlcul de la base regula-

dora, de tal manera que, cotitzant quinze anys s’obtindria la meitat d’a-

questa base (en lloc del 60% actual); cotitzant 25 anys, el 80%; i s’arribaria

al 100% al cap de 35 anys. Així mateix, el retard en la jubilació més enllà

dels 65 anys a través d’incentius fiscals a les empreses alleugeriria la pres-

sió sobre la Seguretat Social en retardar la incorporació de perceptors de

jubilacions al sistema.

En altres aspectes, però, el nou pacte contradiu la posició original

del govern. Si bé el document presentat a la taula considerava impossible

constituir un fons de reserva amb el superàvit generat en finançar la sanitat

i les prestacions assistencials mitjançant impostos, l’acord preveu la forma-

ció d’aquest dipòsit a partir de 1997. El pacte tampoc no recull la intenció

de l’executiu de penalitzar les jubilacions anticipades, tot reduint la pensió

en un 10% en lloc del 8% actual per cada any que s’avança el retir. De fet, el

pacte proposa millorar les condicions dels jubilats abans dels 65 anys, apli-

cant-los un coeficient reductor del 7% per any d’anticipació (un punt per-

centual menys que avui dia), sempre que compleixin determinades condi-

cions, com estar afiliat abans de 1967, acreditar quaranta o més anys de 

cotització, cessar en el treball com a conseqüència d’expedients de regulació

autoritzats per les autoritats laborals, o procedir d’una situació d’atur amb

subsidi assistencial (El Mundo, 24-9-1996, 14-11-1996; El País, 30-11-1996).

Els sindicats tampoc no han acceptat les propostes del govern sobre

una reforma administrativa estructural de la Seguretat Social, d’acord amb la
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qual tots els règims (eventualment, també el de classes passives) quedarien

unificats en dos, els de compte propi i els de compte d’altri.Això facilitaria

el control del frau en les pensions d’invalidesa, en pensions concurrents i

en complements de mínims, factor al qual també contribuiria el fet que un

únic organisme integraria el reconeixement de les prestacions i el seu paga-

ment, actualment competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i

de la Tresoreria General, respectivament.(1)

La formulació de propostes concretes sobre les pensions privades

també ha quedat exclosa, com en el seu dia del Pacte de Toledo, del pacte

entre govern i sindicats. La subcomissió parlamentària per a la reforma dels

sistemes de previsió social complementària ha escoltat diverses propostes

del Partit Popular per millorar-ne la liquiditat i la fiscalitat. En relació amb

l’aportació màxima als fons de pensions, el govern ja va decidir incremen-

tar-la de 750.000 a un milió de pessetes, quantitat que proposa revisar pe-

riòdicament. En l’aspecte fiscal, el PP defensa l’augment de la quantitat de-

duïble de la base imposable de l’Impost sobre la Renda que, de l’actual 15%

dels rendiments nets del treball, passaria al 20%, amb un màxim revisable

d’un milió de pessetes.També suggereix que, un cop que es recuperin els

diners, les rendibilitats que s’obtenen es considerin increments de patrimo-

ni i no renda del treball. Finalment, defensa dotar els fons de liquiditat en

situacions de malaltia greu o d’atur prolongat (ABC, 3-11-1996, 14-12-1996;

El País, 6-12-1996).

Totes aquestes qüestions segueixen pendents de debat fins que l’es-

mentada subcomissió parlamentària finalitzi els treballs, tot i que es pot des-

tacar que els punts més conflictius no estan tant en la millora del tractament

dels fons de pensions del sistema individual (els fons privats de pensions,

finançats per qui els subscriu), sinó en l’evolució dels del sistema d’ocupació
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beneficiaris es reforçarà pel que fa al grau d’invalidesa, a la concurrència de pensions, als complements de mínims i a
les defuncions i als matrimonis de pensionistes (El País, 6-7-1996).



(els fons de pensions d’empresa, finançats per l’empresa i els treballadors). Si

bé la Llei de l’Assegurança Privada de 1995 ha completat recentment la nor-

mativa en aquesta matèria, les posicions dels agents socials es troben molt

distants i la possibilitat que durant els pròxims anys augmenti el volum d’ac-

tius d’aquests fons és més aviat dubtosa. Els empresaris, sobre els quals recau

la iniciativa de llançar aquests fons es mostren refractaris per diverses raons,

entre elles la vinculació d’aquests fons amb la negociació col·lectiva i el pes

dels sindicats en els òrgans de control i de gestió. I així, mentre que el 1996

els fons de pensions del sistema individual han experimentat un creixement

del 44% en el volum d’actius i del 23% en el nombre de partícips, les xifres

corresponents al sistema d’ocupació ronden el 29% i el 13%,

respectivament.(2)

A pesar, doncs, que l’acord entre el govern i els sindicats deixa al

marge qüestions importants, els representants del PP l’han interpretat com

la seva primera gran consecució en la política social, l’àrea més vulnerable

del seu programa, segons els seus rivals polítics. El 20 de febrer de 1997, gai-

rebé la totalitat dels diputats del Congrés va donar suport al projecte de llei

que recull el pacte, amb l’excepció dels dos representants del Bloc Naciona-

lista Galego i de setze dels vint-i-un diputats de Izquierda Unida.Aquest úl-

tim grup va presentar una esmena a la totalitat del projecte, perquè retalla

les pensions futures, però no va reunir tots els vots d’Iniciativa per Catalu-

nya i Nueva Izquierda (El País, 21-2-1997).

No obstant això, el resultat no ha estat tan bo com probablement

hauria desitjat el nou executiu, ja que el pacte només ha integrat una de

les dues parts dels anomenats interlocutors socials. Efectivament, la Confe-

deració Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) va refusar rubri-

car amb la seva firma el document negociat entre el govern i els sindicats
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(2) Dades proporcionades per Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) a
través de la seva pàgina a Internet. La tercera variant de fons de pensions, el sistema associat (els fons col·lectius creats
per associacions i mútues), es troba molt menys desenvolupada. Durant 1995 ha experimentat un creixement bastant
inferior al dels fons de pensions d’altres sistemes (19% en volum d’actius i 7% en nombre de partícips).



per dos motius principals. En primer lloc, les organitzacions empresarials

lamenten que l’acord no desenvolupi el compromís, apuntat vagament en

el Pacte de Toledo, de reducció de les cotitzacions socials, directament o

mitjançant els recursos acumulats en el fons de reserva. La CEOE continua

reivindicant aquesta reducció basant-se en què els empresaris aporten el

73% del ingressos del sistema de la Seguretat Social, percentatge que supe-

ra en onze punts la mitjana europea. En segon lloc, el descontentament de

la CEOE es deriva de la supressió de límits o aproximació de les bases de

cotització al salari real, mesura que, segons fonts empresarials, tindria un

cost d’entre 7.000 i 8.000 milions en cada exercici. En vista d’això, la

CEOE va sol·licitar que aquest canvi s’introduís de manera gradual, acom-

passant-lo a una reducció del percentatge de cotització i a la formació d’un

fons de reserva (El Mundo, 25-9-1996; El País, 27-9-1996; El Correo,

8-10-1996, 26-9-1996; ABC, 13-11-1996, 28-11-1996). El govern ha intentat

trobar-se amb els empresaris i oferir-los introduir, en el tràmit parlamentari

d’aprovació de l’acord o mitjançant els Pressupostos Generals, una ralen-

tització de la supressió de límits de les bases de cotització al llarg del

període de set anys, a raó d’un sèptim cada any, per a tots els grups de

cotització tret dels quatre superiors (El País, 10-10-1996, 1-11-1996; ABC,

28-11-1996).

Però l’Administració no ha esperat l’aprovació del projecte de refor-

ma del sistema públic de pensions per posar en marxa un pla de control del

frau en la percepció de les pensions. Actualment, el Ministeri de Treball

investiga el possible cobrament irregular de més de 250.000 pensions, la

majoria per complements de mínims i defuncions, i calcula que l’estalvi en

la persecució del frau en les prestacions socials, incloses les no contributi-

ves, pot ascendir el 1997 a més de 180.000 milions de pessetes (El País,

18-2-1997).
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2. El debat dels experts

Paral·lelament a l’evolució del debat polític sobre la reforma del sis-

tema públic de pensions, i aparentment sense que els participants en aquest

debat els hagin prestat massa atenció, els experts han prosseguit les seves

reflexions sobre les dimensions del problema i les seves possibles solu-

cions. Només durant l’any 1996 han aparegut tres estudis importants sobre

aquest tema editats, respectivament, pel Banco Bilbao Vizcaya, pel Círculo

de Empresarios i per ”la Caixa”.

Sota la direcció de José Barea i José Manuel González Páramo, i

amb el patrocini del Banco Bilbao Vizcaya, un grup d’investigadors va

publicar un ampli estudi sobre els aspectes econòmicofinancers, demo-

gràfics i socials de la inactivitat laboral.Tot i que els autors no van formu-

lar recomanacions, en les seves conclusions insistien en la necessitat de

posar en pràctica un conjunt de mesures que solucionessin els problemes

de l’actual sistema públic de pensions, la viabilitat del qual, més enllà de

principis del segle XXI, és posada en qüestió per l’evolució demogràfica.

D’acord amb el diagnòstic d’aquests analistes, l’actual sistema de pensions

presenta problemes estructurals, com són la falta de proporcionalitat i el

tipus de cotització de taxa fixa, que obliguen a anar adaptant aquesta

variable a les necessitats recaptatòries del sistema. Els responsables de la

investigació han apuntat cap a solucions en el sentit d’augmentar la pro-

porcionalitat de contribucions i prestacions i reduir el frau, mentre que

consideren «pràcticament impossible a Espanya passar del sistema de

repartiment a un de capitalització amb caràcter general i immediat»

(Barea i González Páramo, 1996: 248) ja que el deute implícit de la

Seguretat Social amb els actuals i futurs pensionistes és 2,5 vegades l’im-

port del PIB.

A una conclusió contrària a aquesta arriba l’informe de José Piñera.

Per encàrrec del Círculo de Empresarios, l’exministre xilè d’Economia i

introductor al seu país del sistema de pensions de capitalització ha redactat
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un treball en el qual manté la superioritat dels esquemes de pensions basats

en la capitalització d’aportacions individuals gestionades per empreses pri-

vades. Segons aquest autor, aquests sistemes reporten uns ingressos més

grans als perceptors de pensions, tenen efectes beneficiosos sobre l’ocupa-

ció, l’estalvi nacional i el creixement de la productivitat, i augmenten la res-

ponsabilitat dels ciutadans envers l’evolució de l’economia. Però l’argument

de Piñera a favor de la substitució del sistema de repartiment pel de capita-

lització no tan sols es fonamenta en aquests beneficis teòrics, sinó en la

conclusió que el sistema de repartiment espanyol està abocat a fer fallida.

Per evitar aquesta fallida o els perjudicis derivats dels retocs de l’esquema

de repartiment (augment de l’atur a causa de l’exigència de contribucions

superiors o empitjorament de les rendes dels pensionistes), Piñera dissenya

un model de transició gradual des de l’actual sistema a un de capitalització.

D’acord amb aquest model els més grans de 44 anys es mantindrien dins

del sistema de la Seguretat Social, els menors de 25 passarien obligatòria-

ment al sistema de capitalització, i els que quedessin entre les dues edats

tindrien la possibilitat d’optar entre continuar en l’esquema públic o sortir-

ne amb un bo estatal de reconeixement dels drets futurs ja adquirits durant

la seva carrera de cotització. En aquest sistema, la funció de l’estat quedaria

circumscrita a obligar el treballador a ingressar com a mínim un percentat-

ge de la seva retribució en un fons privat de pensions i regular les empreses

gestores dels plans per tal de reduir els riscos de fallida i augmentar-ne la

transparència.

Una proposta a mig camí entre la modificació puntual i gradual del

sistema públic de pensions i la substitució d’aquest model per un de capi-

talització ha estat dissenyada per un equip investigador de FEDEA sota el

patrocini de ”la Caixa”. Sobre una projecció a l’horitzó del 2050, José Anto-

nio Herce, Simón Sosvilla, Sonsoles Castillo i Rosa Duce desenvolupen les

conclusions de la seva contribució anterior (Herce i Pérez-Díaz, 1995) i

demostren el progressiu deteriorament financer del sistema públic de pen-

sions. Els ingressos per tots els règims a penes cobririen la meitat de les
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despeses en els pitjors anys de mitjan segle vinent.(3) A partir d’aquesta

comprovació, defensen que no tan sols és possible, sinó també desitjable,

transitar cap a un sistema mixt que permeti als treballadors que ho vulguin

retirar-se parcialment del sistema de repartiment i ingressar una part de la

seva cotització en un fons privat de pensions de manera que, en el moment

de la seva jubilació, percebin una renda composta per la suma de totes

dues pensions. La proposta d’aquests economistes implicaria la reducció

del volum del sistema públic de repartiment i el desenvolupament d’un sis-

tema obligatori de capitalització privada. Els avantatges d’un model sem-

blant en què coexisteixin tots dos esquemes davant d’una substitució del

sistema de repartiment pel de capitalització consistirien, d’una banda, en

què la coacció sobre els partícips seria menor, ja que cap treballador per-

dria l’opció de mantenir-se dins del sistema de la Seguretat Social, i de l’al-

tra, en què la transició de l’actual model de repartiment al model mixt seria

més fàcil de finançar, ja que la disminució d’ingressos al sistema públic no

seria tan elevada perquè cap treballador deixaria de fer aportacions a la

Seguretat Social.

En vista de la gravetat que els experts atribueixen al problema de les

pensions a mitjà i llarg termini és segur que l’acord subscrit la tardor de

1996 no apartarà aquest tema de la seva agenda intel·lectual. Això és tant

més probable perquè el tema resulta de central importància per al debat so-

bre la participació d’Espanya en la Unió Monetària Europea; un debat que

s’ha de fer amb la vista posada no tan sols en la selecció dels estats del seu

nucli inicial, sinó també en la sort que aquests puguin tenir en el seu si un

cop superat l’examen pactat a Maastricht.

Per això, tot i que els polítics i els sindicalistes s’han concedit apa-

rentment una treva fins a principis del pròxim segle, prosseguiran les

reflexions sobre les pensions d’altres actors participants en el debat. En
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aquestes reflexions i en aquest debat s’han d’incloure els ciutadans del

carrer, l’opinió del públic, manifestada de forma directa i sense intermedia-

ris. Com veurem, la societat no està tan tranquil·la com alguns voldrien, ni

tan excitada com ho voldrien d’altres. La ciutadania espanyola delibera i

experimenta; va construint raonaments, elaborant les seves preferències i

adoptant, o projectant adoptar, diverses estratègies particulars per ajustar-

se al problema.
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II. ELS PERFILS GENERALS DE L’OPINIÓ PÚBLICA

L’objectiu d’aquest apartat és tant descriptiu com comparatiu. La

descripció dels traços generals de l’opinió pública espanyola sobre el tema

de les pensions, a finals de 1996, va sorgint a mesura que exposem els movi-

ments de les actituds observables des de l’abril de 1995, data del treball de

camp de la nostra primera enquesta, el resum de la qual consta a Herce i

Pérez-Díaz (1995).

La comparació de les dades de les dues enquestes permet parlar de

tres moviments graduals però apreciables en l’actitud del públic. En primer

lloc ha tingut lloc una tranquil·lització relativa de la població en relació

amb les seves perspectives personals de jubilació. Alhora, aquesta calma

superior que s’ha produït en els últims divuit mesos està guiada per un aug-

ment de la subscripció de fons de pensions i això es pot interpretar com un

avenç moderat de les actituds favorables a reformes profundes del sistema,

en el sentit d’un augment de la capacitat d’elecció entre pensions públi-

ques i privades.

Aquests tres moviments es produeixen en un escenari en el qual hi

ha la incertesa davant del futur del sistema públic de pensions, l’escassesa

d’informació que tenen els espanyols amb relació a aquesta qüestió i una

confiança molt limitada en els protagonistes del debat públic sobre les pen-

sions.Tot això té com a contrapunt l’optimisme amb què es contempla la

situació de l’economia espanyola i de la pròpia llar.

La comparabilitat dels resultats entre l’enquesta de novembre-de-

sembre de 1996 i la d’abril de 1995 es basa en el paral·lelisme de les pre-

guntes i de les mostres. Amb relació a això cal fer, però, dues puntualitza-

cions.

En primer lloc, les preguntes, els resultats de les quals contrastem,

no sempre tenen una literalitat idèntica. Les modificacions dels enunciats
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i/o de les opcions de resposta han estat conseqüència del desig de millorar

la qualitat del qüestionari. Malgrat aquestes variacions pensem que, quan no

existeix plena identitat en les formulacions, el sentit i el context de les pre-

guntes permet fer contrastos amb cautela i sempre que s’especifiquin les

diferències formals. Per això, en aquests casos hem optat per adjuntar a les

dades el text literal de la pregunta formulada l’any 1995.

En segon lloc, en fer les comparacions hem tingut en compte la

homogeneïtzació de les mostres. El 1995, l’univers del qual vam extreure la

mostra estava compost pels espanyols majors d’edat, residents a la penínsu-

la i als arxipèlags. El 1996, considerem més adequat establir els límits d’edat

als 20 i 80 anys. Les dades de l’enquesta de 1995 presentades aquí

exclouen, doncs, els menors de 20 anys i els més grans de 80.Això explica

que el volum original de la mostra (1.213 individus) hagi sofert una lleugera

reducció.

1. La tranquil·litat davant de la pròpia jubilació

Una de les dades més notables que posa de manifest el contrast

entre els resultats de l’enquesta de 1995 i els de 1996 és el descens de la

preocupació que suscita el propi futur com a pensionista. Fixem-nos en el

contrast entre els dos extrems: el dels qui veuen aquest futur amb molta

preocupació i el dels qui el veuen amb tranquil·litat. Quan la primavera de

1995 vam preguntar com afrontaven els espanyols no-pensionistes la seva

jubilació futura, vam descobrir que un 38% declarava fer-ho «amb molta

preocupació» i només un de cada cinc entrevistats «amb tranquil·litat». El

novembre de 1996, el percentatge dels que demostren el grau de preocu-

pació més alt s’ha reduït fins a un 15%, però un 39% afirma fer-ho «amb

tranquil·litat». Per tant, l’augment de la serenitat és evident no tan sols en

la disminució de la freqüència de la resposta «amb molta preocupació»

sinó, sobretot, en l’augment de prop de 20 punts percentuals dels «tran-

quils» (tot i que, evidentment, convé matisar aquesta afirmació a la vista



dels qui veuen aquest futur amb una preocupació qualificada de «bas-

tant»).(1)

També entre els pensionistes i els seus cònjuges es descobreix un

moviment cap a la tranquil·litat, si bé d’intensitat lleugerament inferior. La

primavera de 1995, el 33% dels pensionistes veia la situació econòmica de

la seva llar «amb molta preocupació», mentre que un 28% confessava la

seva «tranquil·litat». Divuit mesos després, el percentatge dels que veuen

la seva situació econòmica «amb molta preocupació» ha baixat fins al 22% i

un 36% diu que la contempla «amb tranquil·litat». Novament comprovem

que el grup dels «tranquils» ha experimentat un creixement significatiu,

aquest cop xifrat en vuit punts percentuals sobre el total dels pensionistes i

cònjuges enquestats (quadre 1 i gràfics 1a i 1b).

Quadre 1

PREOCUPACIÓ DAVANT DE LA PRÒPIA JUBILACIÓ (1995 I 1996)

No-pensionistes* Pensionistes*

1995 1996 1995 1996

Afronten la seva futura jubilació (no-pensionistes)

o veuen la situació econòmica actual de la seva

llar (pensionistes):

Amb molta preocupació 38 15 33 22

Amb bastant preocupació 27 27

Amb poca preocupació 39 16 38 13

Amb tranquil·litat 20 39 28 36

Ns/nc 3 3 1 2

100 100 100 100

BASE (819) (2.554) (323) (966)

*Observeu que en aquest quadre i en tots els següents, entenem per «pensionistes» tots els entrevistats que cobren una
pensió, de jubilació o d’un altre tipus, i els seus cònjuges, sempre que no formin part de la població activa. La resta de
la població són «no-pensionistes».
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(1) La inclusió de quatre alternatives de resposta el 1996 (en lloc de tres) planteja problemes de comparació. De totes
maneres,no sembla probable que els que el 1995 responien «amb molta preocupació» siguin equivalents als que el 1996
responien «amb molta» o «bastant»; si això fos així, observaríem un creixement del nombre dels molt preocupats pa-
ral·lelament a un augment dels «tranquils», categoria que ha restat invariable a les dues enquestes.Aquesta evolució cap
a la polarització de les posicions no és versemblant, tenint en compte que les previsions de futur tenen a veure
presumiblement amb la tendència de l’economia, que no pot afectar la població d’una manera tan diferenciada.
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Preguntes el 1995 - No-pensionistes: «En el seu cas concret, posats a pensar-hi, ¿com veu la

seva jubilació futura o la del seu cònjuge? Digui’m, si us plau, amb ajuda d’aquesta targeta,

¿com afronta la jubilació?: a) Amb molta preocupació, perquè tinc por que no ens arribin els

diners per cobrir les nostres necessitats; b) Amb una mica de preocupació, perquè crec que

la pensió no ens resoldrà els problemes, tot i que d’aquí fins aleshores ja ho veurem; c) Amb

bastant tranquil·litat, perquè confio que entre la pensió i altres coses ja ens en sortirem».

Pensionistes: «En aquests moments, ¿com veu la situació econòmica de casa seva? Si us plau,

digui-m’ho amb ajuda d’aquesta targeta: a) Amb molta preocupació, perquè els diners no ens

arriben per cobrir les nostres necessitats; b) Amb una mica de preocupació, perquè la pensió

és molt justa per atendre les nostres necessitats; c) Amb bastant tranquil·litat, perquè entre la

pensió i altres coses anem fent».

Preguntes el 1996 - No-pensionistes: «Si us plau, digui’m si afronta la seva jubilació futura:

1 Amb molta preocupació;2 Amb bastant preocupació;3 Amb poca preocupació;4 Amb tran-

quil·litat».

Pensionistes: «En aquests moments, ¿com veu la situació econòmica de casa seva?:1 Amb mol-

ta preocupació; 2 Amb bastant preocupació; 3 Amb poca preocupació; 4 Amb tranquil·litat».

1995 1996

Amb molta
preocupació

38%

Amb poca
preocupació

39%

Amb tranquil·litat

20%

Ns/nc

3%

Amb bastant
preocupació

27%

Amb poca
preocupació

16%

Ns/nc

3%

Amb molta
preocupació

15%

Amb
tranquil·litat

39%

Gràfic 1a

PREOCUPACIÓ DELS NO-PENSIONISTES DAVANT DE LA PRÒPIA JUBILACIÓ



2. La tendència a l’alça en la subscripció de fons 
de pensions

El probable augment de la tranquil·litat personal dels espanyols pel

que fa a la seva pròpia jubilació pot tenir relació amb una altra dada impor-

tant: l’increment en la subscripció de fons privats de pensions. Un segment

creixent de la població espanyola està desenvolupant estratègies orientades

cap a la recerca d’una seguretat econòmica més gran de cara a la jubilació.

Des d’abril de 1995, el percentatge d’entrevistats que afirma haver subscrit

un fons privat de pensions ha augmentat en cinc punts. En aquell mes, un

12% d’ells declarava estar en possessió d’un d’aquests productes financers

específicament destinats a la previsió complementària en la jubilació; a fi-

nals de 1996, aquest percentatge se situa en un 17% (cosa que, en el cas dels

no-pensionistes significa el pas d’un 16% a un 21%). Igual que aleshores, la

gran majoria dels subscriptors (90%) posseeix fons de pensions del sistema

individual, és a dir, els ha subscrit per iniciativa pròpia; només un de cada

deu declara ser beneficiari d’un fons del sistema d’ocupació.

28 ■ ELS PERFILS GENERALS DE L’OPINIÓ PÚBLICA

Gràfic 1b

PREOCUPACIÓ DELS PENSIONISTES DAVANT DE LA SITUACIÓ
ECONÒMICA DE LA SEVA LLAR
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Les dades proporcionades per l’Asociación de Instituciones de In-

versión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) també assenyalen

aquesta tendència a l’alça.Ara bé, d’acord amb la informació registrada per

aquesta associació, el percentatge de partícips sobre la població espanyola

més gran de 19 anys s’eleva, a finals de 1996, a un 7%. La diferència substan-

tiva entre aquesta dada i l’obtinguda en l’enquesta, més elevada, potser que

sigui deguda al fet que una part dels entrevistats estan considerant com a

«seu» el fons de pensions subscrit per un altre familiar pròxim, per exem-

ple, el seu cònjuge.

Si s’ha de jutjar per la intenció de subscripció de fons declarada a

l’enquesta, les expectatives optimistes de les institucions que ofereixen

fons privats de pensions semblen justificades. L’increment relatiu que ha

tingut lloc en l’espai temporal que transcorre entre les dues enquestes és

encara més notable en aquest cas que en la subscripció de fons de pen-

sions. És molt destacable que, entre la primavera de 1995 i l’hivern de 1996,

la intenció d’obrir fons privats de pensions entre els no-pensionistes ha

crescut deu punts percentuals. L’abril de 1995, el 14% dels entrevistats no-

jubilats no posseïdors d’un fons de pensions declaraven haver decidit subs-

criure’l o estar pensant a fer-ho; a finals de 1996, un 24% sosté que està pen-

sant subscriure un fons en els pròxims cinc anys (gràfic 2).

Donat que els fons de pensions van sortir al mercat fa poc més d’u-

na dècada, és lògic que entre els actuals pensionistes i els cònjuges el per-

centatge de propietaris sigui molt inferior.A pocs pensionistes d’avui com-

pensava econòmicament subscriure un fons quan les entitats financeres van

començar a oferir-los als seus clients.Així, un 6% d’ells contestava afirmati-

vament la pregunta sobre si els posseïen. L’increment des de 1995, quan

només un 3% contestava això, suggereix amb tot, que comencen a jubilar-se

persones que compten amb un complement privat a la seva pensió pública

(quadre 2).



Quadre 2

SUBSCRIPCIÓ DE FONS DE PENSIONS (1995 I 1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

1995 1996 1995 1996 1995 1996

Tenen un fons de pensions

contractat per ells o per la

seva empresa 16 21 3 6 12 17

No tenen un fons de pensions,

però pensen fer-se’n un (en els

pròxims cinc anys) 14 24 – – – –

No tenen un fons de pensions

ni han pensat fer-se’n un en els

pròxims cinc anys 67 51 – – – –

Ns/nc 3 4 – – – –

100 100 100 100 100 100

BASE (819) (2.554) (323) (966) (1.141) (3.520)

Pregunta el 1995: «¿Em podria dir si té un fons de pensions, contractat per vostè o per la

seva empresa,o bé alguna cosa semblant,com ara un fons d’inversió? Si us plau, llegeixi aques-

ta targeta i assenyali la resposta que respongui a la seva situació: a) Tinc un fons de pensions

contractat per mi;b) Tinc un fons de pensions contractat per la meva empresa;c) Tinc un fons

d’inversió; d) Tinc un fons de pensions contractat per mi i un fons d’inversió; e) Tinc un

fons de pensions contractat per la meva empresa i un fons d’inversió; f) No en tinc cap, però

he decidit fer-me’n un (o els dos) pròximament; g) No en tinc cap, però estic pensant serio-

sament a fer-me’n un (o tots dos); h) No en tinc cap ni penso fer-me’n cap.

Preguntes el 1996: «Des de fa uns quants anys, els bancs ofereixen la possibilitat d’obrir un

fons de pensions per dipositar-hi diners, que es recuperaran, amb interessos, quan ens jubi-

lem. ¿Té vostè un fons privat de pensions?: 1 Sí; 2 No» «Aquest fons de pensions, ¿el va con-

tractar vostè o la seva empresa?:1 Jo;2 La meva empresa».Només per als no-pensionistes: «¿Ha

pensat en fer-se’n un en els pròxims cinc anys?: 1 Sí; 2 No».
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3. El suport creixent a reformes en profunditat que
augmentin la capacitat d’elecció 

A més d’aquestes evidències sobre un cert descens de la inquietud

personal dels ciutadans i un augment de la possessió de fons de pensions i

de la disposició a subscriure’ls, l’enquesta posa en relleu un desplaçament

cap a una acceptació més gran de reformes que reforcin el complement pri-

vat dels sistemes de pensions i promoguin la capacitat d’elecció dels ciuta-

dans. En aquesta direcció apunten les respostes a dues propostes que ja

vam plantejar el 1995 i que, aparentment, susciten pocs problemes de com-

prensió entre els entrevistats.

La primera d’aquestes propostes afecta la introducció d’un sistema

de pensions que asseguri «un mínim nivell de vida per a tots», de manera

que «si algú vol un major benestar subscrigui un pla de pensions privat».

Mentre la proporció de ciutadans que eludia una resposta concreta era en

totes dues enquestes pràcticament constant, el 1995, un 57% dels entrevis-

tats donava la seva aprovació a un sistema semblant; el 1996, el percentatge

augmentava fins al 71%.Aquest augment es verifica tant entre els no-pensio-

nistes com entre els pensionistes i els seus cònjuges.

Gràfic 2

SUBSCRIPCIÓ DE FONS DE PENSIONS PER NO-PENSIONISTES
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El suport a aquesta proposta continua sent més pronunciat entre els

no-pensionistes que entre els pensionistes: prop de tres quartes parts (72%)

dels primers expressen el seu acord i només un 20% es declara en contra.

Entre els pensionistes, el 67% estaria a favor i el 13% en contra, mentre que

un 20% no contesta (quadre 3 i gràfics 3a i 3b).

Per tant, els espanyols semblen més familiaritzats que fa un any i mig

amb la idea d’un sistema de pensions basat en dos pilars: un públic i univer-

sal, orientat cap a la satisfacció del que aquí denominen «un mínim nivell de

vida» i un suplement de caràcter privat. En absència d’una definició més

precisa del que aquest «mínim» comporta, és probable que els entrevistats

no associïn la proposta enunciada en la pregunta amb una modificació

estructural del sistema de pensions vigent i tendeixin a identificar aquest

«mínim» amb la cobertura actual de les prestacions de jubilació de la

Seguretat Social.

Quadre 3

ACTITUD ENVERS UNA REFORMA MITJANÇANT LA QUAL LA PENSIÓ
PÚBLICA ASSEGURI UN MÍNIM NIVELL DE VIDA PER A TOTHOM I SIGUI
COMPATIBLE AMB UN PLA PRIVAT (1995 I 1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

1995 1996 1995 1996 1995 1996

Els sembla bé 60 72 50 67 57 71

Els sembla malament 33 20 35 13 34 18

Ns/nc 7 8 15 20 9 11

100 100 100 100 100 100

BASE (819) (2.554) (323) (966) (1.141) (3.520)

Pregunta el 1995 i el 1996: «Hi ha qui opina que seria bo un sistema en què la pensió públi-

ca assegurés un mínim nivell de vida per a tothom i que, si algú vol un benestar més gran en

la jubilació es faci un pla de pensions privat. Aquest sistema, ¿li semblaria bé o malament?:

1 Bé; 2 Malament».
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Sí que implicaria una ruptura amb el disseny de provisió de pen-

sions existent la segona proposta plantejada en l’enquesta de 1995 i repro-

duïda en la de 1996. La possibilitat d’escollir entre continuar afiliat al siste-

ma de la Seguretat Social per cobrar una pensió pública o sortir del sistema

Gràfic 3a

ACTITUD DAVANT D’UN SISTEMA DE PENSIONS BASAT EN DOS PILARS
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Gràfic 3b

ACTITUD DAVANT D’UN SISTEMA DE PENSIONS BASAT EN DOS PILARS
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i procurar-se una pensió de jubilació privada comportaria la transició cap a

un model en què els ciutadans poguessin elegir amb total llibertat entre fer

aportacions (i rebre prestacions de jubilació) al sistema públic o al privat. El

1996, gairebé la meitat (49%) dels no-pensionistes afirmen que aquest siste-

ma els semblaria bé, mentre que un de cada tres entrevistats (33%) opina el

contrari. D’altra banda, els pensionistes es divideixen pràcticament en ter-

ços entre els que es declaren a favor (32%), en contra (33%) i els que no

contesten (35%).

Tot i que l’acceptació de la total llibertat d’elecció entre públic i pri-

vat no ha augmentat des del mes d’abril de 1995 (d’un 43% a un 44% del

total de la mostra), el rebuig s’ha atenuat considerablement en passar d’un

44% a un 33%. La reducció de la polarització de les posicions redunda en un

reforçament relatiu de la més favorable a la reforma (quadre 4).

Quadre 4

ACTITUD ENVERS UNA REFORMA QUE PERMETI ESCOLLIR ENTRE
COTITZAR A LA SEGURETAT SOCIAL PER OBTENIR UNA PENSIÓ PÚBLICA
O SORTIR DEL SISTEMA I INGRESSAR ELS DINERS EN UN FONS PRIVAT 
DE PENSIONS (1995 I 1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

1995 1996 1995 1996 1995 1996

Els sembla bé 50 49 26 32 43 44

Els sembla malament 41 33 52 33 44 33

Ns/nc 9 18 22 35 13 23

100 100 100 100 100 100

BASE (819) (2.554) (323) (966) (1.141) (3.520)

Pregunta el 1995 i el 1996: «De vegades també s’ha proposat la possibilitat d’escollir entre

cotitzar a la Seguretat Social per obtenir una pensió pública de jubilació o sortir totalment del

sistema de pensions de la Seguretat Social i ingressar cada mes aquests diners en un fons de

pensions privat.Això, ¿li semblaria bé o malament?: 1 Bé; 2 Malament.»
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Per aprofundir en el significat d’aquesta actitud favorable a un siste-

ma de pensions que permeti escollir entre la Seguretat Social i un esquema

privat de previsió, en l’enquesta de 1996 hem preguntat als entrevistats no-

pensionistes l’opció per la qual s’inclinarien. Poc més de la meitat dels que

contesten que els semblaria bé un sistema d’elecció lliure (un 26% de la

mostra) declara que, cas que poguessin escollir, abandonarien el sistema pú-

blic de pensions: l’altra meitat es divideix entre els que continuarien cotit-

zant a la Seguretat Social i els que no tenen una intenció clara en relació

amb això (quadre 6 i gràfic 5).

Hi ha, per tant, una proporció de poc més d’un quart dels no benefi-

ciaris d’una pensió de la Seguretat Social que desitjaria no tan tols tenir

opció d’escollir, sinó també acollir-se a un sistema de previsió privat. La pro-

porció creix quan aquesta opció va lligada a un model que permetria sortir

només parcialment del sistema públic.Així ho indiquen les respostes a una

pregunta formulada per primer cop a l’enquesta de 1996, mitjançant la qual

hem temptejat la reacció davant d’un sistema de pensions que permetés a

qualsevol cotitzant destinar el 50% de la seva cotització a un sistema privat

de pensions.(2) Un 58% dels no-pensionistes es mostra favorable a l’existèn-

cia d’un sistema similar. D’aquests, un 67% dividiria la seva cotització en

dues meitats i n’ingressaria una en un fons privat, mentre que un 15% conti-

nuaria adscrit íntegrament a la Seguretat Social.Això significa que a un 39%

de la població espanyola no jubilada li semblaria bé l’existència d’un siste-

ma mixt d’aquestes característiques i, a més, optaria per fer ús de les possi-

bilitats que ofereix (quadres 5 i 6 i gràfic 4).

(2) Aquesta reforma del sistema públic de pensions és la proposada per Herce, Sosvilla, Castillo i Duce (1996).



Quadre 5

ACTITUD ENVERS UNA REFORMA QUE PERMETI DISTRIBUIR LA
COTITZACIÓ EN DUES MEITATS ENTRE EL SISTEMA PÚBLIC I 
EL PRIVAT (NOMÉS 1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

Els sembla bé un sistema que permeti

distribuir la cotització en dues meitats,

una de les quals hauria de ser ingressada

en un fons privat de pensions 58 44 54

Els sembla malament 22 19 21

Ns/nc 20 37 25

100 100 100

BASE (2.554) (966) (3.520)

Pregunta: «Imagini’s que una nova llei permet als treballadors que ho desitgin distribuir en

dues meitats els diners que l’empresa i ells mateixos paguen actualment a la Seguretat Social.

Una d’aquestes meitats continuaria destinada a la Seguretat Social. L’altra, el treballador l’hau-

ria d’ingressar en un fons privat de pensions. ¿Què li semblaria?: 1 Bé; 2 Malament.»
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Gràfic 4

ACTITUD DAVANT UN SISTEMA QUE DISTRIBUEIXI LA COTITZACIÓ
PER MEITATS
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Quadre 6

RESUM DE CONDUCTES RELATIVES A LA SUBSCRIPCIÓ 
DE FONS PRIVATS I D’ACTITUDS RELATIVES A REFORMES 
QUE PERMETIN ESCOLLIR ENTRE PENSIONS PÚBLIQUES I PRIVADES
(NOMÉS «NO-PENSIONISTES, 1996)

%

Possessió de fons

Tenen fons de pensions 21

No en tenen, però pensen subscriure’n un 24

No en tenen ni pensen subscriure’n cap 51

Ns/nc 4

Actitud envers una reforma que permeti escollir entre cotitzar a la Seguretat 

Social (SS) o sortir del sistema

Els sembla bé i sortirien de la SS 26

Els sembla bé, però continuarien a la SS 11

Els sembla bé, però no saben si sortirien de la SS o hi continuarien 12

Els sembla malament 33

Ns/nc 18

Actitud envers una reforma que permeti destinar la meitat de la cotització

a un fons de pensions privat

Els sembla bé i dividirien la seva cotització 39

Els sembla bé, però no dividirien la seva cotització 9

Els sembla bé, però no saben si dividirien la seva cotització 10

Els sembla malament 22

Ns/nc 20

100

BASE (2.554)

L’enunciat general de les preguntes figura en els quadres 3, 4 i 5. La pregunta sobre la refor-

ma que permeti una elecció de sortida del sistema es complementa amb la següent: «Si hi

hagués l’opció, ¿continuaria a la Seguretat Social o es canviaria a un fons de pensió privat?:

1 Continuaria a la SS; 2 Canviaria a un fons privat». A la pregunta sobre el sistema mixt l’a-

companya aquesta pregunta: «Si s’aprovés aquesta llei, ¿què faria?:dividiria la seva contribució

per ingressar-ne la meitat en un fons privat de pensions o continuaria pagant tota la quota a

la Seguretat Social com ara: 1 Dividiria la meva contribució; 2 Continuaria pagant a la SS».



Resumint, del contrast de resultats de les preguntes formulades el

1995 i 1996 es pot deduir la consolidació del suport social a models de

pensions que reforcin la previsió privada i permetin graus de llibertat d’e-

lecció als cotitzants. Aquesta observació és coherent amb les respostes a

altres preguntes incloses en l’enquesta de 1996: d’una banda, les relatives a

la possessió de fons de pensions i la disposició a subscriure’ls; i, de l’altra,

les referents a l’opció d’acollir-se a les noves vies que obririen les reformes

del sistema públic de pensions. El quadre 6 sintetitza els principals resultats

d’aquestes preguntes.

4. Les incerteses sobre el futur del sistema públic
de pensions en la seva forma actual

La tranquil·lització de la societat en relació amb el seu futur (o pre-

sent) personal com a jubilat es retalla sobre el teló de fons d’una preocupa-

ció persistent quan el problema és plantejat en termes del futur de les pen-

sions. El 1995 vam preguntar als entrevistats sobre la seva preocupació pel
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Gràfic 5
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futur del sistema públic de pensions a vint anys vista. Entre els qui van

manifestar la seva opinió, el 52% no creia en una «crisi greu», pensava que el

sistema es podria mantenir bàsicament com fins ara, tot i que calgués fer

«alguns canvis i retocs». Però el 39% sí que veia aquesta crisi i creia que era

probable que el sistema no pogués garantir pensions del nivells de les

actuals.

El 1996 hem plantejat el problema sobre la continuïtat de les pen-

sions públiques acotant-lo temporalment als pròxims deu anys. La distribu-

ció de freqüències mostra l’equilibri entre els més optimistes i els més pessi-

mistes: al marge d’un segment apreciable de ciutadans que dubten o no

tenen una opinió sobre el tema, el percentatge dels qui opinen que es podrà

comptar amb pensions del nivell de les actuals és d’un 38% mentre que el

36% no ho veu així. Crida l’atenció que, entre els pensionistes, s’estengui

menys la postura pessimista que entre els no-pensionistes (quadre 7 i gràfics

6a i 6b).

Si bé és cert que poc més d’un de cada tres entrevistats no veu di-

ficultats en el futur immediat del sistema públic de pensions, les dades

posen de manifest l’extensió dels sentiments de dubte i d’incertesa. Així

doncs, el contrast entre les respostes obtingudes l’abril de 1995 i el novem-

bre de 1996, tenint en compte les diferències en el marc temporal proposat

en l’enunciat de les preguntes entre les dues enquestes, indica la permanèn-

cia d’un alt nivell de preocupació que, en principi, es pot interpretar en ter-

mes d’escepticisme, de pessimisme o de realisme.



Quadre 7

INCERTESES SOBRE EL FUTUR DEL SISTEMA PÚBLIC 
DE PENSIONS EN LA SEVA FORMA ACTUAL (1995 I 1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

1996: D’aquí a deu anys es podrà comptar amb

pensions públiques del nivell de les actuals 38 37 38

No es podrà comptar amb pensions públiques

del nivell de les actuals 41 23 36

Ns/nc 21 39 26

1996: Creuen molt o bastant probable que es

garanteixi el poder adquisitiu de les pensions

després del 2001 23 25 24

Ho creuen molt poc probable o gens 54 34 48

Ns/nc 23 41 28

100 100 100

BASE (2.554) (966) (3.520)

1995: «D’aquí a vint anys el sistema de pensions

es mantindrà bàsicament com fins ara» 18 28 21

«D’aquí a vint anys, si es fan alguns canvis,

es podrà resoldre el problema» 34 24 31

«D’aquí a vint anys sembla probable que no es

garantiran pensions públiques del nivell

de les actuals» 43 31 39

Ns/nc 5 17 9

100 100 100

BASE (819) (323) (1.141)

Pregunta el 1995: «De vegades, la premsa i els polítics parlen d’una possible crisi de les pen-

sions públiques que consistiria en què,d’aquí a vint anys,no es podria comptar amb pensions

públiques del nivell de les actuals. ¿Quina impressió en té? Si us plau, digui’m amb quina de

les opcions d’aquesta targeta està més d’acord: a) Hi haurà una crisi real i bastant greu. Sem-

bla probable que, d’aquí a vint anys, no es puguin garantir pensions del nivell de les actuals,

tret que es facin canvis importants; b) Hi haurà dificultats, però si es fan alguns canvis i retocs

d’aquí fins aleshores, es podrà resoldre el problema; c) No es pot parlar d’una crisi greu. En

realitat, el que es diu sobre l’assumpte és bastant exagerat i el sistema pot continuar bàsica-

ment com fins ara».

Pregunta el 1996: «De vegades, la premsa i els polítics parlen d’una possible crisi de les pen-

sions públiques que consistiria en què,d’aquí a deu anys,no es podria comptar amb pensions

públiques del nivell de les actuals.En la seva opinió,d’aquí a deu anys, ¿es podrà comptar amb

pensions públiques del nivell de les actuals?: 1 Sí; 2 No».
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Gràfic 6a

CONFIANÇA DELS NO-PENSIONISTES DAVANT DEL FUTUR DE L’ACTUAL
SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

1995

Ns/nc

5%

Probablement no

43%

Sí

18%

Sí, si es fan
alguns canvis

34%

1996

Ns/nc

21%

No

41%

Sí

38%

“D’aquí a DEU anys es
podrà comptar amb
pensions públiques del
nivell de les actuals”

“D’aquí a VINT anys es
podrà comptar amb
pensions públiques del
nivell de les actuals”

“El poder adquisitiu de les
pensions es mantindrà
després del 2001” Ns/nc

23%

1996

Molt o bastant
probable

23%

Poc o gens
probable

54%



42 ■ ELS PERFILS GENERALS DE L’OPINIÓ PÚBLICA

Gràfic 6b

CONFIANÇA DELS PENSIONISTES DAVANT DEL FUTUR DE L’ACTUAL
SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
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Aquesta impressió és reforçada per les respostes a una pregunta més

concreta formulada exclusivament en l’enquesta de 1996 i que aproxima

l’atenció de l’entrevistat a un període temporal encara més proper. Amb

aquesta pregunta hem volgut esbrinar la confiança de la població en el fet

que es mantingui la garantia d’indexació de les pensions més enllà de les

dates compreses en l’acord entre govern i sindicats. Prop d’un de cada qua-

tre entrevistats creu «molt» o «bastant probable» que es mantingui aquesta

garantia després del 2001. Davant d’ells, els pensionistes registren un nivell

de desconfiança inferior que no es tradueix en un augment relatiu dels con-

fiats, sinó dels que eludeixen contestar la pregunta (quadre 7).

5. L’escassesa d’informació

L’extensió dels sentiments d’incertesa en relació amb el panorama

general del sistema públic de pensions fa suposar un elevat interès de la

població per aquest tema. Si s’ha de jutjar per l’elevat índex d’acceptació de

l’entrevista telefònica un cop anunciat l’assumpte sobre el qual versarà (al

voltant del 75%), podem donar per fet aquest interès. La majoria de la pobla-

ció se sent prou interessada pel tema de les pensions com per accedir a

parlar-ne durant vint minuts amb un desconegut.

No obstant això, l’interès no sembla anar paral·lel al nivell d’informa-

ció. D’acord amb l’enquesta realitzada l’abril de 1995, gairebé dos de cada

tres entrevistats es consideraven poc informats o totalment desinformats

(64%). Un any i mig després s’accentuen els traços de la imatge obtinguda

aleshores, ja que gairebé tres de cada quatre entrevistats es declaren poc

informats (57%) o totalment desinformats (17%), mentre que tan sols un

24% té la sensació d’estar bastant o mol informat.



Quadre 8

NIVELL D’INFORMACIÓ SOBRE LES PENSIONS (1995 I 1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

1995 1996 1995 1996 1995 1996

Tenen la sensació d’estar:

Molt informats 5 3 3 3 4 3

Bastant informats 26 21 25 21 26 21

Poc/totalment desinformats 63 75 65 72 64 74

Ns/nc 6 1 7 4 6 2

Han sentit parlar sobre els acords 

entre govern i sindicats (1996)

o els acords entre partits polítics

a Toledo (1995) 39 47 32 50 37 48

No n’han sentit parlar 58 52 60 46 59 50

Ns/nc 3 1 8 4 4 2

100 100 100 100 100 100

BASE (819) (2.554) (323) (966) (1.141) (3.520)

Preguntes el 1995: «Sobre el tema de les pensions públiques, té, vosté, la sensació d’estar:

a) Poc informat o totalment desinformat; b) bastant informat; c) molt informat».

«Vostè ja deu saber que el mes de febrer es van reunir a Toledo representants de diferents par-

tits polítics per discutir el tema de les pensions públiques. En aquesta reunió, els polítics van

arribar a alguns acords sobre les pensions. ¿Quina impressió té d’aquests acords? Si us plau,

doni’m una resposta d’aquesta targeta: a) És la primera notícia que tinc d’aquests acords de

Toledo; b) Tinc una vaga idea que es van reunir, però ignoro l’acord a què van arribar; c) Tinc

una impressió general sobre aquests acords i es tracta d’una impressió més aviat favorable;

d) Tinc una impressió general sobre aquests acords i es tracta d’una impressió més aviat des-

favorable».

Preguntes el 1996: «Sobre el tema de les pensions públiques, té, vostè, la sensació d’estar:

1 Molt informat; 2 Bastant informat; 3 Poc informat; 4 Totalment desinformat».

«El mes d’octubre passat es van reunir líders sindicals amb membres del govern i van arribar

a alguns acords sobre les pensions de la Seguretat Social. ¿Havia sentit parlar d’aquests acords?:

1 Sí; 2 No».
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D’una banda, aquesta impressió s’ha de matisar a la vista del fet que

el públic de 1996 sembla estar més al corrent dels acords sociopolítics

sobre aquesta matèria que el públic de 1995 en relació amb el Pacte de Toledo.

Gairebé la meitat dels entrevistats el 1996 (48%) coneix l’existència de l’acord

firmat la tardor passada entre el govern del Partit Popular i les centrals sindicals;

aquesta xifra és més elevada que la que vam registrar l’abril de 1995 quan vam

preguntar sobre l’acord subscrit al Pacte de Toledo.Aleshores només el 37% de

la població va declarar haver sentit alguna cosa sobre aquest acord (quadre 8).

Gràfic 7a

NIVELL D’INFORMACIÓ SOBRE LES PENSIONS
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Però, d’altra banda, hi ha raons per pensar que aquesta sensació d’es-

tar escassament informats és relativament realista. Mitjançant algunes pre-

guntes addicionals incloses en l’enquesta de 1996, hem sondejat el grau

d’informació de la ciutadania espanyola en relació amb altres dimensions

del problema que ens incumbeix. Es tracta del coneixement aproximat d’al-

guns paràmetres bàsics relatius al context demogràfic i econòmic del pro-

blema en qüestió.
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Gràfic 7b

NIVELL D’INFORMACIÓ SOBRE LES PENSIONS
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Només un segment reduït de la població té una idea aproximada

sobre la població actualment coberta pel sistema de pensions.Als entrevis-

tats se’ls va demanar que precisessin quants de cada 100 espanyols són

actualment pensionistes i quants treballadors són cotitzants a la Seguretat

Social. Com és sabut, les xifres correctes ronden el 18% i el 30%, respectiva-

ment.Aproximadament una tercera part dels entrevistats eludeixen una res-

posta; i no superen el 14% els que, en cada cas, estimen les xifres amb una

desviació inferior al ±5% (quadre 9).

Quadre 9

CONEIXEMENT DE LA PROPORCIÓ ENTRE PENSIONISTES I COTITZANTS 
A LA SEGURETAT SOCIAL SOBRE LA POBLACIÓ ESPANYOLA (NOMÉS 1996)

%

Creuen que el percentatge de cotitzants amb relació a la població espanyola

és del 30%, amb una desviació del ±5% 13

Creuen que el percentatge de cotitzants queda fora d’aquest interval 52

Ns/nc 35

Creuen que el percentatge de pensionistes amb relació a la població espanyola

és del 18%, amb una desviació del ±5% 14

Creuen que el percentatge de pensionistes queda fora d’aquest interval 53

Ns/nc 33

100

BASE (3.520)

Preguntes: «Com vostè sap, a Espanya som aproximadament 40 milions d’espanyols entre

nens, estudiants, mestresses de casa, treballadors, aturats i pensionistes. De cada 100 espa-

nyols, ¿quants creu que són pensionistes?» (Pregunta oberta).

«I de cada 100 espanyols, ¿quants creu que són treballadors que cotitzen a la Seguretat Social?»

(Pregunta oberta).

Però potser el més destacable sigui l’error no en l’estimació de les

dades per separat, sinó en la idea de la proporció entre totes dues.Tenint en

compte la diferència percentual de dotze punts entre el nombre de cotit-
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zants i pensionistes actuals, hem calculat el percentatge d’entrevistats que,

amb una desviació de ±8% (en aquest cas augmentem l’interval perquè la

prova és més exigent), tenen una idea ajustada de la proporció entre els uns

i els altres. Només el 10% dels entrevistats compleixen aquesta condició. En

altres paraules, només un de cada 10 espanyols ofereix xifres d’estimació

sobre el nombre de cotitzants i de beneficiaris del sistema de la Seguretat

Social, la diferència de les quals oscil·la entre quatre i vint punts percentuals

a favor dels cotitzants.

El baix nivell d’informació també es comprova en preguntar als en-

trevistats que treballen amb contracte (28% de la mostra) si coneixen la

proporció del salari brut que paguen ells mateixos (no la seva empresa)

com a cotització a la Seguretat Social. Un 59% no ho sap contestar. Entre els

que ofereixen una resposta, un 20% s’acosta a la dada correcta (5%) amb

una desviació de ±5%: és a dir, cita un percentatge per sota de l’11%. Una

majoria ni tan sols pot dir si la seva empresa paga a la Seguretat Social més

o menys que ells mateixos. Efectivament, el 58% dels assalariats amb con-

tracte desconeix que l’empresa aporta a la Seguretat Social més que ells

(aproximadament cinc vegades més). Del 31% que afirma que l’empresa

cotitza més, poc menys de la tercera part (30%) ignora aproximadament

quant més, i només un 44% (el 14% de tots els entrevistats) assenyala la res-

posta més encertada de les formulades a l’enquesta: «l’empresa paga més

del doble» (quadre 10 i gràfic 8).

¿Com es pot explicar la falta d’informació sobre una qüestió que, en

principi, concerneix tan directament els interessats? Una primera hipòtesi

apuntaria cap als elevats costos del fet d’informar-se individualment sobre

aquest tema. Comprendre el funcionament del sistema públic de pensions

exigeix adquirir uns coneixements tècnics sobre com es recapten i s’assig-

nen els diners d’aquestes prestacions. Els costos de temps i d’atenció per

penetrar en un tema d’una complicació tècnica com aquesta són elevats en

un sistema educatiu que potser no ha encertat a donar cabuda en els seus

plans d’estudi a aquests (no tan petits) detalls de la vida corrent, i amb uns
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mitjans de comunicació que potser estan orientats a oferir una imatge viva i

dramàtica de l’actualitat sense centrar tant la seva atenció en l’aridesa de les

xifres. Per tant es pot suggerir que aquests mitjans, que són la font d’infor-

mació més accessible per a una bona part de la ciutadania, compleixen no-

més a mitges la funció de proveir-la de dades i arguments clars; almenys,

així ho estima el 60% dels entrevistats, que creuen que els mitjans no infor-

men amb claredat sobre el tema que ens ocupa. Només un 25% opina el

contrari.

Quadre 10

CONEIXEMENT DE LA PROPORCIÓ DE LES APORTACIONS INDIVIDUALS
AL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL (NOMÉS EMPLEATS AMB
CONTRACTE, 1996)

%

Creuen que la seva empresa cotitza més que no pas ells:

Més del doble 14

El doble o menys 8

Ns/nc 9

Creuen que la seva empresa cotitza igual que ells 7

Creuen que la seva empresa cotitza menys que ells 4

Ns/nc 58

100

BASE (1.001)

Preguntes: «¿Podria dir-me si l’empresa per a la qual vostè treballa paga a la Seguretat Social

més, igual o menys que vostè?: 1 Més; 2 Igual; 3 Menys».

Si contesta que paga més:«¿Com ara quant més?:1 Més del doble;2 El doble;3 Menys del doble».
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6. Una confiança limitada en els polítics 
i els agents socials

Pot ser que la incertesa sobre el futur del sistema públic de pensions

que mostra la població estigui relacionada amb l’escassa confiança en els

actors clau que intervenen en el debat públic. De fet, la confiança diposita-

da en polítics i sindicats «quan parlen de pensions» és escassa. El 38% dels

entrevistats afirma que els polítics els inspiren «poca confiança» quan par-

len de pensions; el 41% va encara més lluny i manifesta que no els n’inspi-

ren «gens». En contrast amb aquests, només el 12% declara que té «molta» o

«bastant confiança» en els polítics. Els sindicats a penes susciten més crèdit

que els polítics: a un 16% els inspiren «molta» o «bastant confiança»; a un

35% «poca» i a un 38% «gens».

És possible que aquest dèficit d’expressió de confiança respongui en

part a l’absència real de confiança i en part a una tendència a l’«hipercriti-

cisme verbal» del discurs públic habitual de la població espanyola. El fet és

que aquesta expressió d’escassa confiança coexisteix amb una acollida mo-
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Gràfic 8

CONEIXEMENT DELS EMPLEATS AMB CONTRACTE SOBRE LA PROPORCIÓ
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deradament favorable dels pactes sobre la reforma de la Seguretat Social re-

centment subscrits pel govern i els sindicats. Efectivament, el 44% dels qui

han sentit parlar d’aquests acords en té una impressió favorable, i el 30%

desfavorable (mentre que un 26% no opina). Calculada sobre el total de la

mostra, la proporció dels qui tenen una impressió positiva dels acords s’ele-

va a una mica més d’un de cada cinc ciutadans (21% davant del 14%). L’abril

de 1995, quan vam preguntar sobre la impressió dels acords firmats entre

els partits polítics a Toledo, la xifra anàloga de les opinions favorables

(calculada també sobre el total de la mostra) s’elevava tan sols al 10%.

La veritat és que, tot i que contrapesades amb els resultats d’aquesta

última pregunta, el nivell de confiança en dos dels actors centrals del debat

públic sobre les pensions –els polítics i els sindicats– declarat per la ciuta-

dania espanyola és baix i tampoc no s’escapen d’aquesta desconfiança els

empresaris «quan parlen de pensions».A aquest conjunt s’afegeix una ampla

creença que l’Institut Nacional de la Seguretat Social no administra bé els

diners de les pensions.Així ho creuen el 42% dels no-pensionistes, tot i que

entre els pensionistes la desconfiança és bastant menys acusada (29%) (qua-

dre 11 i gràfics 9a i 9b).

Però quan preguntem al 38% de la població aparentment no satisfeta

amb la gestió econòmica de la Seguretat Social qui ho faria més bé, compro-

vem que el 55% no té cap opinió, un 10% cita les empreses privades i un 9%

addicional creu que la mateixa Seguretat Social ho podria fer més bé. La res-

ta de les opinions són molt disperses, si bé destaca el fet que només un 1%

esmenta a nivells administratius inferiors a l’estat central (és a dir, les comu-

nitats autònomes i els municipis) com a millors gestors dels diners actual-

ment manejats per la Seguretat Social.
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Gràfic 9a

CONFIANÇA EN ELS ACTORS SOCIALS I POLÍTICS EN TEMES 
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Gràfic 9b

CONFIANÇA EN ELS ACTORS SOCIALS I POLÍTICS EN TEMES 
DE PENSIONS
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desfavorable

12%

Empresaris



Quadre 11

CONFIANÇA EN ELS ACTORS SOCIALS I POLÍTICS (NOMÉS 1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

Quan els polítics parlen de pensions,

els inspiren:

Molta o bastant confiança 10 16 12

Poca confiança 42 29 38

Gens de confiança 43 37 41

Ns/nc 5 18 9

Quan parlen de pensions, els sindicats

els inspiren:

Molta o bastant confiança 17 15 16

Poca confiança 39 25 35

Gens de confiança 38 38 38

Ns/nc 6 22 11

Quan parlen de pensions, els empresaris

els inspiren:

Molta o bastant confiança 10 13 11

Poca confiança 34 25 32

Gens de confiança 43 36 41

Ns/nc 13 26 16

Tenen una impressió favorable dels acords

entre govern i sindicats 20 25 21

No tenen una impressió favorable 15 12 14

No tenen cap impressió 53 49 52

Ns/nc 12 14 12

Creuen que l’INSS administra bé els diners

de les pensions 36 37 37

Creuen que no els administra bé 42 29 38

Ns/nc 22 34 25

100 100 100

BASE (2.554) (966) (3.520)
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Preguntes: «¿Quina confiança li inspiren els polítics quan parlen de pensions? 1 Molta;2 Bas-

tant; 3 Poca; 4 Gens».

«¿Quina confiança li inspiren els sindicats quan parlen de pensions? 1 Molta;2 Bastant;3 Poca;

4 Gens».

«¿Quina confiança li inspiren els empresaris quan parlen de pensions? 1 Molta; 2 Bastant;

3 Poca; 4 Gens».

Als que diuen haver sentit parlar dels acords entre govern i sindicats: «I d’aquests acords, en

té una impressió favorable o desfavorable? 1 En tinc una impressió favorable; 2 En tinc una

impressió desfavorable».

Actualment l’administració central, és a dir, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, adminis-

tra els diners de les pensions públiques. ¿Creu que aquest organisme administra bé els diners

de les pensions? 1 Sí; 2 No.

7. Una visió més aviat optimista de l’evolució 
de l’economia espanyola i de la de la pròpia llar

El contrapunt de la persistent preocupació pel futur del sistema

públic de pensions i de la falta de confiança en els protagonistes polítics,

socials i econòmics del debat sobre les pensions està en l’optimisme de la

població en l’evolució de l’economia espanyola. El 44% dels no-pensionistes

afirma que l’economia espanyola millorarà al llarg dels cinc pròxims anys,

mentre que el 19% opina el contrari. Entre els pensionistes s’observa un

nivell d’optimisme semblant, si bé la proporció de pessimistes i, sobretot,

d’indecisos és més gran (gràfic 10a).

Tot i que l’optimisme és més moderat quan es tracta de calibrar la

pròpia situació econòmica, el volum de pessimistes es manté en un nivell

baix. Aproximadament un de cada tres no-pensionistes pensa que la seva

situació econòmica millorarà en el pròxim lustre; un 41% creu que no expe-

rimentarà canvis i un 17% opina que empitjorarà. Entre els pensionistes i els

seus cònjuges, el predomini dels que tenen unes perspectives continuïstes

és més clar. Gairebé la meitat d’aquests entrevistats creu que la seva situació

econòmica es mantindrà estable; un de cada cinc pensa que empitjorarà i

només un 16% confia en què millorarà. Una distribució d’opinions similar
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indica, per cert, que en el col·lectiu format pels pensionistes i els seus còn-

juges, la majoria confia, almenys en el termini dels pròxims cinc anys, a

mantenir el nivell de vida de què gaudeixen avui dia gràcies, fonamental-

ment, a la seva pensió pública (quadre 12 i gràfic 10b).

Quadre 12

PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA (1996)

No-pensionistes Pensionistes Total

Creuen que, al llarg dels pròxims cinc anys,

l’economia espanyola:

Millorarà 44 43 43

Continuarà més o menys igual 31 17 27

Empitjorarà 19 23 20

Ns/nc 6 18 10

Creuen que, al llarg dels pròxims cinc anys,

la situació econòmica de casa seva:

Millorarà 34 16 29

Continuarà més o menys igual 41 49 43

Empitjorarà 17 20 18

Ns/nc 8 15 10

Base
100 100 100

(2.554) (966) (3.520)

Preguntes: «Al llarg dels pròxims cinc anys, ¿com veu l’economia espanyola? Creu que:

1 Millorarà; 2 Continuarà més o menys igual; 3 Empitjorarà».

«¿I la situació econòmica de casa seva al llarg dels pròxims cinc anys?, creu que: 1 Millorarà;

2 Continuarà més o menys igual; 3 Empitjorarà».
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Gràfic 10a

PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
EN ELS PRÒXIMS CINC ANYS
Enquesta 1996

Millorarà

43%
Empitjorarà

23%

Millorarà
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No-pensionistes Pensionistes

Continuarà més
o menys igual

31%

Empitjorarà

19%

Ns/nc

6%

Continuarà més o
menys igual

17%

Ns/nc

18%

Gràfic 10b

PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE LA PRÒPIA LLAR
EN ELS PRÒXIMS CINC ANYS
Enquesta 1996
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III. LES VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES: 
EDAT, INGRESSOS I EDUCACIÓ, I ALTRES VARIABLES

Un cop exposat el panorama general de l’opinió pública davant

dels problemes del sistema públic de pensions, ara podem examinar amb

més detall les actituds i els comportaments específics de determinats

grups centrant-nos exclusivament en els resultats de l’enquesta de 1996.

En el nostre informe de 1995, obviem aquest exercici per les dimensions

limitades de la mostra utilitzada (1.200 entrevistats). Ara, amb una mostra

de 3.500 entrevistats, la segmentació de la població d’acord amb les posi-

cions que adopta en relació amb el tema de les pensions resulta menys

arriscada.

Aquest capítol compara l’opinió de grups definits per les seves ca-

racterístiques sociodemogràfiques, socioculturals i socioeconòmiques bàsi-

ques; pel seu interès específic, els trets sociolaborals mereixen un capítol a

part, el quatre. La nostra atenció en aquest capítol se centrarà, principal-

ment, en l’edat, en el nivell d’ingressos i en el d’estudis, factors que dividei-

xen la població en grups d’opinió significativament diferents. Els anirem

analitzant per separat, per tal de facilitar la lectura de l’evidència disponi-

ble, si bé ja des del principi assenyalarem que hi ha relacions entre aquests

factors i, més endavant (capítol 5), suggerirem quins són aquells factors als

quals hauríem de donar més importància. Després de considerar l’edat, els

ingressos i l’educació, farem una breu referència a d’altres variables (tals

com el sexe, l’hàbitat i la comunitat autònoma de residència), les freqüèn-

cies de les quals mostren més homogeneïtat que l’esperada.

1. La relació entre edat, ingressos i educació

Les tres variables de l’edat de l’entrevistat, el seu nivell de formació i

els ingressos totals de la llar on resideix influeixen en la seva posició perso-
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nal davant de la pròpia jubilació, en les seves decisions amb relació a la

subscripció de fons privats i en la seva actitud davant de diverses reformes

del sistema de pensions públiques, així com també en la seva percepció del

problema general de les pensions; però convé tenir en compte que aques-

tes tres variables no són independents entre si sinó que guarden una relació

més o menys pautada.

L’associació entre nivells d’ingressos i d’estudis és especialment for-

ta, encara que el nivell d’ingressos es predica de la llar i el d’estudis, de l’en-

trevistat (que és el cap de família o el cònjuge en un 80% dels casos). Si divi-

dim els ingressos en dos únics nivells, prenent 200.000 pessetes mensuals

com a límit, veiem que en el tram inferior d’aquesta quantitat es concentren

un 88% dels entrevistats que van completar, com a màxim, l’educació

primària; un 78% dels que van accedir a la secundària; un 55% dels batxi-

llers i un 33% dels universitaris. D’altra banda, en el tram més elevat, el que

supera les 400.000 pessetes mensuals, trobem un 19% i un 36% de les dues

últimes categories. D’altra banda, com que estan tan relacionats entre si, el

nivell d’ingressos i d’estudis guarden relacions paral·leles amb l’edat dels

entrevistats: a més edat, menys estudis i ingressos familiars. Entre els que

han accedit al batxillerat o a l’educació superior, el 40% estan entre els vint

i els vint-i-nou, el 29% entre els trenta i els trenta-nou, el 16% entre els qua-

ranta i els quaranta-nou i, a penes el 6% entre els cinquanta i els cinquanta-

nou, amb percentatges lleugerament inferiors fins i tot entre els més grans

d’aquesta edat.També els ingressos són superiors en les llars dels entrevis-

tats més joves: entre els que gaudeixen d’ingressos superiors a les 200.000

pessetes mensuals, el 29% té menys de 30 anys, el 26% entre 30 i 40, el 20%

entre 40 i 50, el 12% entre 50 i 60, i baixen per sota del 10% a partir dels 61.
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2. La influència de l’edat

a) Joves despreocupats, madurs inquiets i persones més

grans tranquil·les

La preocupació pel deteriorament econòmic que pot representar la

jubilació ha estat objecte de dues preguntes una mica diferents (vegeu capí-

tol 2), adreçades a no-pensionistes i a pensionistes per separat. Entre els pri-

mers, veuen la seva jubilació amb menys preocupació els més joves, perquè

encara estan lluny d’aquesta situació, i els que han superat els seixanta anys,

i per tant, hi estan molt a prop. Més del 40% dels dos grups afronta el retir

amb tranquil·litat, i gairebé un 20% més ho fa amb poca preocupació. Entre

els que ja han abandonat el mercat de treball i els seus cònjuges, la preocu-

pació per la situació econòmica de casa seva es redueix a mesura que aug-

menta l’edat: la meitat dels més grans de 70 anys la veuen amb tranquil·litat,

davant d’un 68% dels menors de 60 que la veuen amb molta o bastant preo-

cupació (quadre 13).

Quadre 13

PREOCUPACIÓ DAVANT DE LA PRÒPIA JUBILACIÓ, PER EDAT

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

No-pensionistes

Afronten la seva jubilació futura:

Amb molta preocupació 12 16 18 20 13

Amb bastant preocupació 25 29 28 26 24

Amb poca preocupació 17 18 17 16 20

Amb tranquil·litat 46 37 37 38 43

Pensionistes

50-59 60-69 + 70

En aquests moments veuen la situació econòmica
de casa seva:

Amb molta preocupació 28 22 18

Amb bastant preocupació 40 25 21

Amb poca preocupació 12 17 10

Amb tranquil·litat 20 35 51
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(a) A partir d’aquest punt, tots els quadres inclosos en els capítols 3 i 4 recullen resultats úni-

cament de l’enquesta de 1996.

(b) Les dades s’ofereixen en percentatges verticals.

(c) Hem exclòs l’opció de resposta «no ho sap/no contesta» en l’elaboració de les taules de

contingència en què es basen els quadres (vegeu nota metodològica). Per tal de facilitar

la lectura dels quadres hem omès la referència de les bases de les columnes, que varien

en excloure els «ns/nc», però incloem al peu de les taules una nota amb les freqüències

totals de cada grup d’edat, ingressos i educació.

(d) Les freqüències totals dels grups d’edat en la mostra són les següents: 20-29: 773, 30-39:

763, 40-49: 594, 50-59: 496, 60-69: 588, 70-80: 305.

b) Els subscriptors de fons de pensions, de mitjana edat

La influència de l’edat en la contractació de fons de pensions és for-

ta i clara. Com era d’esperar, sovint, els qui no tenen un fons privat ni pen-

sen fer-se’l són els més grans de 60 anys. Entre els que encara estan en edat

de treballar són els de mitjana edat els més propensos a contractar-lo. De

fet, més d’un terç (34%) dels que estan entre els quaranta i els quaranta-nou

afirmen tenir fons de pensions, i en les dues dècades adjacents, el percentat-

ge supera la quarta part. D’aquesta manera, resulta destacable que ja en el

grup d’edat de 30 a 39 anys, un 27% dels entrevistats han subscrit fons pri-

vats. L’esforç d’estalvi per a pensions privades està clarament definit pel que

fa a l’edat, tot i que un 22% dels més grans de 59 anys, pròxims a la jubilació

o ja jubilats, en tenen una.

El temps necessari per generar un fons d’aquest tipus es reflecteix

també en l’edat dels qui encara no l’han contractat però s’ho estan pensant:

gairebé un terç dels qui han complert els 20 i un altre dels qui han com-

plert els 30 (però no els 40) tenen aquests plans.Així, aproximadament un

terç dels entrevistats entre els trenta i els trenta-nou anys pensen fer-se un

fons i una quarta part ja l’ha contractat; els mateixos percentatges s’apli-

quen als que en tenen entre quaranta i quaranta-nou, però a la inversa.Això

suggereix l’existència d’un llindar d’edat a partir del qual la gent pren una

decisió en un sentit o en un altre, però en canvi, van deixant d’entretenir el

pensament desfullant la margarida de la decisió en qüestió (quadre 14).
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Quadre 14

SUBSCRIPCIÓ DE FONS DE PENSIONS (NOMÉS «NO-PENSIONISTES»), 
PER EDAT

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Tenen un fons de pensions, contractat per ells

o per la seva empresa 7 27 34 27 22

No tenen un fons de pensions, però pensen

fer-se’n un en els pròxims cinc anys 32 30 22 9 1

No tenen un fons de pensions ni han pensat

a fer-se’n un en els pròxims cinc anys 61 43 44 63 77

c) Reformisme i edat: a menys edat, més acceptació de

reformes que ampliïn la capacitat d’elecció i més

disposició a sortir totalment o en part del sistema públic

L’edat influeix en el grau d’acceptació de les diferents propostes de

reforma del sistema públic de pensions presentades en el qüestionari.Aquesta

influència és summament clara en les dues reformes que impliquen un trans-

vasament més decidit de recursos del sistema públic al privat,en tot o en part.

És important assenyalar que els més joves són els més disposats a

traslladar la seva cotització al mercat. Més de la meitat dels menors de 50

anys estan disposats a ingressar la meitat de la seva cotització en un fons

privat, i en el cas dels que en tenen entre vint i vint-i-nou arriba al 63%; i

més d’un terç estan disposats a canviar la totalitat de la seva cotització, fins

al 45% dels que encara no han complert els 30. En canvi, la privatització

total de la pensió, si bé optativa, troba un refús més freqüent en les edats

centrals, que se situa al voltant de la meitat de les respostes de l’entorn dels

50 anys. Una cosa semblant passa amb la privatització parcial (la fórmula de

«les meitats»), encara que el rebuig sigui bastant inferior, ja que se situa

aproximadament en un terç de les respostes.

Les diferències entre els grups d’edat en relació amb l’orientació

general d’establir una pensió pública mínima i igual per a tothom són molt
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menys marcades. S’observa, però, un lleuger increment de l’acceptació d’a-

questa orientació a mesura que augmenta l’edat, al contrari de les dues pro-

postes anteriors. Si en tots els intervals d’edat la positiva supera les tres

quartes parts de les respostes, entre els més grans de 70 anys arriba al 87%

(quadre 15).

Quadre 15

ACTITUD ENVERS LES REFORMES DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS,
PER EDAT

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 + 70

No-pensionistes

Els semblaria bé un sistema que permetés escollir 

entre cotitzar a la Seguretat Social  i sortir del 

sistema, i sortirien de la Seguretat Social 45 40 33 24 26 –

Els semblaria bé aquest sistema, però

continuarien a la Seguretat Social 14 13 15 23 25 –

Els semblaria malament aquest sistema 41 47 52 53 49 –

Els semblaria bé un sistema que permetés destinar 

la meitat de la cotització a un fons privat de 

pensions, i dividirien la seva cotització 63 56 54 43 44 –

Els semblaria bé aquest sistema, però no

dividirien la seva cotització 10 10 13 20 23 –

Els semblaria malament aquest sistema 27 34 33 37 33 –

Tots

Els semblaria bé un sistema en què la pensió

mínima assegurés un mínim nivell de vida

per a tothom 77 77 79 80 83 87

Els semblaria malament aquest sistema 23 23 21 19 17 13
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(1) Aquesta relació també ha estat assenyalada per Alvira, García i Blanco (1996).

d) Els més grans, més confiats en el futur de les pensions

públiques en general i en els protagonistes del debat, 

i els joves, menys atents al debat

Els més tranquils en relació amb el manteniment i la indexació de

les pensions públiques són els més grans: el 64% dels que tenen entre sei-

xanta i seixanta-nou anys i el 58% dels de 70 o més anys opinen que d’aquí

a deu anys es podrà comptar amb pensions del nivell de les actuals, i una

mica més del 40% de tots ells creuen que la indexació de les prestacions

està garantida en els pròxims anys. Però entre els més joves, la confiança

referent a això és menor, ja que només un 43% dels que tenen entre vint i

vint-i-nou anys creu que es mantindran les pensions com fins ara, i tan sols

un 26% creu que es respectarà el compromís d’indexació.(1)

Clarament, els joves estan menys informats sobre el sistema de pen-

sions, i els més grans, en general, ho estan més, si bé en preguntar, més con-

cretament, sobre els acords govern-sindicats, els que més freqüentment afir-

men tenir-ne notícia són els que tenen entre 40 i 70 anys. Així, la relació

entre edat i nivell d’informació no és lineal, tot i que és evident una infor-

mació menor dels joves, potser per la seva menor atenció, sobre el debat

del sistema de pensions espanyol.

L’edat també afavoreix la confiança dels protagonistes del debat

públic sobre les pensions. Els més grans de 60 anys avaluen més bé la tasca

dels mitjans de comunicació i de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i,

a grans trets, confien més en els polítics i en els empresaris. Els més joves,

en canvi, mostren menys simpatia pels polítics i els empresaris que la resta,

i guarden una impressió pitjor sobre els acords recents govern-sindicats en

l’àmbit de les pensions (quadre 16).
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Quadre 16

PERCEPCIÓ DEL DEBAT PÚBLIC SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONS,
PER EDAT

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 + 70

Incerteses davant del futur del sistema públic de pensions en la seva forma actual

Creuen que d’aquí a deu anys es podrà

comptar amb pensions públiques del nivell

de les actuals 43 47 49 57 64 58

Creuen molt o bastant probable que es

garanteixi el nivell adquisitiu de les pensions

públiques després del 2001 26 29 36 36 42 43

Nivell d’informació sobre les pensions

Tenen la sensació d’estar molt o bastant

informats 18 26 27 23 25 29

Havien sentit parlar dels acords entre

govern i sindicats 37 47 57 53 55 50

Confiança en els actors polítics i socials

Creuen que els mitjans de comunicació informen 

amb claredat sobre les pensions públiques 26 28 28 27 37 40

Els polítics els inspiren molta o bastant

confiança quan parlen de pensions 7 11 12 13 21 22

Poca confiança 52 44 40 40 33 36

Els sindicats els inspiren molta o bastant

confiança quan parlen de pensions 18 19 19 16 18 21

Poca confiança 50 41 37 32 30 36

Els empresaris els inspiren molta o bastant

confiança quan parlen de pensions 11 11 11 16 19 17

Poca confiança 44 37 37 30 35 41

Tenen una impressió favorable dels acords

entre govern i sindicats 17 22 28 28 32 28

Creuen que l’Institut Nacional de la Seguretat

Social administra bé els diners de les pensions 47 45 46 48 58 60

Percepció de l’evolució econòmica

Creuen que, al llarg dels pròxims cinc anys,

l’economia espanyola millorarà 45 44 49 52 54 51



66 ■ LES VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES: EDAT, INGRESSOS I EDUCACIÓ, I ALTRES VARIABLES

3. La influència dels ingressos

a) Ingressos i percepció de la pròpia jubilació

Com es podria esperar, a les llars que compten amb una situació

econòmica més còmoda, la futura jubilació es percep en menor mesura

com un problema. Les dues respostes més negatives perden adeptes se-

gons que augmenten els ingressos, i les dues més positives els guanyen.

Gairebé la quarta part dels que ingressen menys de 100.000 pessetes men-

suals afronten la seva jubilació amb molta preocupació, davant del 10%

dels que n’ingressen més de 300.000. Al contrari, més de la meitat d’a-

quests últims diuen que l’afronten amb tranquil·litat, davant de menys d’un

terç dels primers. En aquesta tendència s’observa una clara frontera al vol-

tant de les 100.000 pessetes i un altre esglaó important en el llindar de les

200.000.

Als que ja estan jubilats o bé que, per altres motius, estan cobrant

una pensió, els hem preguntat directament per la situació econòmica de

casa seva i, no obstant això, la variació de les respostes no és tan clara com

en el cas anterior. En aquest cas, la resposta més positiva sembla tenir una

frontera en les 100.000 pessetes d’ingressos familiars, límit a partir del qual

es duplica (de 26% a 50%) el percentatge dels que veuen la seva jubilació

amb «tranquil·litat» (quadre 17).

b) Fons de pensions, a partir de les 200.000 pessetes mensuals

Sembla evident que la contractació de fons de pensions també

depèn dels ingressos, ja que es tracta d’una forma d’estalvi especialment

mancada de liquiditat. Però la relació no és del tot lineal sinó que més aviat

sembla que hi ha un replà, a partir de les 200.000 pessetes mensuals d’in-

gressos, en el qual es troben els subscriptors de fons, i un esglaó anterior a

partir de les 100.000.Això és especialment clar entre els que ni tenen fons

de pensions ni pensen contractar-los: així s’identifiquen el 70% dels que

ingressen menys de 100.000 pessetes mensuals, el 52% fins a les 200.000, i

per sobre d’aquesta quantitat les dues categories restants se situen en el 
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Quadre 17

PERCEPCIÓ DE LA PRÒPIA JUBILACIÓ, PER INGRESSOS

menys de 100.000- 200.000- més de
100.000 200.000 300.000 300.000

No-pensionistes

Afronten la seva futura jubilació:

Amb molta preocupació 24 16 11 10

Amb bastant preocupació 32 28 23 19

Amb poca preocupació 14 18 19 20

Amb tranquil·litat 29 38 47 51

Pensionistes

En aquests moments veuen la situació 
econòmica de casa seva

Amb molta preocupació 31 10 7

Amb bastant preocupació 32 20 25

Amb poca preocupació 11 20 13

Amb tranquil·litat 26 50 55

Les freqüències totals dels grups d’ingressos en la mostra són les següents:menys de 100.000,

1.009 individus;entre 100.000 i 200.000,1.394;entre 200.000 i 300.000,592;més de 300.000,

525.

45% i el 43%, amb petites diferències entre si. En canvi tenen fons aproxi-

madament el 30% de tots els que guanyen més de 200.000 pessetes, amb

petites diferències entre ells, proporció que cau a la cinquena i la dècima

part dels dos grups per sota d’aquesta xifra.També hi ha un llindar, menor,

situat en les 100.000 pessetes, a partir del qual el 26% dels espanyols consi-

deren la possibilitat de subscriure un fons (quadre 18).

c) Com més ingressos, més reformisme

Els ingressos de la llar no tan sols influeixen en la propensió dels

espanyols a participar en el sistema privat de pensions sinó també en la

seva percepció d’una reforma del sistema públic. En termes generals, l’ac-
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Quadre 18

SUBSCRIPCIÓ DE FONS DE PENSIONS (NOMÉS «NO-PENSIONISTES»),
PER INGRESSOS

menys de 100.000- 200.000- més de
100.000 200.000 300.000 300.000

Tenen un fons de pensions, contractat per

ells o per la seva empresa 10 21 29 31

No tenen un fons de pensions, però pensen

fer-se’n un (en els pròxims cinc anys) 20 26 26 26

No tenen un fons de pensions ni han pensat

fer-se’n un en els pròxims cinc anys 70 52 45 43

ceptació de les dues opcions de privatització voluntària augmenta amb els

ingressos, encara que ho fa d’una manera complexa. Els que es canviarien al

sistema privat són més freqüents en els dos trams superiors d’ingressos, ja

que el 40% traslladarien la seva cotització íntegra a un fons privat i el 57% en

traslladaria la meitat, si bé els del tram d’ingressos comprès entre 100.000 i

200.000 pessetes s’acosten molt a aquestes freqüències. No obstant això,

també és en el tram superior de renda on té lloc una resposta negativa lleu-

gerament superior a les reformes que augmenten la capacitat d’elecció. Es

pot especular, a títol d’hipòtesi, si en aquest cas actua una visió peculiar de

la solidaritat social, que es reflectiria en el percentatge relativament alt dels

qui, comptant amb ingressos superiors, s’inclinarien per subscriure les seves

pròpies pensions privades i, alhora, es considerarien obligats a mantenir, a

més, la seva cotització a la Seguretat Social, i així mateix trobarien recomana-

ble que aquesta disposició seva s’estengués a tota la resta amb caràcter gene-

ral, tot i que fos a costa de la capacitat d’elecció dels altres.

La pregunta sobre l’orientació general que condueix a assegurar una

pensió pública per a tots de caràcter mínim, i que «qui vulgui un benestar

més gran es faci un fons privat de pensions», troba curiosament una accep-

tació més gran entre els que tenen menys ingressos, potser perquè la formu-

lació de la pregunta hagi permès entendre-la com una proposta de suficièn-
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cia i universalitat de les pensions públiques, cosa que la faria més atractiva a

les llars amb menys recursos (quadre 19).

Quadre 19

ACTITUD ENVERS LES REFORMES DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS,
PER INGRESSOS

menys de 100.000- 200.000- més de
100.000 200.000 300.000 300.000

No-pensionistes

Els semblaria bé un sistema que permetés

escollir entre cotitzar a la Seguretat Social

i sortirien de la Seguretat Social 33 35 41 39

Els semblaria bé aquest sistema, però 

continuarien en la Seguretat Social 21 18 12 9

Els semblaria malament aquest sistema 46 47 46 51

Els semblaria bé un sistema que permetés

destinar la meitat de la cotització a un fons privat 

de pensions i dividirien la seva cotització 50 57 58 57

Els semblaria bé aquest sistema, però no

dividirien la seva cotització 17 14 10 7

Els semblaria malament aquest sistema 34 30 33 36

Tots

Els semblaria bé un sistema en què la pensió

pública assegurés un mínim nivell de vida per

a tothom 83 78 78 75

Els semblaria malament aquest sistema 17 22 22 25

d) Com més ingressos, més informació

A mesura que creixen els ingressos, els espanyols es declaren més

informats sobre el tema de les pensions. Els que es consideren molt o bas-

tant informats augmenten, a grans trets, en deu punts percentuals en cada

tram d’ingressos. Si preguntem concretament pels acords firmats entre el

govern i els sindicats, els informats també augmenten segons augmenten els
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ingressos: un 43% dels entrevistats amb uns ingressos familiars per sota de

les 100.000 pessetes afirmen que tenen notícia d’aquests acords, davant

d’un 48% dels que ingressen entre 100.000 i 200.000, i un 56% dels que

compten amb més de 200.000 pessetes mensuals.

A més, els d’ingressos superiors guarden una impressió més bona

dels acords, fins al punt que l’extrem superior de l’escala duplica l’inferior

en la freqüència amb què tria aquesta resposta. L’opinió dels diferents grups

de renda es distingeix en una mesura més gran si es pregunta per aquesta

actuació concreta dels protagonistes del debat públic que si es pregunta,

més en general, per la seva confiança en ells, tot i que la confiança en polí-

tics i empresaris augmenta amb el nivell de renda (i la major confiança en

sindicats potser tingui lloc en els nivells centrals).

Finalment, com passava amb l’edat i passa també amb els estudis, els

espanyols veuen amb més optimisme la tendència de l’economia nacional

en els pròxims cinc anys, si compten amb uns majors ingressos mensuals

(quadre 20).

4. La influència de l’educació

En analitzar la influència de l’educació, s’adverteix una tendència

general de les respostes segons la qual a mesura que augmenta l’educació

creix la tranquil·litat davant del futur personal, la decisió de subscriure un

fons de pensions privat i l’acceptació de reformes que afavoreixen la capa-

citat d’elecció (i la disposició a utilitzar aquesta capacitat per sortir total-

ment o parcialment del sistema públic).
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Quadre 20

PERCEPCIÓ DEL DEBAT PÚBLIC SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONS, 
PER INGRESSOS

menys de 100.000- 200.000- més de
100.000 200.000 300.000 300.000

Incerteses davant del futur del sistema públic de pensions en la seva forma actual

Creuen que d’aquí a deu anys es podrà comptar
amb pensions públiques del nivell de les actuals 50 52 55 44

Creuen molt o bastant probable que es garanteixi
el nivell adquisitiu de les pensions públiques
després del 2001 30* 33* 35* 34*

Nivell d’informació sobre les pensions

Tenen la sensació d’estar molt o bastant
informats 15 23 32 44

Havien sentit parlar dels acords entre govern
i sindicats 43 48 56 55

Confiança en els actors polítics i socials

Creuen que els mitjans de comunicació informen
amb claredat sobre les pensions públiques 30* 30* 27* 33*

Els polítics els inspiren molta o bastant confiança
quan parlen de pensions 12 12 15 15

Poca confiança 35 45 44 48

Els sindicats els inspiren molta o bastant
confiança quan parlen de pensions 17 19 18 21

Poca confiança 35 42 41 35

Els empresaris els inspiren molta o bastant
confiança quan parlen de pensions 13 12 13 14

Poca confiança 33 39 39 45

Tenen una impressió favorable dels acords
entre govern i sindicats 18 26 29 41

Creuen que l’Institut Nacional de la Seguretat
Social administra bé els diners de les pensions 49* 49* 49* 45*

Percepció de l’evolució econòmica

Creuen que, al llarg dels pròxims cinc anys,
l’economia espanyola millorarà 41 47 53 58

* Quan la taula de contingència en conjunt no resulta significativa al nivell de confiança del 95%, hem marcat totes les
dades amb un asterisc.Això indica que les diferències observades entre els grups, quan es tracta de valors pròxims, no
es donen necessàriament en la població espanyola. Tot i així, aquestes dades ofereixen l’ordre de magnitud de la
freqüència amb què cada grup expressa l’opinió recollida
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En termes generals, la tendència s’observa tant si agreguem batxi-

llers i universitaris com si els desagreguem amb, almenys, una excepció

interessant pel que fa al tema de les actituds envers les reformes (raó per la

qual hem desagregat els batxillers i els universitaris en el quadre correspo-

nent).

a) A més estudis, més tranquil·litat davant de la pròpia

jubilació

Entre els no-pensionistes, els que tenen més formació afronten amb

menys preocupació la seva jubilació futura, i entre els pensionistes veuen

amb menys preocupació la situació econòmica de casa seva. En tots dos

casos, la resposta que expressa més tranquil·litat s’eleva a un terç dels entre-

vistats que no han superat l’educació primària i, no obstant, gairebé a la

meitat dels que han cursat estudis superiors. En canvi, la resposta que

expressa molta preocupació davant de la jubilació present o futura ronda la

quarta part dels de menys estudis i disminueix fins al 12% i el 4% entre els

universitaris. L’associació entre aquestes preguntes i els estudis resulta con-

gruent amb l’observada amb l’edat en la mesura en què els més joves solen

haver cursat més anys d’educació formal que els més grans (quadre 21).

b) Els més formats, més propensos a contractar fons 

privats

La propensió a contractar fons privats és més gran entre els que han

aconseguit nivells d’educació superiors, tenint en compte tant els entrevis-

tats que ja els han subscrit com els que ho estan planejant.Així, un 17% dels

que han cursat com a màxim estudis inferiors (és a dir, els que no han acce-

dit o no han completat l’educació primària) o primaris tenen un fons de

pensions privat i un 15% s’ho estan pensant, davant dels respectius 33% i

28% dels d’estudis superiors. Les diferències, però, no són igualment visibles

entre totes les categories, ja que els que han completat la formació secundà-

ria mostren comportaments molt semblants als que van estudiar batxillerat

(quadre 22).
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Quadre 21

PREOCUPACIÓ DAVANT DE LA PRÒPIA JUBILACIÓ, PER ESTUDIS

Inferiors Batxillerat
o primaris Secundaris o Superiors

No-pensionistes

Afronten la jubilació futura:

Amb molta preocupació 23 17 12

Amb bastant preocupació 33 30 23

Amb poca preocupació 14 16 19

Amb tranquil·litat 30 37 46

Pensionistes

En aquests moments veuen la situació econòmica

de casa seva:

Amb molta preocupació 26 20 14

Amb bastant preocupació 29 27 19

Amb poca preocupació 12 15 20

Amb tranquil·litat 33 37 47

Les freqüències totals dels grups d’estudis en la mostra són les següents: inferiors o primaris,

861; secundaris, 1.290; batxillerat o superiors, 1.368.

Quadre 22

SUBSCRIPCIÓ DE FONS DE PENSIONS (NOMÉS «NO-PENSIONISTES»),
PER ESTUDIS

Inferiors Batxillerat
o primaris Secundaris o Superiors

Tenen un fons de pensions, contractat per

ells o per la seva empresa 17 24 22

No tenen un fons de pensions, però pensen

fer-se’n un en els pròxims cinc anys 15 24 28

No tenen un fons de pensions ni han pensat

a fer-se’n un els pròxims cinc anys 67 52 50
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c) Els batxillers, més disposats a canviar al sistema 

privat

El nivell d’estudis augmenta l’acceptació de les diferents opcions de

reforma del sistema públic de pensions. En general, com més estudis més

acceptació de la privatització total o parcial i voluntària. Però un cop més

aquí, com passava amb els ingressos, la relació entre aquestes reformes i els

estudis és complexa i s’observa una inflexió de la tendència general en pas-

sar del grup dels batxillers al dels universitaris; per aquest motiu oferim en

el quadre 23 la informació desagregada de tots dos grups. El fenomen és

semblant a l’observat a propòsit dels ingressos relativament alts i planteja

també problemes interessants a l’hora d’oferir una explicació, que es podria

explorar en una direcció semblant a l’apuntada anteriorment.

De fet, són els batxillers els més favorables a la privatització total: si

bé el 40% rebutja la reforma, un 43% l’accepta i canviaria la seva cotització

a un fons privat, xifres que representen el mínim i el màxim en cada una de

les categories. Els universitaris registren (amb els agrupats en el nivell infe-

rior d’estudis) el màxim rebuig a aquesta mesura (54%), però els que es can-

viarien al sistema privat de pensions tripliquen (35%) els que veurien bé la

reforma però continuarien en la Seguretat Social (11%).

També en relació amb l’opció de dividir la cotització en dues mei-

tats i passar-ne una al sistema privat són els universitaris i els que han cur-

sat estudis primaris o inferiors els més reticents (36% i 34%, respectiva-

ment). Entre la resta dels universitaris, però, la gran majoria dividiria la seva

contribució (56% vs. 8%), diferència que es repeteix en el cas dels batxillers

(58% vs. 11%). D’aquesta manera, si bé amb el nivell d’estudis augmenta la

freqüència dels que dividirien els seus estalvis per a la jubilació entre el sis-

tema públic i el privat, els universitaris trenquen la tendència i s’inclinen

més per la resposta que rebutja la reforma i lleugerament menys per la que

reforça la dimensió privada (quadre 23).
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Quadre 23

ACTITUD DAVANT DE LES REFORMES DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS,
PER ESTUDIS

Inferiors Batxillerat
o primaris Secundaris Batxillerat Superiors o Superiors

No-pensionistes

Els semblaria bé un sistema que

permetés escollir entre cotitzar

a la Seguretat Social i sortir del

sistema, i sortirien de la

Seguretat Social 27 36 43 35 40

Els semblaria bé aquest sistema, però

continuarien a la Seguretat Social 21 17 16 11 14

Els semblaria malament aquest sistema 52 47 40 54 46

Els semblaria bé un sistema que permetés 

destinar la meitat de la cotització a un 

fons privat de pensions, i dividirien 

la seva cotització 47 57 58 56 57

Els semblaria bé aquest sistema, però 

no dividirien la seva cotització 18 15 11 8 9

Els semblaria malament aquest sistema 35 28 31 36 33

Tots

Els semblaria bé un sistema en què

la pensió pública assegurés un 

mínim nivell de vida per a tothom 82 81 78 75 77

Els semblaria malament aquest sistema 17 19 22 25 23

d) Els més formats, més informats i més optimistes sobre la

tendència de l’economia espanyola

Una de les associacions més fortes és la que té lloc entre nivell d’es-

tudis i nivell d’informació en relació amb el tema de les pensions. Es consi-

deren molt o bastant informats en aquest camp un 17% dels que tenen estu-

dis inferiors o primaris, un 19% dels que van cursar estudis secundaris, un
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27% dels batxillers i un 45% dels universitaris (34% si agreguem els dos

últims). Al contrari, tan sols un de cada 20 d’aquests últims es considera

totalment desinformat, davant del 28% dels agrupats en el nivell inferior

d’estudis.

Molt més freqüent és la falta d’informació sobre els acords govern-

sindicats, però la tendència és semblant: els universitaris que reconeixen no

tenir notícia d’aquests acords són gairebé la meitat dels que tenen estudis

primaris (36% davant del 66%). No obstant això, les categories intermèdies,

de secundària i batxillerat, s’assemblen més en el seu coneixement dels

pactes a la primària que a la universitària, que es distingeix clarament de la

resta.

La confiança que els entrevistats dipositen en els protagonistes del

debat públic de pensions no varia de manera notable amb el nivell d’estu-

dis; si per cas, augmenta escassament amb el nivell d’estudis (més clarament

pel que fa als empresaris). Quant als pactes sobre les pensions firmats

recentment entre el govern i els sindicats, els universitaris són, a més dels

més informats, els que n’han conservat amb més freqüència una impressió

favorable.

També s’observa una relació directa entre el grau de formació de

l’entrevistat i la seva previsió de l’evolució de l’economia espanyola en els

pròxims cinc anys: menys de la meitat dels qui van abandonar els estudis en

la primària o secundària creuen que millorarà. Però més de la meitat dels

batxillers i universitaris alberguen aquesta esperança (quadre 24).
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Quadre 24

PERCEPCIÓ DEL DEBAT PÚBLIC SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONS,
PER ESTUDIS

Inferiors Batxillerat
o primaris Secundaris o Superiors

Incerteses del futur del sistema públic de pensions en la seva forma actual

Creuen que d’aquí a deu anys es podrà comptar
amb pensions públiques del nivell de les actuals 54* 52* 49*

Creuen molt o bastant probable que es garanteixi
el nivell adquisitiu de les pensions públiques
després del 2001 34* 32* 33*

Nivell d’informació sobre les pensions

Tenen la sensació d’estar molt o bastant
informats 17 19 34

Havien sentit parlar dels acords entre govern
i sindicats 44 45 56

Confiança en actors polítics i socials

Creuen que els mitjans de comunicació informen
amb claredat sobre les pensions públiques 33* 31* 27*

Els polítics els inspiren molta o bastant confiança
quan parlen de pensions 15 12 12

Poca confiança 36 38 49

Els sindicats els inspiren molta o bastant
confiança quan parlen de pensions 18 17 19

Poca confiança 35 38 42

Els empresaris els inspiren molta o bastant
confiança quan parlen de pensions 13 13 15

Poca confiança 32 37 41

Tenen una impressió favorable dels acords entre
govern i sindicats 20 22 30

Creuen que l’Institut Nacional de la Seguretat Social
administra bé els diners de les pensions 49* 47* 51*

Percepció de l’evolució econòmica

Creuen que, al llarg dels pròxims cinc anys,
l’economia espanyola millorarà 43 44 54

* Quan la taula de contingència en conjunt no resulta significativa al nivell de confiança del 95%, hem marcat totes les
dades amb un asterisc.Això indica que les diferències observades entre els grups, quan es tracta de valors pròxims, no
es donen necessàriament en la població espanyola. Tot i així, aquestes dades ofereixen l’ordre de magnitud de la
freqüència amb què cada grup expressa l’opinió recollida.
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5. Altres variables: sexe, hàbitat i comunitat
autònoma de residència

L’edat, els ingressos i l’educació són les variables que més clarament

i més extensament segmenten la població espanyola en grups d’opinió dife-

renciats en relació amb l’opinió sobre el sistema de pensions.Altres factors,

com el sexe de l’entrevistat, les dimensions del municipi on viu (i per tant

el seu hàbitat més aviat rural o urbà) i la comunitat autònoma de residència

distingeixen grups d’opinió en algunes preguntes, però no en d’altres. De

fet, les preguntes que incideixen sobre l’alternativa entre pensions públi-

ques i privades (subscripció de fons privats de pensions i acceptació de

reformes de la Seguretat Social) no recullen en tots els casos respostes sig-

nificativament diferents entre les categories de sexe, hàbitat o comunitat

autònoma.

Els grups de gènere no ofereixen diferències marcades en la seva

opinió sobre el sistema de pensions tret de la seva preocupació per la prò-

pia jubilació i el seu nivell d’informació i de confiança en el manteniment

de les pensions públiques en el futur. Les dones es declaren més preocupa-

des per la jubilació que els homes, especialment si ja són pensionistes o

cònjuges d’un pensionista (un 27% davant del 16% dels homes veuen la

situació de casa seva amb molta preocupació). De la mateixa manera, tam-

bé estan més inquietes pel que fa al manteniment de les pensions públi-

ques: menys de la meitat de les dones (45%) i més de la meitat dels homes

(57%) opinen que d’aquí a deu anys es podrà comptar amb pensions públi-

ques del nivell de les actuals. També els homes (39%) superen les dones

(27%) en relació amb la confiança en la indexació de les pensions en els

pròxims anys. A més de més confiats, els homes estan més assabentats: el

28% es considera molt o bastant informat en el tema de les pensions i el

14% gens, mentre que aproximadament un 20% de les dones tria cada una

d’aquestes respostes. Totes dues condicions, confiança i informació, es

fonen en opinar sobre els acords recents entre el govern i els sindicats, de

manera que una tercera part dels homes (32% davant del 18% de les dones)
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en té una impressió favorable i la meitat (50% davant del 66% de les dones)

no en sap res.

La semblança en la subscripció de fons privats de pensions per part

d’homes i dones ofereix una comparació interesant, donades les disparitats

en la incorporació dels uns i les altres en el mercat de treball. La menor par-

ticipació de les dones en l’activitat laboral les situa en una posició depen-

dent en el sistema públic de pensions, al qual accedeixen majoritàriament

com a cònjuges de pensionistes o com vídues. En canvi, les diferències per

raó de gènere en el recurs al sistema privat de pensions no semblen reflec-

tir aquesta menor incorporació de les dones al treball, ja que les mestresses

de casa compten amb un fons de pensions, com veurem en el pròxim capí-

tol, amb més freqüència que alguns grups de treballadors.

Les diferents grandàries de municipi ens indiquen que els habitants

de les ciutats més grans del país, Madrid i Barcelona, estan més informats

sobre el sistema de pensions i perceben d’una manera aparentment més

realista la seva decadència futura. El 36% dels madrilenys i barcelonins es

consideren molt o bastant informats sobre el tema de les pensions, tretze

punts per sobre de la resta del país, i la meitat té notícia dels acords entre

govern i sindicats, deu punts per sobre de la resta; i els que pensen que d’a-

quí a deu anys no es podrà comptar amb pensions del nivell de les actuals

sumen set punts percentuals més (55%) en aquestes dues ciutats.

La peculiaritat de Madrid i Barcelona es reflecteix també en la com-

paració de l’opinió per comunitats autònomes. Les regions d’aquestes ciu-

tats són les més informades del país.Andalusia destaca per la major preocu-

pació amb què els seus habitants afronten la jubilació –present o futura– i

perceben la gravetat del problema de la Seguretat Social (més de la meitat

considera que d’aquí a deu anys no hi haurà pensions públiques del nivell

de les actuals). No obstant això, la previsió privada per a la vellesa és menor

en aquesta regió: el 57% no té un fons de pensions ni el pensa subscriure,

davant del 53% a Madrid i el 49% a Catalunya. Els catalans, juntament amb
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els seus veïns llevantins, són els més propensos a contractar fons de pen-

sions, ja que una quarta part ja disposa d’un fons i una altra quarta part s’ho

està pensant.

Les diferències tan reduïdes que s’observen per hàbitat i comunitat

autònoma, en les preguntes sobre la subscripció de fons de pensions i la

reforma del sistema de Seguretat Social, ens mostren, i aquest és un fet a

destacar, una opinió relativament homogènia en tot el país a l’hora d’afron-

tar la previsible crisi de les pensions públiques. Les diferències geogràfiques

radiquen sobretot en la major penetració de la informació sobre aquest

tema en les ciutats més grans.
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IV. LA SITUACIÓ SOCIOPROFESSIONAL

En el capítol anterior hem centrat la nostra atenció en l’efecte de l’e-

dat, els ingressos i l’educació (i altres variables) sobre les actituds envers el

sistema de pensions. Però s’ha de tenir en compte que l’anàlisi dels grups

corresponents (d’edat o d’ingressos, per exemple), si bé permet entendre

les conductes i les actituds individuals de la població, es queda relativament

lluny de complir la tasca de facilitar l’enteniment de les seves conductes

agregades, i més encara de les conductes dels grups organitzats que (even-

tualment) poden actuar en el seu nom, o pretendre fer-ho. En aquest sentit,

convé completar l’anàlisi anterior amb la de la variable de la situació socio-

professional, la qual constitueix una base social de mobilització o d’acció

col·lectiva organitzada d’enorme importància; en altres paraules, és més

probable trobar una acció col·lectiva organitzada entorn a la situació pro-

fessional, per exemple, dels assalariats amb contracte indefinit del sector

privat, potser representats pels sindicats corresponents, que no pas (posant

un altre exemple) del grup d’edat comprès entre els 20 i els 29 anys.

Hem distingit deu situacions o categories professionals segons els

tipus d’activitat o d’inactivitat econòmica que ens han semblat més relle-

vants. Dins dels actius hem diferenciat els ocupats i els aturats; i dins dels

ocupats, els que treballen per compte propi i els qui ho fan per compte

d’altri. Entre els que treballen per compte propi, hem distingit els empresa-

ris (amb assalariats) i els autònoms. Al seu torn, en el grup dels assalariats

hem diferenciat tres situacions, combinant, fins a cert punt, el caràcter del

contracte i el sector, privat o públic, on s’exerceix l’activitat. Com a resultat

hem obtingut deu categories socioprofessionals: empresaris, autònoms, assa-

lariats fixos del sector privat, assalariats fixos del sector públic, assalariats

temporals (ja siguin d’un sector o d’un altre), aturats, estudiants, pensionis-

tes, i mestresses de casa, entre les quals hem distingit (de vegades) segons

que fossin o no cònjuges de pensionistes.
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1. La relació entre la situació socioprofessional 
i les altres variables

Les diferències en l’opinió dels grups socioprofessionals poden, en

alguna mesura, estar relacionades amb les diferències en la composició per

edat, ingressos i estudis. Per això a continuació procedim a una breu des-

cripció de cada categoria en funció d’aquestes tres variables.

La major part dels empresaris són homes (84%) entre 20 i 50 anys

(61%).Amb més freqüència que les altres categories se situen en els trams

superiors d’ingressos, amb més de la tercera part per sobre de les 300.000

pessetes mensuals i a penes un 8% per sota de les 100.000. No obstant això,

no avantatgen algunes categories, com els treballadors del sector públic, en

el seu nivell d’estudis, si bé un terç té estudis superiors i un altre terç ha

completat el batxillerat.

Els autònoms estan menys concentrats per sexe i edat que els em-

presaris i constitueixen la categoria d’actius més envellida, ja que es distri-

bueixen per terços entre els tres trams d’edat activa (20-35, 35-50, 50-65).

Una quarta part ingressa menys de 100.000 pessetes al mes i tres quartes

parts menys de 200.000; així mateix, tres quartes parts no superen el nivell

d’estudis secundaris i es concentren marcadament (47%) en aquest tram de

l’escala d’educació.

Entre els assalariats fixos del sector privat, un 47% es localitza entre

els 35 i els 50 anys, amb només un 18% per sobre d’aquest límit d’edat. Els

extrems de l’edat activa a penes estan representats aquí: només un 14% és

menor de 30 anys, i tan sols un 3% més gran de 60. Els ingressos d’aquest

grup es concentren en els trams centrals de 100.000 a 200.000 pessetes

mensuals (48%) i de 200.000 a 300.000 (31%). Com els autònoms, el grup

més nombrós d’aquests treballadors és el que va abandonar els estudis en

completar l’educació secundària (38%), però en aquest cas hi ha una pro-

porció més gran d’entrevistats que van completar el batxillerat (31%) i la

universitat (21%).
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Els fixos del sector públic s’assemblen als del sector privat en la

seva distribució per edat: el 54% té entre 35 i 49 anys, i els extrems de

joves i persones grans són minoria (9% menors de 30 anys i 6% més grans

de 60). Els seus ingressos mensuals són molt semblants als del sector pri-

vat, tot i que una mica més elevats: el grup dels que ingressen mensual-

ment entre 100.000 i 200.000 pessetes és deu punts percentuals menor

que en el sector privat, i el que se situa per sobre de 300.000 gairebé deu

punts més gran.També el seu nivell de formació és superior, el més elevat

de totes les categories, ja que el 44% té estudis superiors i un altre 25% el

batxillerat.

Els treballadors temporals (del sector privat o del públic) contrasten

amb la resta dels assalariats per la seva joventut: el 65% té menys de 35

anys. També es distancien dels assalariats fixos i s’acosten als aturats i els

estudiants per la presència gairebé igual d’homes i de dones entre ells. Els

ingressos de les llars on resideixen són lleugerament inferiors als dels fixos,

de manera que el 60% guanyen menys de 200.000 pessetes mensuals. Pel

seu grau de formació s’aproximen més, per sota, als fixos del sector privat

que als del sector públic: el 42% té estudis secundaris, el 28% diu haver

completat estudis de batxillerat i el 20%, universitaris.

La distribució per edat dels aturats els acosta als treballadors amb

contracte temporal: el 61% té menys de 35 anys.Aquesta és l’única categoria

de població activa en què la presència femenina és superior a la masculina,

tot i que molt lleugerament. Les seves llars disposen de recursos inferiors

als de la resta de la població activa, ja que un 36% ingressa menys de

100.000 pessetes mensuals, i un 86%, menys de 200.000. La formació dels

aturats és gairebé coincident amb la dels treballadors temporals: els que han

acabat l’educació secundària, el batxillerat i els estudis superiors represen-

ten, respectivament, el 43%, 29% i 17% del grup.

Pràcticament tots els estudiants són menors de 35 anys, i es divi-

deixen gairebé per igual pel que fa al gènere. Per l’edat mínima escollida 
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en dissenyar la mostra, 20 anys, tres quartes parts dels estudiants entre-

vistats han completat el batxillerat i un 19%, algun cicle universitari. La

immensa majoria resideix amb les seves famílies d’origen, els ingressos

mensuals de les quals es concentren en un 70% entre les 100.000 i les

300.000 pessetes.

Lògicament, els pensionistes se situen en els trams superiors d’edat,

amb un 65% per sobre dels 64 anys. Gairebé tres quartes parts són homes.

Els seus ingressos mensuals resulten inferiors als declarats pels aturats. El

53% rep menys de 100.000 al mes i un altre 35% rep fins a 100.000 pessetes

més. El seu nivell d’estudis queda per sota de totes les categories, ja que un

terç no va aconseguir completar la primària i un altre terç no va passar d’a-

quest nivell.

Una quarta part de les mestresses de casa (cònjuges de pensionistes

o no) són més grans de 64 anys, i un altre terç han superat ja els 50. Pel seu

nivell d’estudis, les mestresses de casa ocupen el penúltim lloc de les nou

categories, amb una formació només una mica superior a la dels pensionis-

tes. Una cinquena part d’elles té estudis inferiors, una altra, primaris i una

mica menys de la meitat, secundaris. En general, les mestresses de casa

declaren ingressos menors que qualsevol de les altres categories, ja que el

48% disposa de menys de 100.000 pessetes mensuals i el 39% diu que

compta amb una quantitat entre aquesta xifra i 200.000.

2. L’actitud davant de la pròpia jubilació

En desagregar les dades sobre les perspectives individuals davant de

la jubilació per categories socioprofessionals dels actius, s’observa que en la

majoria dels grups el gruix dels entrevistats es concentra en la resposta que

indica «tranquil·litat».Aquest és clarament el cas dels empleats per compte

propi, especialment els empresaris, més de la meitat dels quals dóna aques-



85L’OPINIÓ PÚBLICA DAVANT DEL SISTEMA DE PENSIONS ■

ta resposta. Però també entre els assalariats per compte d’altri s’adverteixen

cotes de tranquil·litat notables. En contra del que potser es podria pensar,

els treballadors temporals no destaquen per la seva inquietud. Més aviat al

contrari, registren un nivell de tranquil·litat similar al que s’observa entre

els fixos, potser perquè la seva joventut els fa contemplar el futur com a

perceptors de pensions en un horitzó temporal més llunyà.

No obstant això, el grup dels aturats i el de les mestresses de casa

trenquen la pauta assenyalada. En aquests col·lectius hi ha tanta gent agru-

pada en la resposta «amb tranquil·litat» com en la resposta «amb bastant pre-

ocupació». I donat que en tots dos casos, els que afronten la seva jubilació

futura «amb molta preocupació» superen en nombre als que declaren afron-

tar-la amb «poca», el tenor predominant és pessimista.

Aquest estat d’ànim més trist a penes estranya en el cas dels aturats.

Els més joves entre ells imaginen el temps de la seva vida activa sense fer

aportacions a la Seguretat Social ni poder retirar estalvis privats per al seu

futur; els més grans veuen disminuir de dia en dia les possibilitats de com-

pletar una carrera de cotització que els permeti accedir a una bona pensió

pública. En relació amb les mestresses de casa, el seu pessimisme més acu-

sat bé podria respondre a raons pràctiques. Són elles les que tenen més

contacte amb el cost diari dels productes de consum i les que tenen més di-

ficultats per ajustar el seu pressupost a les necessitats de despesa.

Aquesta explicació també donaria compte, per cert, del pessimisme

significativament més gran de les mestresses de casa cònjuges de pensionis-

tes que dels seus marits. Efectivament, preguntades per la situació econòmi-

ca de casa seva, el 28% diu que la veu amb «molta preocupació» i el 30%

amb «bastant». Els percentatges equivalents entre els mateixos pensionistes

s’eleven al 19% i al 25%. Mentre que un 41% d’ells confessa la seva

tranquil·litat en relació amb la seva situació econòmica, aquesta sensació

només és compartida pel 29% de les parelles de pensionistes.
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Quadre 25

PREOCUPACIÓ DAVANT DE LA PRÒPIA JUBILACIÓ, PER CATEGORIA
SOCIOPROFESSIONAL

No-pensionistes

Empre- Autò- Fixos Fixos Tempo- Estu- Mestresses
saris noms privat públic rals Aturats diants de casa

Afronten la seva futura jubilació:

Amb molta preocupació 7 15 14 13 14 22 12 20

Amb bastant preocupació 20 25 24 23 27 32 23 32

Amb poca preocupació 21 21 23 20 13 13 20 15

Amb tranquil·litat 52 39 39 44 47 32 45 33

Pensionistes

Cònjuges de
Pensionistes pensionistes

En aquests moments veuen la situació econòmica

de casa seva:

Amb molta preocupació 19 28

Amb bastant preocupació 25 30

Amb poca preocupació 15 12

Amb tranquil·litat 41 29

Les freqüències totals dels grups socioprofessionals en la mostra són les següents:empresaris,

215;autònoms,210; fixos privat,352; fixos públic,268; temporals,332;aturats,460;estudiants,

247; mestresses de casa, 474; pensionistes, 580; cònjuges de pensionistes, 378.

3. La subscripció de fons de pensions

Un dels factors potencialment afavoridors d’una tranquil·litat més

gran de cara al futur com a pensionista és la possessió d’un fons de pen-

sions amb el qual complementar la pensió pública. Probablement, aquesta

variable no sigui aliena a la relativa serenitat amb què contemplen el seu

futur en la vellesa els empresaris i empleats fixos del sector privat. Ells com-

ponen els dos grups en els quals es localitza la proporció més gran de partí-
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cips en fons privats de pensions. Un 40% dels empresaris declara que en té

un; entre els empleats estables del sector privat, la subscripció de fons pri-

vats no està tan estesa, però cobreix ja un 34%.Tots dos grups professionals

mostren també els percentatges més reduïts d’individus no disposats a subs-

criure un fons de pensions en els pròxims cinc anys.

En canvi, el recurs als fons privats de pensions és bastant menys fre-

qüent entre els empletas fixos del sector públic. Entorn d’un de cada cinc

ha obert un fons privat de pensions; i no són més els que confirmen la

voluntat de subscriure’n un en els pròxims cinc anys. En aquest punt mos-

tren una diferència respecte als autònoms, amb els quals comparteixen un

índex similar de possessió de fons. Els treballadors autònoms declaren una

disposició tan alta a subscriure fons de pensions com la dels empleats fixos

del sector privat: entorn d’un de cada quatre té pensat adoptar aquesta

estratègia en el termini d’uns quants anys.

Les diferències observables en la subscripció actual i potencial de

fons de pensions entre els empleats fixos en funció del sector en el qual

treballen apunten a una major resistència envers el que és privat per part

dels que presten els seus serveis en les administracions públiques. Com veu-

rem més endavant, aquesta impressió troba suport en les respostes a altres

preguntes de l’enquesta.

D’altra banda, els treballadors temporals i els aturats, les perspecti-

ves de futur dels quals com a jubilats mostraven diferents graus d’optimis-

me, manifesten seguir en aquesta qüestió un patró semblant. El percentatge

d’ells que posseeix un fons és petit, i en tots dos casos és inferior al 15%; no

obstant això, aproximadament un de cada tres mostra desitjos de contrac-

tar-ne un en els pròxims cinc anys.
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Quadre 26

SUBSCRIPCIÓ DE FONS DE PENSIONS (NOMÉS NO-PENSIONISTES), PER
CATEGORIA SOCIOPROFESSIONAL

Empre- Autò- Fixos Fixos Tempo- Estu- Mestresses
saris noms privat públic rals Aturats diants de casa

Tenen un fons de pensions

contractat per ells o per la

seva empresa 40 22 34 21 14 13 4 26

No tenen un fons de pensions,

però pensen fer-se’n un en

els pròxims cinc anys 25 26 26 20 32 35 27 25

No tenen un fons de pensions

ni han pensat a fer-se’n un

en els pròxims cinc anys 35 52 40 59 54 51 69 49

4. El suport selectiu a les propostes de reforma 
del sistema de pensions

Des de la perspectiva de la posició laboral que ocupen els entrevis-

tats s’observen diferents mapes de suport a les reformes del sistema de pen-

sions. Aquests suports selectius reforcen la impressió que les implicacions

de les propostes són, en gran mesura, compreses pel públic. Les diferències

entre els diferents grups professionals que dóna l’enquesta a penes resulten

sorprenents observades sobre el rerefons dels resultats a d’altres preguntes

i dels seus propis interessos particulars i tradicions culturals.

Així, la pregunta sobre un sistema que permetés als cotitzants que

ho desitgessin sortir del sistema de la Seguretat Social discrimina dos grups.

El primer engloba els treballadors per compte d’altri (empresaris i autò-

noms), els empleats fixos del sector privat, els assalariats temporals i sense

contracte, els estudiants, els aturats i les mestresses de casa. En tots aquests

grups el percentatge d’acceptació d’aquesta reforma supera la frontera del

50%, si bé els dos col·lectius citats en últim lloc destaquen per la seva dispo-
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sició menor a abandonar la Seguretat Social cas que es plantegés aquesta

reforma.

Al contrari, els empleats fixos del sector públic no comparteixen

aquest nivell d’acceptació. Al 44% d’ells els semblaria bé que hi hagués la

possibilitat d’optar entre continuar afiliat a la Seguretat Social per rebre en

la jubilació una pensió pública o sortir del sistema. Però mentre que en els

altres grups només entorn d’un de cada cinc favorables a l’existència de la

possibilitat d’opció es mantindria en la Seguretat Social, entre els funciona-

ris o els que gaudeixen d’un estatus similar ho faria la meitat. La major

resistència a les reformes dels fixos del sector públic és compartida pels

pensionistes, tot i que no en la mateixa mesura per les seves dones.A menys

de la meitat dels pensionistes (46%) els semblaria bé aquesta possibilitat

que, com s’ha repetit en múltiples ocasions, podria posar en perill les pres-

tacions de jubilació dels actuals perceptors.

Contrastada amb els resultats d’aquesta última pregunta, l’examen

de les freqüències que dóna la proposta d’un sistema mixt que permetés a

qui ho desitgés ingressar el 50% de la seva cotització en un fons privat de

pensions i obtenir, en el moment de la seva jubilació, una pensió pública

més reduïda, però complementada amb una pensió privada, revela, en pri-

mer lloc, un suport més notable en tots els grups socioprofessionals. En

segon lloc, es pot comprovar fàcilment que les línies de suport descobertes

en la proposta més radical es reprodueixen. Novament apareixen els funcio-

naris i els pensionistes com un bloc diferenciat pel seu suport menor. En el

cas dels funcionaris, aquest suport més moderat es fonamentaria segura-

ment en la major desconfiança envers allò privat sempre que amenaci de

debilitar el que és públic. Des de la perspectiva dels jubilats, el menor entu-

siasme estaria relacionat amb la possibilitat de deteriorament de les seves

pensions, ja que, en principi, també aquesta mesura mixta incidiria sobre els

ingressos del sistema públic: les seves pèrdues sumarien exactament la mei-

tat de les cotitzacions de tots els que decidissin adherir-se al nou sistema.
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D’altra banda, hi ha una certa unanimitat a l’hora de subscriure la

proposta d’un sistema públic de provisió de pensions que faciliti «un mínim

nivell de vida per a tots» complementable amb una pensió privada. Els tre-

balladors per compte propi (empresaris i autònoms) i els que no tenen con-

tractes fixos, els aturats i les mestresses de casa revelen un nivell de suport

molt semblant a una orientació d’aquest tipus. És possible que als empresa-

ris i autònoms els atregui la paraula «mínim», ja que suggereix una reducció

de les cotitzacions que paguen directament a la Seguretat Social, i pel que fa

als altres grups perquè aquesta fórmula apunta a la universalitat de les pen-

Quadre 27

ACTITUD ENVERS LES REFORMES DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS,
PER CATEGORIA SOCIOPROFESSIONAL

Empresaris Autònoms Fixos
privat

No pensionistes

Els semblaria bé un sistema que permetés escollir entre

cotitzar a la Seguretat Social i sortir del sistema, i

sortirien de la Seguretat Social 43 39 40

Els semblaria bé aquest sistema, però continuarien a la

Seguretat Social 10 11 13

Els semblaria malament aquest sistema 47 50 47

Els semblaria bé un sistema que permetés destinar 

la meitat de la cotització a un fons privat de pensions,

i dividirien la seva cotització 60 58 53

Els semblaria bé aquest sistema, però no dividirien la seva

cotització 12 14 11

Els semblaria malament aquest sistema 28 27 36

Tots

Els semblaria bé un sistema en què la pensió pública 

assegurés un mínim nivell de vida per a tots 80 78 74

Els semblaria malament aquest sistema 20 22 26

** Als pensionistes i els seus cònjuges no els hem preguntat «què farien» si hi hagués aquestes opcions, però sí si el sistema 
els semblaria bé o malament.
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sions («per a tots»). En el cas dels temporals i els aturats, això alleugeriria la

seva preocupació de no aconseguir una pensió contributiva que els perme-

ti subsistir i, en el cas de les mestresses de casa, els permetria accedir a una

pensió que ara no tenen per no haver cotitzat. D’altra banda, és comprensi-

ble el suport més moderat a aquest sistema universal de mínims per part

dels empleats fixos del sector privat i públic, els quals possiblement aspiren

a alguna cosa més que a una pensió que els asseguri simplement «un mínim

nivell de vida».

Fixos Temporals Aturats Estudiants Mestresses Pensionistes Cònjuges de
públic de casa pensionistes

23 42 37 40 33 46** 54**

21 13 20 14 21

56 44 43 46 46 54 46

47 55 58 59 58 68** 72**

12 15 13 8 13

41 30 29 33 29 32 28

72 81 81 74 82 84 84

28 19 19 26 18 16 16
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5. La percepció del futur del sistema de pensions,
la informació i la confiança

Com ja sabem, les perspectives davant del futur individual com a

pensionista no acaben d’estar relacionades amb la confiança en el futur del

sistema públic de pensions en la seva forma actual. Certament, alguns dels

grups que definim més amunt com a poc preocupats per la seva futura jubi-

lació mostren un grau de confiança en el futur del sistema públic de pen-

sions relativament elevat. Aquest és, per exemple, el cas dels treballadors

per compte propi i dels empleats fixos del sector privat i públic.També els

aturats, que sobresortien per la seva preocupació davant de la futura jubila-

ció, destaquen per la seva desconfiança davant l’evolució del sistema públic

de pensions. Però aquesta desconfiança la comparteixen també altres grups

menys preocupats pel seu futur personal, com són els estudiants, i en

menor mesura, els treballadors temporals i sense contracte. La pauta es

repeteix quan preguntem per la garantia d’indexació de les pensions més

enllà del 2001. Novament, els temporals, els aturats, els estudiants i les mes-

tresses de casa es distingeixen comparativament pel seu índex més baix de

confiança.

L’anàlisi de la informació de què disposen els entrevistats sobre el

tema de les pensions divideix la mostra en dos grans grups. El dels més

informats comprèn, per aquest ordre, els empresaris, els empleats fixos del

sector públic, els pensionistes i els que gaudeixen d’un contracte fix en el

sector privat. No tan sols declaren en major proporció sentir-se «molt» o

«bastant informats» sobre aquest tema, sinó que també afirmen amb més fre-

qüència haver sentit parlar del recent acord entre el govern i els sindicats.

El grup dels menys informats està compost per un col·lectiu nom-

brós que inclou els desocupats, els autònoms, els estudiants, els contractats

temporalment i totes les mestresses de casa. L’escassesa d’informació entre

estudiants i mestresses de casa possiblement s’explica en virtut de la seva

exclusió del sistema públic de pensions, tot i que les segones solen mostrar-
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se menys informades independentment del tema de l’enquesta. Encara crida

més l’atenció la falta d’informació dels altres grups, ja que gran part dels

seus membres (tret dels que treballen sense contracte) estan integrats en la

Seguretat Social com a cotitzants.Aquest dèficit d’informació els caracterit-

za com a un sector poc compromès amb els problemes de la Seguretat

Social. Encara que comparteixen amb altres grups la molt escassa confiança

cap als protagonistes del debat públic sobre les pensions, es distingeixen

d’ells quan opinen sobre la impressió que els mereixen els recents acords

entre govern i sindicats. En conjunt, aproximadament un de cada cinc d’ells

té una opinió positiva d’aquests acords; entre els empresaris, els pensionis-

tes i els treballadors fixos del sector públic i privat, la proporció dels que

tenen opinions favorables envers els pactes és clarament superior.

La previsió de la tendència de l’economia espanyola en els pròxims

cinc anys té relació, en principi, amb l’optimisme amb què es percep el

futur del sistema de pensions. De fet, els grups socioprofessionals que

expressaven expectatives menys falagueres en relació amb les pensions

públiques també són els més pessimistes pel que fa a l’economia espanyola:

els treballadors temporals, els treballadors en atur i les mestresses de casa.

Alhora, els empresaris, els pensionistes i els treballadors fixos que s’incloïen

entre els que creien amb més freqüència que d’aquí a deu anys es podrà

comptar amb pensions del nivell de les actuals, són també els més optimis-

tes pel que fa a l’evolució de l’economia en el seu conjunt.
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Quadre 28

PERCEPCIÓ DEL DEBAT PÚBLIC SOBRE EL SISTEMA
DE PENSIONS, PER CATEGORIA SOCIOPROFESSIONAL

Empresaris Autònoms Fixos
privat

Incerteses del futur del sistema públic

de pensions en la seva forma actual

Creuen que d’aquí a deu anys es podrà comptar amb

pensions públiques del nivell de les actuals 42 43 41

Creuen molt o bastant probable que es garanteixi el nivell

adquisitiu de les pensions públiques després del 2001 38 38 31

Nivell d’informació sobre les pensions

Tenen la sensació d’estar molt o bastant informats 42 22 28

Havien sentit parlar dels acords entre govern i sindicats 68 46 53

Confiança en els actors polítics i socials

Creuen que els mitjans de comunicació informen amb 

claredat sobre les pensions públiques 24 32 25

Els polítics els inspiren molta o bastant confiança quan

parlen de pensions 10 10 11

Poca confiança 46 43 45

Els sindicats els inspiren molta o bastant confiança

quan parlen de pensions 16 11 19

Poca confiança 34 38 40

Els empresaris els inspiren molta o bastant confiança

quan parlen de pensions 20 15 12

Poca confiança 37 40 34

Tenen una impressió favorable dels acords entre 

govern i sindicats 41 19 27

Creuen que l’Institut Nacional de la Seguretat Social

administra bé els diners de les pensions 47 43 46

Percepció de l’evolució econòmica

Creuen que, al llarg dels pròxims cinc anys, l’economia

espanyola millorarà 59 48 51
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Fixos Temporals Aturats Estudiants Mestresses Pensionistes Cònjuges de
públic de casa pensionistes

44 36 34 37 34 43 28

34 26 28 27 28 49 32

34 16 23 21 17 30 16

65 36 46 39 41 58 43

27 28 30 23 29 40 31

15 8 10 11 11 24 13

39 45 41 54 44 33 40

21 16 21 21 15 20 18

36 44 37 56 44 32 33

9 9 9 13 13 18 17

31 37 43 46 40 34 33

33 16 23 18 18 36 20

57 46 44 49 43 61 50

52 45 44 48 38 57 44
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V. EL PERFIL DELS SUBSCRIPTORS DE FONS 
DE PENSIONS

1. Anàlisi de segmentació dels resultats 
de l’enquesta

En aquest últim capítol, centrem la nostra atenció en el subscriptors

actuals i potencials dels fons de pensions. Per traçar els seus trets típics

podem recórrer a diferents mètodes. Aquí n’hem escollit dos de comple-

mentaris: un és l’anàlisi de segmentació, mètode estadístic que, entre un

grup de variables independents seleccionades per l’analista, elegeix les més

rellevants per explicar els valors d’una variable dependent i proporciona

una descripció de les diferències que els diferents grups d’una mostra

poden presentar en un determinat tret;(1) un altre, que exposarem en la sec-

ció següent, és l’anàlisi qualitativa de dos grups de discussió.

En el cas de l’anàlisi de segmentació, les variables independents que

hem seleccionat per descriure el perfil dels subscriptors de fons de pen-

sions són el sexe, l’edat, els ingressos, l’educació i l’estatus socioprofessio-

nal. D’acord amb els resultats de l’anàlisi de segmentació, les variables que

tenen més valor explicatiu (en el marc de l’evidència disponible i del seu

tractament mitjançant aquest instrument d’anàlisi) per donar compte de

qui ha subscrit i qui està disposat a subscriure en els pròxims cinc anys

fons de pensions són les d’edat i ingressos i, de manera aparentment menys

acusada, les de situació laboral i educació.(2)

Fixant-nos en l’arbre que representa la primera anàlisi de segmenta-

ció (quadre 29), podem comprovar que la variable edat marca el gruix d’ac-

tuals subscriptors entre els 30 i els 59 anys. Per sota del límit inferior i per

sobre del superior, els percentatges de subscripció de fons de pensions són

(1) Sobre l’anàlisi de segmentació, vegeu Escobar (1992).
(2) Una anàlisi de segmentació complementària a la que presentem aquí l’ofereixen Alvira, García i Blanco (1996).



molt inferiors a la mitjana nacional (17%). En el grup d’edat de 20 a 29 anys,

només el 7% ha subscrit un fons de pensions, si bé, entre ells, els empleats

per compte propi destaquen per haver-se acollit en major mesura a aquesta

opció d’estalvi. Els percentatges corresponents als subscriptors de fons pri-

vats de pensions entre els que compten entre 60 i 69 anys i 70 i més anys,

sumen un 10% i un 2%, respectivament. No obstant això, en el primer dels

dos grups s’observa que més d’un de cada quatre dels que ingressen

200.000 pessetes mensuals o més ha subscrit un fons de pensions.

El principal segment subscriptor de fons es troba dins la categoria

d’edat de 40 a 49 anys. Mentre que, contemplada la mostra en la seva totali-

tat, el 17% dels entrevistats afirma haver subscrit un fons de pensions, el

percentatge entre els que compten entre 40 i 49 anys s’eleva al 32%. El se-

gueix en ordre d’importància el grup d’edat immediatament anterior, que

comprèn els que tenen entre 30 i 39 anys. D’aquests, el 26% declara tenir

un fons de pensions. El tercer grup d’edat en importància en punt a la subs-

cripció de fons de pensions comprèn els entrevistats entre 50 i 59 anys: un

21% d’ells afirma tenir un fons de pensions.

Si investiguem en el grup d’edat que amb més freqüència ha subs-

crit un fons de pensions, descobrim la importància del nivell d’ingressos.

Entre els que compten entre 40 i 49 anys i declaren ingressar mensualment

200.000 pessetes o més, el 45% ha subscrit un fons de pensions; el percen-

tatge entre els que declaren tenir uns ingressos per sota d’aquesta quantitat

és significativament menor: 28% dels que compten amb ingressos entre

100.000 i 200.000 pessetes, i 15% dels que queden per sota d’aquest límit,

declaren tenir fons de pensions.

El nivell d’ingressos torna a ser decisiu per discriminar el col·lectiu

compost pels joves de 30 a 39 anys. Però curiosament entre aquests no

s’observa la pauta segons la qual la subscripció de fons de pensions aug-

menta a mesura que ho fan els ingressos. És el grup que gaudeix d’uns

ingressos d’entre 300.000 i 400.000 pessetes el que concentra el major per-
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centatge de subscriptors de fons. Un 42% d’ells ha contractat ja un fons de

pensions. A aquest grup el segueix el dels que ingressen entre 100.000 i

300.000 pessetes: el 29% d’aquests ja ha optat per estalviar per a la jubilació

futura.

No obstant això, entre els que tenen entre 30 i 39 anys i disposen

d’ingressos superiors a les 400.000 pessetes, el percentage de subscriptors

només arriba al 20%.Això pot indicar, per una banda, una menor preocupa-

ció d’aquest grup d’edat amb elevades retribucions de cara a la seva futura

jubilació, i potser, unida a aquesta major tranquil·litat, una preferència més
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30-39

26%
n=760

INGRESSOS

40-49

32%
n=590

INGRESSOS

SÍ

17%
n=3.495

EDAT

<100.000

9%
n=117

100-
300.000

29%
n=521

300-
400.000

42%
n=58

>400.000

20%
n=64

<100.000

15%
n=115

100-
200.000

28%
n=253

>200.000

45%
n=223

1,2,4,6,9

17%
n=137

3,5,7,8,10

4%
n=634

20-29

7%
n=771

ESTATUS

Quadre 29

¿TÉ VOSTÈ UN FONS PRIVAT DE PENSIONS?



acusada pels productes financers amb més rendibilitat que els fons de pen-

sions.

Així com en el grup d’edat de 30 a 39 anys, la subscripció de fons

de pensions no està proporcionalment relacionada amb el nivell d’ingres-

sos, aquest patró sí que es reprodueix en observar el comportament dels

que tenen entre 50 i 59 anys. Prenent com a base els que a finals de 1996

afirmen haver contractat un fons de pensions, el 46% dels que ingressen

més de 200.000 pessetes ha subscrit un fons, davant del 22% dels que

tenen un nivell d’ingressos entre 100.000 i 200.000 pessetes, i del 8% dels
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ESTATUS

50-59

21%
n=495

INGRESSOS

<100.000

8%
n=177

100-
200.000

22%
n=219

>200.000

46%
n=99
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10%
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3%
n=295
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200.000

13%
n=188

>200.000

28%
n=96

>70

2%
n=298

1,2,3,5,9

31%
n=134

4,6,7,8,10

8%
n=84

Estatus socioprofessional

1. Empresaris
2. Autònoms
3. Fixos, sector privat
4. Fixos, sector públic
5. Temporals
6. Pensionistes
7. Aturats
8. Estudiants
9. Mestresses de casa

10. Mestresses de casa 
cònjuges de pensionistes



que ingressen menys de 100.000 pessetes. En el grup intermedi (el dels

que ingressen entre 100.000 i 200.000 pessetes), l’anàlisi discrimina dos

grups segons els criteris de situació professional: d’una banda, els empresa-

ris, els autònoms, els assalariats fixos i les mestresses de casa, els quals, en

conjunt, han subscrit fons de pensions en una proporció superior al 30%;

de l’altra, els temporals, els pensionistes i els seus cònjuges juntament amb

els aturats formen un col·lectiu en què la subscripció de fons ha estat molt

més escassa (8%).

Si el traçat dels perfils dels actuals subscriptors de pensions distin-

geix, en una primera aproximació, els que tenen entre 30 i 59 anys, a l’hora

de delinear els contorns dels subscriptors potencials, les fronteres d’edat es

desplacen cap avall, com reflecteix el gràfic corresponent a la segona anàlisi

de segmentació efectuada (quadre 30). Efectivament, el gruix de subscriptors

potencials es localitza en les edats compreses entre els 20 i els 49 anys. Els

que superen el límit màxim d’aquest interval afirmen, en percentatges molt

inferiors a la mitjana nacional, tenir pensat subscriure un fons de pensions;

mentre que el 32% dels entrevistats que no tenen un fons de pensions declara

tenir pensat subscriure’n un en els pròxims cinc anys, entre els classificats en

el grup d’edat de 50 a 59 anys, la disposició és aproximadament 20 punts per-

centuals menor. I aquesta intenció no la declara ni tan sols el 2% dels que ja

en tenen més de 59.

El col·lectiu més nodrit de subscriptors potencials s’agrupa en la

categoria d’edat inferior a la que concentrava el nucli dur de subscriptors

actuals.Aquests es localitzaven, com ja hem vist, en el segment d’edat de 40

a 49 anys; els subscriptors potencials s’ubiquen majoritàriament en el grup

de 30 a 39 anys. Un 42% d’ells afirma haver pensar obrir un fons en el 

termini dels cinc pròxims anys. Lleugerament inferior és la intenció de

subscriure un fons tant entre els que tenen entre 20 i 29 anys com entre els

més grans de 39: 35% i 34% dels individus inscrits en cada un d’aquests

grups d’edat mostra una intenció favorable a subscriure un fons pròxima-

ment.
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Dins d’aquests dos últims grups d’edat, la variable de l’educació dis-

crimina diferents col·lectius pel que fa a la seva disposició a subscriure fons

de pensions.Així, entre els que tenen entre vint i vint-i-nou anys, gairebé la

meitat (47%) dels que tenen estudis superiors s’hi mostren favorables, men-

tre que no arriben a un de cada tres els que, tenint estudis inferiors als uni-

versitaris, declaren una disposició anàloga. En el grup d’edat dels que tenen

de 40 a 49 anys, els estudis universitaris no operen de forma tan selectiva. El

37% dels que han completat com a mínim estudis de nivell de batxillerat

superior es troba favorablement disposat a subscriure un fons de pensions;

no obstant això, només el 19% dels que registren nivells d’estudis inferiors

declara aquesta intenció.
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Quadre 30

HAN PENSAT A SUBSCRIURE UN FONS DE PENSIONS
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2. Anàlisi qualitativa dels grups de discussió: 
la complexitat dels raonaments i 
dels sentiments

La influència de l’edat, els ingressos i els estudis en la propensió dels

espanyols a participar del sistema privat de previsió per a la vellesa resulta

evident, i també, en els resultats de la investigació qualitativa empresa com

a complement de l’enquesta. Com acabem de veure en l’enquesta, les per-

sones d’edats compreses entre els 30 i els 50 anys i amb un cert nivell d’in-

gressos i d’educació, semblen especialment proclius a recórrer als fons pri-

vats de pensions. Doncs bé, els dies 16 i 17 de desembre vam convocar a

Madrid dos grups de discussió entorn als motius de contractació o no de

fons de pensions privats, i per a això vam reunir, d’una banda, homes i

dones entre els 35 i els 55 anys, d’estatus social mitjà-alt i alt, que havien

subscrit fons de pensions; i de l’altra, persones sense aquest tipus de fons,

però d’edat i estatus semblants, i per tant susceptibles d’estar interessades

en aquesta forma d’estalvi.

Les opinions expressades en els grups de discussió ens permeten

comprendre més bé les percepcions que té un segment crucial del públic

sobre els fons de pensions privats, les seves motivacions personals a l’hora

de prendre una decisió en relació amb això i les seves avaluacions dels pro-

ductes oferts en aquest mercat. Les opinions expressades sobre les perso-

nes d’altres edats o estatus socials són, per tant, la visió que en té el seg-

ment del qual es nodreixen els grups.

En aquesta secció recollim extractes literals de les discussions de

grup, frases sovint incompletes o al·lusives, per il·lustrar la nostra anàlisi

dels principals arguments i punts de consens entre els participants, que

identifiquem mitjançant el sexe, l’edat i l’ocupació, aquesta última definida

en termes generals. Hem optat per una tècnica de presentació de respostes

en blocs, i no seleccionades aïlladament dels protocols d’observació de les

converses, per poder percebre la dinàmica de la discussió.Així, de cada fra-

102 ■ EL PERFIL DELS SUBSCRIPTORS DE FONS DE PENSIONS



se podem extreure una expressió vívida de les preocupacions i les previ-

sions entorn a la jubilació, i de la seva seqüència, les reaccions dels uns

davant de les opinions dels altres. També ens proporcionen un material

molt útil a l’hora d’acostar-nos a l’univers del discurs i a la mentalitat de la

població en general, els quals acostumen a ser significativament diferents

dels dels actors estratègics analitzats en el capítol primer.

a) El perfil del subscriptor de fons de pensions

Tots dos grups de discussió es van prestar a esbossar breument el

perfil de qui subscriu un fons de pensions privat avui a Espanya. La persona

descrita es distingeix per tres trets que coincideixen amb els de l’anàlisi de

segmentació: primer, perquè se situa en una edat intermèdia entre la joven-

tut i la jubilació; segon, perquè gaudeix d’un nivell d’ingressos no necessà-

riament molt elevat, però sí folgat; i últim, perquè compta amb la formació

suficient per comprendre les dificultats de la Seguretat Social i diferenciar

l’oferta de productes financers.

Entre els subscriptors de fons, la conversa següent descriu el client

tipus dels fons de pensions com a una persona de quaranta o més anys, amb

una nòmina segura i una certa formació i capacitat de previsió:

– Jo crec que quaranta, a partir de quaranta (...) (dona, 43 anys, far-

macèutica).

– Són gent que té una nòmina (dona, 36 anys, professora d’educa-

ció primària).

– Sí, però una nòmina bastant substanciosa (...) (dona, 46 anys, quí-

mica).

– És una persona previsora (...) (home, 50 anys, cap d’explotació).

– Gent que està al dia dels productes financers, crec que això també

és nivell cultural (dona, 43 anys, farmacèutica).

Entre els no subscriptors, l’edat típica de qui contracta un fons de

pensions es retarda uns quants anys, fins als 45 o 50; es repeteix la necessi-
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tat d’una situació econòmica benestant; i se suma l’ambició de mantenir un

nivell alt d’activitat, i per tant de despeses, en la jubilació.

– A partir dels 45 (dona, 46 anys, ajudant de dentista).

– Sí, penso que 50 (...) pels fills i tal (...) (dona, 45 anys, tècnica de

turisme).

– En una economia benestant (dona, 52 anys, mestressa de casa).

– Un cert benestar (...) no cal ser ric, però vaja, poder disposar d’al-

guna cosa per fer-ho (home, 35 anys, cap de compres).

– Exactament, ja una mica lliure de càrregues i així, doncs de no

tenir hipoteca, encara que tinguis fills a casa, però diguem que ja

no els estàs pagant els estudis (...) (dona, 45 anys, tècnica de

turisme).

– Una persona molt realista, que veu el que està passant (...) (dona,

52 anys, mestressa de casa).

– Home, una mica optimista, que pensa en una vellesa activa (dona,

45 anys, tècnica de turisme).

Cal observar que, tot i que la imatge típica del subscriptor de fons

privats que les persones integrants en aquests grups descriuen és la d’una

persona de quaranta o més anys, sabem no obstant, per l’enquesta, que la

subscripció d’aquests fons és relativament freqüent entre els que tenen la

trentena. Potser aquesta disparitat pugui ser explicada per la mateixa com-

posició de l’edat dels grups de discussió (entre 35 i 55 anys).

b) Motius per contractar o no un fons: la situació personal

Lògicament, la descripció realitzada pels participants en els grups de

discussió del subscriptor típic de fons de pensions coincideix en gran

mesura amb l’explicació oferta dels seus propis raonaments en subscriure o

no un fons de pensions. Comptem amb persones que ja són titulars d’un

fons, amb persones que no el consideren una opció adequada per a la seva

situació personal, i amb persones que estan considerant la possibilitat de

fer-ho més endavant. De com exposen i discuteixen els seus motius, podem
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extreure la conclusió que l’edat i el nivell d’ingressos constitueixen els dos

nuclis principals de la seva argumentació. Tots dos factors, d’altra banda,

estan molt relacionats.

L’edat al voltant de la qual es crea un consens, com a moment més

propici per contractar un fons, són els 45 o 50 anys. L’edat condiciona la

decisió de subscripció d’un fons de pensions perquè implica que ja s’han

superat èpoques del cicle vital que comporten moltes càrregues i despeses,

com són la compra d’un (o de dos) habitatge (s) («el totxo»), com es va arri-

bar a denominar en un dels grups) i els estudis dels fills, i que s’ha arribat a

un punt de la carrera professional en què els ingressos són suficients per

poder permetre’s una nova forma d’estalvi.

– Jo crec que en la meva generació el procés és el totxo, i des-

prés invertir en una altra cosa (...) (home, 50 anys, cap d’explota-

ció).

– Jo penso que als vint-i-tants o trenta ni s’ho plantegen (...) (dona,

43 anys, farmacèutica).

– Quan tens el totxo pagat, doncs després una altra cosa (dona, 46

anys, química).

– Les meves necessitats bàsiques ja no són la casa perquè aquesta la

tinc coberta, llavors tinc aquesta altra necessitat, què em passarà

en el futur i comences a plantejar-t’ho. I és quan hi penses (home,

37 anys, enginyer).

Aquestes eren paraules dels subscriptors de fons. Entre els no subs-

criptors, els més joves consideren que encara tenen marge per buscar for-

mes d’estalvi més rendibles i més flexibles, sobretot per liquidar els deutes

contrets a causa de la compra de l’habitatge:

– Els joves (...) el que volem és, bé, un pla d’estalvi que d’aquí a ics

anys et permeti liquidar la hipoteca o rebaixar-la, i després ja et

ficaràs en els fons de pensions (home, 35 anys, cap de compres).
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– Nosaltres crec que som un mercat molt dolent perquè estem amb

el pis (...) hi ha altres alternatives on els pots ficar i en un

moment determinat, d’aquí a tres anys, treus els diners i l’amortit-

zes (...) jo calculo que d’aquí a deu, dotze anys, acabo de pagar la

hipoteca i ja tindré entre 45 i 50 anys (...) (home, 35 anys, cap de

compres).

– Tinc una hipoteca a deu anys, cosa que vol dir que si ara en tinc

37, me’n vaig als 47, si d’aquí a deu anys els meus fills se n’han

anat (...) començaré a pensar en un pla de pensions, si no, de

moment, és impossible (home, 37 anys, cap de compres).

Recollim així les opinions de tots dos costats de la frontera d’edat: la

d’aquests dos homes al final de la trentena, que afirmen que no els interessa

subscriure un fons de pensions fins que no hagin liquidat la hipoteca, i la

d’aquells, d’aquesta edat i més grans, que expliquen que han decidit subs-

criure un fons de pensions perquè ja havien superat la fase de compra de

l’habitatge.

El nivell d’ingressos, per la seva banda, té l’efecte evident de perme-

tre o no diferir la despesa en el temps i estalviar ara per a la vellesa. Els qui

tenen fons de pensions declaren que els han contractat un cop que han

arribat a una situació econòmica benestant, i es comparen amb els que no

gaudeixen d’un nivell adquisitiu suficient («els pobres» o «el que no pugui»)

i per tant depèn més de la Seguretat Social:

– Has arribat a un estatus en què et pots pagar aquest altre extra, i

els pobres que no el tindran què, aquest és el problema (dona, 46

anys, química).

– Aquí és el poder fer diners (home, 37 anys, cap de vendes).

– És clar, el poder adquisitiu (dona, 45 anys, tècnica de turisme).

– Perquè algú que funcioni bé o a qui li sobrin els diners diu, bé,

doncs els vaig ficant aquí (home, 37 anys, cap de vendes).

– I el dia de demà en tindré més (dona, 45 anys, tècnica de turisme).
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– Però el que no pugui, ha de continuar a la Seguretat Social, per

descomptat (home, 37 anys, cap de vendes).

Al contrari, en el grup de discussió de no subscriptors de fons, estan

d’acord en què afronten massa despeses avui com per pensar en el demà, i

consideren els fons com un excés de previsió si es constitueixen a base de

sacrificis en el present:

– Per mi és una inversió que, amb tres filles que tinc, doncs, la veri-

tat, m’és difícil fer una inversió tots els mesos (dona, 50 anys,

mestressa de casa).

– Si vas just, vull dir que has de rumiar-t’ho, hipotecar-te la resta dels

dies i viure malament per després viure més bé, qui sap si llavors

viuràs o no, o sigui (dona, 45 anys, tècnica de turisme).

– Depenent del poder adquisitiu pots tenir una garantia a llarg ter-

mini (...) però si no tens res, doncs hauràs de conformar-te amb els

que tens, també has de viure ara, no ho passaràs malament per

garantir-te el futur (home, 40 anys, advocat).

Un efecte menys evident que el dels ingressos és la por a la pèrdua

de poder adquisitiu, a l’hora de la jubilació, dels que compten avui amb

nivells més elevats de renda. La pensió pública, diuen, no cobrirà les neces-

sitats que ens hem anat creant, i no volem renunciar a un cert estil de vida

en deixar la feina. L’exemple dels pares apareix aquí diverses vegades, pares

que aconsellen la previsió privada per evitar que els seus fills pateixin el

deteriorament de la situació econòmica que ells han patit, o fills que obser-

ven directament aquest deteriorament a casa dels seus pares i no volen

repetir l’experiència.

– Als nivells en què ens movem, i que ens estem acostumant a viure,

perquè és clar, arribes a un nivell i sempre vas més amunt, no vols

mai anar enrera, i aleshores el dia que et jubilis, ¿què faràs? ¿baixar

tres esglaons, amb la feina que has tingut per arribar a aquest esta-

tus? (dona, 46 anys, química).
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– Tots anem veient doncs que no hi haurà, o sigui, per continuar

mantenint un estatus (...) que més o menys tots tenim o arribem a

tenir, que no tindrem, aleshores, bé, doncs la gent, ens ho estem

pensant (dona, 45, tècnica de turisme).

– El meu pare es va jubilar quan no estava de moda tot això de les

jubilacions anticipades, i al cap de dos o tres anys vaig veure quin

era el seu nivell adquisitiu (...), amb més raó em passarà a mi, que

el meu nivell de despeses és més gran, ja per deformació (home,

50 anys, cap d’explotació).

En altres paraules, el fons de pensions és percebut com un mitjà de

manteniment d’ingressos i d’estatus social després de la jubilació, i no tant

com una assegurança mínima.

c) La incertesa de les pensions públiques

Entorn a aquest nucli de l’argumentació sobre la subscripció de

fons de pensions, centrat en la situació personal, els participants en les ses-

sions van desplegar també motivacions referides a la seva confiança en els

sistemes públic i privat de previsió de la vellesa. Entre totes les opinions

abocades, seleccionem, d’una banda, les que avaluen la viabilitat del siste-

ma públic de pensions, la fiabilitat de l’estat com a institució financera, i

dels polítics i funcionaris com a gestors dels diners; i de l’altra, les que cri-

tiquen o aplaudeixen la configuració del sistema privat, la fiabilitat dels

bancs i les asseguradores, i del seu personal. Finalment, temptegem la pos-

sible relació, complementària o substitutiva, que s’estableix entre tots dos

sistemes.

Les previsions sobre la viabilitat del sistema públic de pensions no

són optimistes en cap cas; no s’aixeca cap veu en els grups per tranquil·lit-

zar a la resta en relació amb les pensions que cobraran de la Seguretat

Social, tot i que sí que ho fan per atribuir les notícies sobre la seva crisi a

interessos ocults. El pessimisme és més gran quan les previsions se situen

més lluny en el temps; hi ha un acord en què la decadència de la Seguretat
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Social afectarà més els fills dels reunits que no pas ells mateixos.Alguns es

mostren extremament negatius, i veuen el futur...

– Bastant magre, pel que es diu, se sent i es comenta (...) (home, 43

anys, servei postvenda).

– Molt dolent, i a llarg termini tendeix a disminuir totalment, o sigui

és una cosa que..., això sí que ho veig malament del tot (home, 50

años, advocat).

Un futur que exigirà canvis en el sistema públic de pensions:

– Potser fa vint anys va ser un sistema vàlid i d’aquí a vint anys

aquest sistema no pot ser, o sigui, és impossible. Crec que en algun

moment hi haurà una modificació de tot això i també suposo que

hi haurà una convulsió social, però hauran de fer alguna cosa

(home, 37 anys, enginyer).

– S’ha de fer alguna cosa, perquè penso que, quan arribi a l’edat de

jubilació, l’estat haurà fet fallida, si tot segueix com ara (home, 43

anys, servei postvenda).

No obstant això, la impressió més generalitzada és d’incertesa sobre

el cobrament de les pensions públiques, o sobre el seu nivell. En preveure la

jubilació:

– Es molt important no saber amb què et trobaràs o si no et trobaràs

amb res (...) (dona, 46 anys, ajudant de dentista).

– Saber si quan arriba cobraràs o no cobraràs (home, 43 anys, ser-

vei postvenda).

– Si arribarà o no arribarà (dona, 46 anys, ajudant de dentista).

– Si en tindràs o no en tindràs (home, 43 anys, servei postvenda).

– És que ho desconeixem, i companys que estan treballant a la

Seguretat Social és que ho desconeixen, no saben el que passarà

(...), no ho saben ni ells mateixos (home, 50 anys, advocat).
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– El problema de l’estat és que no saps què et quedarà, el problema

de l’estat és el futur (dona, 35 anys, professora d’història).

La incertesa sobre la viabilitat de la Seguretat Social és un dels

motius de contractació de fons de pensions privats:

– No me’n fio, penso que el dia de demà les pensions seran molt

més baixes (...) estaran equiparades una pila d’anys, pujaran el

mínim o no pujaran i pujaran les més baixes, llavors crec que d’a-

quí a vint anys agafarem una pensió que necessitarem una ajuda

amb una altra (dona, 43 anys, farmacèutica).

– El que nosaltres podem rebre és molt penós. Aleshores jo també

tinc una mica cobertes les espatlles perquè em fa por el futur

(dona, 35 anys, professora d’història).

– Jo, per descomptat, ho tinc complementat amb una altra cosa i,

vaja, els que vinguin després ho tenen magre (home, 44 anys,

director d’empresa).

d) Confiança en l’estat

Aquesta desconfiança envers el sistema públic de pensions no es

correspon en aquest cas amb una desconfiança generalitzada envers l’estat,

en el sentit en què tots dos grups de discussió van atorgar a l’estat una

major solvència que a les empreses privades (tot i que es van sentir veus

discordants), i un paper de garant dels fons privats. A l’hora de confiar els

diners:

– Jo et dic una cosa, a mi em dóna més garantia l’estat (...) és que

deu ser més fàcil una fallida o una desaparició d’una empresa pri-

vada que la del mateix estat, quantes d’elles se n’estan anant a fer

punyetes últimament (home, 35 anys, cap de compres).

– L’estat sempre té recursos per treure diners d’on sigui (...) (home,

35 anys, cap de compres).

110 ■ EL PERFIL DELS SUBSCRIPTORS DE FONS DE PENSIONS



– Pot legislar en qualsevol moment i deixar anar el que li doni la

gana i collir d’on no n’hi hagi (home, 50 anys, advocat).

– Canviant els tipus d’interès (...) (home, 35 anys, cap de compres).

– Té la paella pel mànec en aquest aspecte (home, 50 anys, advo-

cat).

– I l’estat fa anar bilions de pessetes i una entitat privada, milions de

pessetes (home, 35 anys, cap de compres).

La confiança dipositada en l’estat com a institució no va aparellada,

en canvi, amb una confiança en els polítics i en els gestors dels seus recur-

sos. Els polítics, per interessos electorals, ometen informació en «un tema

molt opac, molt confús» però les notícies «t’arriben a fons, perquè cadascú

fa el seu càlcul mental» (home, 50 anys, cap d’explotació). Sobre les pen-

sions públiques:

– No hi ha informació (home, 54 anys, director d’exportació).

– Gens d’informació (...) (dona, 36 anys, professora d’educació pri-

mària).

– És que la credibilitat del que és públic és molt diminuta, almenys

en relació amb això, jo crec que més o menys per les vivències, pel

que vas sentint i no perquè t’informin de res (dona, 35 anys, pro-

fessora d’història).

– I t’ho estan dient ells (home, 44 anys, director d’una empresa).

– Però ells diuen el mínim, donen puntades (dona, 36 anys, profes-

sora d’educació primària).

– Donen puntades i tu ja penses (dona, 43 anys, farmacèutica).

– El que volen que sàpigues, no més (dona, 46 anys, química).

La tranquil·litat que ofereix l’estat com a institució solvent aparent-

ment està entelada pels mals costums dels seus gestors, que en una ostenta-

ció crítica i hostil algú va caracteritzar com a «gentussa que l’únic que fan

es endur-se els diners de tothom» (home, 37 anys, enginyer), que no tenen

un pla de pensions privat «com nosaltres» perquè «no el necessiten» (dona,
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46 anys, química). No obstant això, aquestes expressions es poden situar

en el marc de la informació proporcionada per l’enquesta, segons la qual hi

ha una relativa paritat entre els que confien i els que no confien que l’INSS

administra bé els diners de les pensions (vegeu capítol II i quadre 11). Heus

aquí una seqüència d’intervencions que il·lustren la crítica als gestors

públics:

– En la meva opinió, més seguretat que el govern o l’estat espanyol,

que és l’empresa més gran que té aquest país, i una font de recur-

sos..., una altra cosa és que tingui moltes despeses (home, 35

anys, cap de compres).

– Entre les despeses i el que s’enduen a sac, doncs, fixa’t el que que-

da (home, 43 anys, servei de postvenda).

– Però pel que fa a capacitat de generar recursos, com l’estat no hi

ha res (...) (home, 35 anys, cap de compres).

– Sí, però si en generes dos i te n’endus set, doncs al final quedarà

molt poca cosa, no? (home, 43 anys, servei de postvenda).

e) Les pensions privades, més segures

L’avaluació del sistema privat de pensions és oposada a la de les

públiques: els participants en la discussió mostren més seguretat en relació

amb el cobrament de la pensió privada, més confiança en els gestors a l’ho-

ra d’entendre uns contractes intricats, però també menys fe en la solvència

dels bancs que en la garantia última de l’estat.

La seguretat que ofereix el sistema de capitalització individual, pel

qual els estalvis no es destinen sinó a la pròpia pensió, és la primera raó

adduïda per subscriure un fons privat. En el cas de la Seguretat Social no

està tan clar a qui pertanyen les cotitzacions:

– No sé on van a parar els diners, i per això penso que són diners a

fons perdut (...) Quan veig les meves contribucions al pla de pen-

sions privat que tinc (...) dic, mira, aquí tinc acumulat un capital i
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el de l’altre no està al meu nom (...) pot ser molt o poc, però sé

que aquests són els meus diners i estan aquí (home, 37 anys,

enginyer).

– La teva guardiola, la teva guardiola (dona, 43 anys, farmacèutica).

– Si tu fas un pla de pensions d’aquests privats, t’estan dient per

endavant el que pots tenir i quan, mentre que l’estat no et diu el

que pots tenir ni quan (home, 50 anys, advocat).

– Arriba un moment en què saps que tens el teu capital allà format i

que ningú no te’l prendrà, s’haurà remunerat més o menys, s’haurà

creat més capital o menys, però sens dubte això ho tens fix, no

t’ho pren ningú, és un estalvi a llarg termini (home, 50 anys,

advocat).

Expressar aquesta preferència per un sistema de previsió que «t’has

pagat», que «és teu» (dona, 46 anys, química), va despertar en alguns dels

assistents la necessitat de disculpar el seu egoisme. Davant de l’argument

que és més solidari contribuir a mantenir els actuals jubilats que no pas

estalviar per a un mateix, els clients del sistema privat repliquen que així és

com «hauríem de pensar» perquè és un «tòpic» «molt bonic», però que real-

ment cada un d’ells pensa «més individualment», «en tu mateix»:

– Això és molt bonic, però penses en tu mateix (dona, 43 anys, far-

macèutica).

– Més individualment. És que això és un tòpic, penses que el que tu

estàs donant s’ho estan emportant els altres (dona, 36 anys, pro-

fessora d’educació primària).

– Hauríem de pensar així, però es pensa més individualment, és clar

(home, 54 anys, director d’exportació).

– I pensant que quin lladregot vindrà ara que s’endurà això que

estem estalviant els altres. És que ja no penses (dona, 46 anys,

química).
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f) Ambivalència davant dels bancs i confiança en els seus

treballadors 

Si bé els reunits confien més en cobrar les pensions privades que les

públiques, la falta d’informació que van expressar amb relació a les segones

també la senten pel que fa a les primeres. L’oferta dels bancs no permet dis-

tingir clarament uns productes dels altres, com es posa de manifest en la

conclusió entorn a la diferència entre plans de jubilació, plans d’estalvi i

fons de pensions. D’altra banda, a l’hora de firmar el contracte, el client s’en-

fronta a la «lletra petita», que especifica unes condicions per a ell encara

desconegudes. I si bé confien més en la solvència de l’estat que en la dels

bancs i les asseguradores, en la discussió es mesclen seguretat i resignació a

l’hora de confiar-los els estalvis.

– Però jo el problema que veig és que no hi ha informació detallada

sobre cap producte bancari, és a dir, arriben i t’expliquen per

sobre el què és, i després, quan firmes, la lletra petita ocupa tota la

part del darrera i, a més, és petiteta, i no hi ha qui ho llegeixi i no

t’informen en detall (home, 37 anys, cap de vendes).

– Hi ha una cosa molt curiosa, aquí som nou persones, abans parlà-

vem de la inseguretat de l’estat, que si no tenim confiança, que si

no l’inverteix bé i tal. I dels nou, diguem, uns vuit [no tenim con-

fiança en] els bancs [...], i confiem el nostre pla, el nostre fons i

tota la pesca als bancs (home, 44 anys, director d’empresa).

– És que som uns infeliços (dona, 46 anys, química).

– És que el que passa és que encara confiem menys en l’estat (dona,

43 anys, farmacèutica).

– Parlem malament dels bancs, diem i diem, però llavors, crec que hi

ha una gran diferència (...) Per descomptat que hi ha una garantia,

hi ha una garantia (dona, 46 anys, química).

– No ho tindrem pas sota el matalàs (dona, 36 anys, professora d’e-

ducació primària).

– Ens fiem dels bancs, és que ens en fiem (dona, 46 anys, química).
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En aquest últim extracte de la conversa, el grup reflexiona sobre la

seva pròpia ambivalència respecte als bancs. Qui inicia la seqüència plante-

ja directament una falta de coherència entre el que es diu i el que es fa. Els

altres reconeixen i insisteixen en aquesta ambivalència («és que som uns

infeliços», «diem i diem, però hi ha una gran diferència –amb el que fem–»).

Finalment, la resolen optant per la postura manifesta en l’acció més que no

pas en el discurs («ens fiem dels bancs» i «per això els donem els nostres

diners»).

En els relats de com van prendre la decisió de contractar un fons, els

subscriptors atorguen un protagonisme als directors i als empleats, cone-

guts, de les agències bancàries. Les relacions personals desenvolupades en

el tracte anterior superen la desconfiança en els bancs en general i en la

«lletra petita» dels contractes. Passa, doncs, el contrari que en el sector

públic: les institucions privades en si mereixen menys confiança que l’estat,

però els seus treballadors en mereixen més.

– El director del banc de davant de casa el conec i d’alguna manera

ell em va encaminar cap a aquesta situació del fons de pensions

(home, 50 anys, cap d’explotació).

– Tenim molta amistat amb el director i amb el gestor que porta tot

això, i un dia parlant, ell mateix ens en va informar, per què no feu

un fons de pensions, que està molt bé pel dia de demà, és una

quantitat que desgrava i tal, i per ell ho vam fer (dona, 43, far-

macèutica).

– En el meu cas, per descomptat (...) va ser el banc el que me’l va

fer, no és que me l’oferís, sinó que me’l va fer, em van apuntar a un

pla de pensions, perquè eren amics, en fi (home, 54 anys, director

d’exportació).

Comptar amb una persona coneguda al banc arriba a ser més impor-

tant que el nom del banc a l’hora d’iniciar una nova forma d’estalvi:
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– Ja tens un amic, jo no crec que sigui perquè és el banc tal o qual,

sinó que és l’amic que hi tens, amb qui confies, que et guia, senzi-

llament te’n fies (dona, 46 anys, química).

g) Pros i contres dels fons de pensions

La discussió de les condicions ofertes pels fons de pensions davant

d’altres formes d’estalvi, acordada ja la seva fiabilitat més gran davant de les

pensions públiques, es va centrar en la desgravació d’impostos, la rendibili-

tat i el compromís d’estalvi sostingut que comporten. Però sobre els tres

aspectes es projecten llums i ombres. La desgravació, en primer lloc, és una

motivació primordial en contractar un fons de pensions, però té l’inconve-

nient que en el moment de la jubilació els ingressos del fons estan subjec-

tes a l’IRPF. A l’hora de decidir-se a contractar els fons de pensions:

– Jo, la fiscalitat és fonamental (home, 54 anys, director d’exporta-

ció).

– Jo també, per a mi la fiscalitat (dona, 48 anys, farmacèutica).

– En el fons és una lluita contra Hisenda (home, 50 anys, cap d’ex-

plotació).

– És pagar el mínim possible, vaja (dona, 36 anys, professora de

primària).

– Quan tu pots rapinyar a Hisenda 50.000 pessetes, doncs vas com

boig (...) quan acabes el pis, ¿quina opció et queda? El pla de pen-

sions, no n’hi cap altra o bé afegir la factura del dentista i quatre

cosetes més (home, 35 anys, cap de compres).

No obstant això,a l’hora de recuperar els diners després de la jubilació:

– A mi em van dir que aquí hi havia trampa (...) (dona, 46 anys,

química).

– Aquí hi ha truc (dona, 36 anys, professora d’educació primària).

– I llavors sí que has de pagar, tens la fiscalitat (home, 50 anys, cap

d’explotació).
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– Una fiscalitat molt gran (...) (dona, 43 anys, farmacèutica).

– Sí, estem agafats, i al final acabes pagant (home, 44 anys, director

d’empresa).

– Ho pagues després i amb escreix (dona, 36 anys, professora d’e-

ducació primària).

– Si vius, ho pagues; i si no vius, pitjor (home, 50 anys, cap d’explo-

tació).

Una altra ombra que es projecta sobre els fons de pensions, a més

d’aquest «truc», és la seva menor rendibilitat comparada amb altres formes

d’estalvi, especialment els fons d’inversió. Però la caiguda dels tipus d’in-

terès els ha afavorit davant dels dipòsits a termini i el deute públic, com

explica una de les participants en el grup de subscriptors de fons:

– Aquest últim any ha influït moltíssim (...) el tema de la rendibilitat:

abans ficaves en una lletra del Tresor i estava al 10% (...) ara, jo

m’estimo més, encara que no em donen gairebé res, fer un fons i

almenys desgravo i el dia de demà el tinc, ja que no agafaré una

rendibilitat gaire gran (dona, 43 anys, farmacèutica).

També va despertar avaluacions ambigües el fet que el fons no es

pugui rescatar fins al moment de la jubilació. D’una banda, va merèixer

comentaris positius, perquè compromet a realitzar ingressos periòdics i evi-

ta les temptacions de despeses abans d’hora; però, de l’altra, espantava la

possibilitat de patir moments de necessitat (fases de desocupació, accidents

i operacions quirúrgiques són les pors de què parlàvem) i no poder recór-

rer als propis diners. Disciplina i obligació són característiques atractives

dels fons davant la falta de confiança en la pròpia voluntat d’estalvi a llarg

termini:

– Sóc insegur, m’obligo a pagar això que a més no ho puc treure en

un moment determinat i és com una bomba de retard (home, 50

anys, cap d’explotació).

117L’OPINIÓ PÚBLICA DAVANT DEL SISTEMA DE PENSIONS ■



– Hi ha molta gent que ho fa així (home, 44 anys, director d’empresa).

– Una disciplina que és una obligació (...), l’altre te’l gastes (...) un

parell de canyes que et pots evitar i sempre et queda per ficar les

15.000 o les 20.000 pessetes (home, 47 anys, servei postvenda).

Però aquesta mateixa rigidesa pot arribar a ser excessiva si es patei-

xen fases de crisi en algun moment anterior a la jubilació:

– Que estàs que no en tens ni per menjar i tens diners, i no pots res-

catar aquesta pila de diners (dona, 43 anys, farmacèutica).

– Que els tens empresonats (dona, 46 anys, química).

– O has de demanar un crèdit quan tens els teus propis diners allà

(home, 54 anys, director d’explotació).

D’aquesta descripció dels avantatges i els inconvenients dels fons de

pensions es van derivar suggeriments de reforma de la seva regulació, modi-

ficacions que uns quants dels presents van considerar una qüestió de temps,

perquè la implantació dels fons privats a Espanya és recent. El grup de subs-

criptors es va mostrar convençut que la quantitat desgravable augmentaria

pròximament, com recentment ha augmentat fins al milió de pessetes des

d’una quantitat inferior (incerta per als participants en la discussió). Tots

dos grups van concedir més importància a la flexibilitat del rescat, que, en

la seva opinió, s’hauria de permetre en els casos de necessitat esmentats.

h) Pensions públiques i privades, complementàries 

o substitutives?

Com ja hem vist, els fons de pensions són percebuts com un com-

plement de les pensions públiques perquè les necessitats de despeses crea-

des no es podran cobrir amb les prestacions de la Seguretat Social, si és que

s’arriben a cobrar. La primera explicació dels subscriptors de fons privats es

referia a la previsible fallida o a la insuficiència del sector públic. La pensió

pública és un dret adquirit al llarg de la carrera de cotització i una assegu-

rança social necessària.
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– L’ideal seria l’estat, per descomptat (...) perquè estic treballant i

tinc la meva nòmina i m’estan descomptant i alhora estic pagant

un fons privat per si de cas, però si tinc una pensió de l’estat, ¿per

què haig de pagar res? Això seria primordial, però com que no la

tens... (dona, 36 anys, professora d’educació primària).

– El que té de bo és que és evident que hi ha d’haver uns mínims

coberts i també crec que és molt bo que el sistema de protecció

social d’alguna manera protegeixi les classes més desafavorides

(...), i que lògicament també s’hauria d’afavorir, fiscalment, els plans

de pensions, que són ara mateix molt rígids, que jo crec que també

les futures lleis aniran en aquest sentit (home, 37 anys, enginyer).

Però a tots dos grups va sorgir el desig de poder escollir lliurement

entre previsió privada i pública, plantejada inicialment com a solució a la

contradicció percebuda entre l’obligació de cotitzar i la incertesa respecte

al cobrament de les prestacions:

– Jo el que penso és que no és lògic (...) que,d’una banda,ens estiguin

obligant a pagar la previsió social pública: això és obligatori, però bé,

amb això cobraràs molt poc, si és que cobres, i t’has d’anar assegu-

rant el futur per una altra banda. L’estat hauria de dir, mirin senyors,

la situació ja la coneixen (...) i triïn, si es volen quedar en el sistema

de pensions estatal,bé,els garantirem la pensió, i si volen poden anar

a la privada i deixar de cotitzar a l’estat (home, 37 anys, enginyer).

– Si fos lliure poder escollir, em quedo amb l’estat o me’n vaig a la

seguretat privada, seria una altra cosa, però el problema és que t’o-

bliga a tenir una despesa i si vols tenir una altra cobertura és una

despesa extra, t’entra el dubte (home, 35 anys, cap de compres).

– Ens estan pressionant, ens estan ficant molt els plans de pensions i

en definitiva (...) ens continuen cobrant la Seguretat Social, no ens

donen l’opció de dir, bé, agafo això o agafo això altre, si et dones-

sin l’opció la podries triar i saber cap on has d’anar (home, 37

anys, cap de vendes).
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Instats a dir què farien si poguessin triar, els subscriptors de plans de

pensions expressen preferències diverses, en una gradació que va des de

l’estatisme del que respon primer fins al privatisme més decidit:

– Doncs jo, l’estat (dona, 36 anys, professora d’educació primària).

– Jo també (dona, 43 anys, farmacèutica).

– I jo també.

– Doncs jo, tinc els meus dubtes.

– Doncs jo crec que privat, fixa’t.

– Jo privat (home, 37 anys, enginyer).

Com els no subscriptors:

– Però si ens deixen lliures per triar, la majoria ens n’aniríem a la pri-

vada (home, 50 anys, advocat).

– Segur (home, 43 anys, servei postvenda).

– Això és relatiu, s’hauria d’estudiar, perquè els anys que tens cotit-

zats, vés a saber què en fan (home, 50 anys, advocat).

– És clar (home, 43 anys, servei postvenda).

Així, tots dos grups mostren diversitat d’opinions i complexitat d’ac-

tituds envers els dos sistemes de pensions, el públic i el privat, més que una

opció clara a favor d’un d’ells. Però aquesta complexitat té una estructura

diferent en cada cas. La seguretat d’obtenir en la jubilació un ingrés propor-

cional al contribuït al llarg dels anys de treball no és qüestionada en la dis-

cussió sobre fons privats de pensions, però sí pel que fa a les pensions

públiques. La confiança en els gestors també és més gran quan es tracta de

bancs i asseguradores que quan es tracta de l’Administració pública. En tots

dos casos, la sensació d’opacitat en la informació sembla generalitzada, a

pesar del nivell de formació relativament alt dels dos grups. Pero pensant

en termes més generals, els participants creuen més en la solvència de l’es-

tat que en la de la banca i les asseguradores, i confien en ell com si fos una

institució amb uns recursos i una capacitat d’intervenció presumptivament

il·limitats.
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De les discussions de grup emergeixen també els motius de la

subscripció de fons de pensions en relació amb la situació personal del subs-

criptor i a les seves condicions. Les circumstàncies personals que empenyen

a contractar un fons, com concloïem en l’anàlisi de segmentació, són l’edat, el

nivell d’ingressos i, a distància, la formació.Els principals avantatges percebuts

en aquest producte són la desgravació i l’obligació d’estalvi a llarg termini

que implica; i l’inconvenient encara més gran, de la rigidesa de les condicions

de rescat del fons.
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CONCLUSIONS

Un procés continu d’adaptació i de reflexió 

Com ja hem vist des de les primeres pàgines d’aquest informe, els

espanyols, tant els actors estratègics com el públic, estan immersos en un

procés de canvis graduals en les polítiques, en les conductes particulars i en

les actituds en relació amb el sistema de pensions. Les coses es mouen, i la

qüestió està en veure quina és la direcció que van prenent.

És obvi que, entre tots, s’ha anat elaborant una construcció social del

tema de les pensions públiques com un problema, i un que alhora és un

problema greu, un problema urgent i un problema que cal resoldre. Les anà-

lisis dels debats públics, dels resultats de l’enquesta i de les indicacions que

es desprenen dels grups de discussió són, en aquest sentit, confluents. Hi ha

un impuls generalment compartit a reconèixer que el sistema en la seva for-

ma actual necessita reformes que són urgents i que, lluny de poder aconten-

tar-nos amb conèixer la notícia i viure amb ella, hi ha decisions que s’han

de prendre i dur a la pràctica: no és un problema a contemplar, sinó un pro-

blema a resoldre.

Convé ressaltar que aquesta consciència creixent del problema, i,

fins i tot, el convenciment gradual que les reformes són necessàries i que el

sistema en la seva forma actual no pot anar gaire lluny, ve de la mà d’una

actitud d’una certa serenitat i tranquil·litat pel que fa a la situació personal

de les persones. Ara els pensionistes estan una mica més tranquils que no

pas fa un any i mig; i una cosa semblant passa amb la resta de la població. La

seva inquietud amb relació al sistema de les pensions públiques, per tant,

cal veure-la no com el resultat d’una actitud pessimista i melangiosa davant

del futur, sinó com un presa de consciència de les dades d’allò que els sem-

bla que és la realitat, a la qual cal adaptar-se.
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Sembla relativament clar que una de les formes d’adaptar-se a això

consisteix a anar fent ús, de manera diferenciada (unes persones més que

d’altres) dels fons privats de pensions. El nombre de subscriptors de pen-

sions augmenta, i també el nombre dels que pensen subscriure’n. I aquesta

conducta o aquesta disposició personal sembla reforçada per la d’acceptar

possibles reformes del sistema que condueixin a un augment de la capaci-

tat d’elecció entre el sistema públic i els sistemes privats de pensions, i fins

i tot a utilitzar aquesta capacitat, eventualment, per sortir-ne del tot o en

part.

És clar que aquestes decisions i aquestes disposicions del públic

s’han d’entendre en vista a d’altres consideracions que matisen les nostres

conclusions. Per començar hem de veure-les contra el teló de fons de graus

importants de consciència de comptar amb escassa informació i de confes-

sions d’ignorància. Una bona part dels espanyols es consideren insuficient-

ment informats sobre aquestes matèries; i quan entrem una mica més en

profunditat, ens adonem que, almenys pel que fa a la informació sobre algu-

nes dades bàsiques, aquesta confessió respon a una deficiència real. Els

espanyols tenen una idea confusa de l’ordre de magnitud de la relació entre

cotitzants i pensionistes, o entre la part pròpia i la de les empreses en la

cotització a la Seguretat Social.

En part, sembla que atribueixen la falta d’informació a uns mitjans

de comunicació que els informarien amb poca claredat. En part, sembla que

ho retreuen als polítics; i de fet, diuen que hi tenen molt poca confiança en

relació amb això. Convé però, un cop més, situar aquestes declaracions en

el seu context. D’una banda, en el d’una certa proclivitat general a expres-

sar desconfiança respecte a polítics, sindicalistes, empresaris, mitjans..., cosa

que potser inclou part de desconfiança real, i part de manera d’expressar-

se. El cert és que són gairebé una majoria els espanyols que han sentit par-

lar dels acords del govern i els sindicats sobre la qüestió, i una proporció

apreciable d’ells els que han reaccionat a aquesta notícia amb una impres-

sió favorable.
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No obstant això, com suggereixen les discussions de grup, hi ha

quelcom en l’ambivalència envers els polítics que té a veure amb el relatiu

malestar que acompanya el fet d’adonar-se, parcialment o totalment, que als

polítics, en aquestes matèries, se’ls ha d’interpretar, perquè diuen les veri-

tats a mitges, diuen el mínim o, com algun dels entrevistats ha dit, «donen

puntades, i tu ja penses». Cosa que es pot interpretar com dient: els espa-

nyols es van acostumant a escoltar els polítics i alhora traduir-los. S’adonen

que, amb tacte, els van enviant el missatge que s’hauran d’introduir refor-

mes en el sistema, perquè en la seva forma actual el sistema no és viable a

llarg termini, i els diuen que es preparin. Però per raons electorals i d’apa-

rent coherència amb els seus programes, o amb el llenguatge que van utilit-

zar fa uns mesos o uns anys, no es decideixen a dir-ho clarament; i potser

que no ho diguin clarament fins a l’últim moment, i fins i tot llavors també

caldrà traduir-los.

Però, d’altra banda, aquest malestar davant de l’escassa informació

disponible no es limita a la que poden subministrar els polítics. Efectiva-

ment, com ja hem vist, s’observa un interès creixent per subscriure fons de

pensions privades. I això, pel que sembla, va acompanyat d’un grau aprecia-

ble de confiança en els gestors privats dels fons, cosa que inclouria els

bancs (i altres entitats). Però aquesta estimació té tres matisos interessants.

Primer, que la confiança està relacionada amb la sensació que els diners

posats en els fons privats són més propis o més d’un mateix que els que es

col·loquen a la Seguretat Social pública (qüestió d’apreciació interessant).

Segon, que la confiança té a veure, així mateix, amb la relació de confiança

personal que es desenvolupa amb els empleats d’aquests bancs, com si

aquestes persones tinguessin en la ment (¿encara?) l’escenari presumptiva-

ment arcaïtzant que diu: encara que visquem un moment de canvi tècnic

accelerat i a escala mundial, amb una creixent primacia de les comunica-

cions instantànies via ordinador, si no hi ha confiança en l’individu que ens

atén en el banc de la cantonada, no hi ha subscripció al fons de pensions

privat. I tercer, que aquesta confiança va unida a una considerable descon-

124 ■ CONCLUSIONS



fiança en relació amb aquesta «lletra petita» o, com diria un entrevistat,

«molt petiteta», sobre la qual «no t’informen amb detall» i que forma part del

contracte entre banc i client.Això potser suggereix, o bé la ignorància dels

clients sobre els mecanismes que s’han anat incorporant en la legislació i la

jurisprudència per a la defensa del client en els contractes d’adhesió, o bé la

distància a què estem que aquests mecanismes siguin considerats com a

realment aplicables a la vida quotidiana dels espanyols.

Però amb tots aquests matisos es constata aquest procés gradual, i

pels seus passos comptats, en la direcció de la tranquil·litat, la subscripció

dels fons i l’acceptació de les reformes corresponents (les explorades en

l’enquesta relatives a la possibilitat de la sortida total o parcial del sistema

públic o a la conveniència d’un sistema de complementarietat, i les explora-

des, sumàriament, en els grups de discussió relatives a la desgravació dels

fons, la seva disponibilitat i la seva garantia). Però aquest procés, evident-

ment, no és considerat per tota la població de manera homogènia, tot i que

sí que es pot assenyalar que, en relació amb això, sembla que les diferències

regionals tinguin un interès relativament menor. El procés és més visible

entre els joves que entre els adults, entre els d’ingressos que superen el llin-

dar de les 200.000 pessetes mensuals que no pas entre els que no el supe-

ren, i entre els més educats que no pas entre els menys, com es posa de

manifest en l’enquesta (i així ho subratlla l’anàlisi de segmentació dels

resultats) i ho corroboren, amb un valor indiciari, els grups de discussió. I a

l’hora d’examinar la població no tant com a agregat d’individus o famílies

que poden ser subscriptors o no de fons privats, sinó com a conjunt de

categories socioprofessionals susceptibles de donar suport o de mantenir-se

a distància d’una acció col·lectiva organitzada a favor o en contra d’una

política de reformes, es pot assenyalar que les posicions més favorables a la

subscripció de fons i a les reformes corresponents es poden observar, de

més a menys, primer entre els empresaris i els assalariats fixos (que estan

pensant, potser, en el millor ús alternatiu de les seves pròpies cotitzacions);

en segon lloc, en el conjunt de tres grups aparentment heterogenis d’assala-
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riats temporals, aturats i estudiants (amb majoria de joves, i amb una distri-

bució igualitària per sexe), i, en tercer lloc i a més distància, entre els assala-

riats fixos del sector públic i els mateixos pensionistes. En definitiva, uns i

altres, els actors estratègics de la classe política i dels grups organitzats d’in-

terès, d’una banda, i el públic o la ciutadania, de l’altra, estan avançant per

un camí de deliberació, d’experimentació i de tempteig en la direcció d’un

canvi important en el sistema de les pensions, cap a un nou equilibri entre

pensions públiques i pensions privades; i, en aquest sentit, convé assenyalar

que el públic, en general, i els joves (de la primera joventut, de la segona

joventut, i fins i tot de la tercera...), en particular, semblen anar per davant

dels actors estratègics. En aquesta circumstància, és important, per des-

comptat, una certa prudència (¿qui pot voler el contrari?), però potser no

tanta com la que ha estat habitual tantes vegades en la vida espanyola i que,

segles enrere, feia dir a Bacon que desitjaria que la mort li vingués des

d’Espanya, perquè així li arribaria al més tard possible.

Esperem, confiem, que aquesta vegada la solució (de vida, i no de

mort) arribi una mica abans i vagi acompanyada de les explicacions clares,

reflexives i disteses que són necessàries.Al cap i a la fi, es tracta de resoldre

o d’encarrilar un problema complex, però no misteriós, que les persones

comprenen bastant bé en els seus trets principals i al qual es tractaria de

trobar una solució raonable que conjugués el respecte a la llibertat d’elec-

ció, l’apreciació de l’efecte que les solucions tinguin per al conjunt de la

comunitat i la necessària adaptació a les circumstàncies econòmiques. I tot

això, amb el benentès que les polítiques públiques no són decisions defini-

tives i irreformables que dictaran el curs dels esdeveniments una vegada

per totes, sinó decisions revisables a la vista de les seves conseqüències.
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NOTA METODOLÒGICA

1. Fitxa tècnica de l’enquesta

Tècnica de l’entrevista: Telefònica assistida per ordinador amb sis-

tema PTM.

Disseny del qüestionari: Analistas Socio-Políticos (ASP), Gabinete

de Estudios.

Univers: Individus dels dos sexes, entre 20 i 80 anys, residents a la

Península, Canàries i Balears en llars amb telèfon.

Dimensió de la mostra: 3.520 entrevistes.

Disseny de la mostra: Realitzat en tres fases:

1) Selecció de municipis aplicant el coeficient N/n (dimensió de la pobla-

ció compresa en l’estudi [28.945.930] entre nombres d’entrevistes a fer

[3.500] a un llistat amb tots els municipis espanyols ordenats per dimen-

sió de la població. Per a N = 28.945.930 i n = 3.500, N/n = 8.270; cosa

que significa la realització d’una entrevista cada 8.270 habitants. L’inici

del recompte es va fer aleatòriament. Els punts de mostreig sumen 1.432

municipis.

2) Selecció de llars de forma probabilística a partir del cens telefònic mit-

jançant Random Digit Dialing.

3) Selecció d’individus controlant per quotes de sexe, edat i estatus.

Representativitat: La mostra és representativa de la població espa-

nyola entre 20 i 80 anys amb un error de mostreig de ±1,7% per a p = q = 0,5.

Pretest i treball de camp: IMOP ENCUESTAS, S.A. (Instituto de

Marketing y Opinión Pública). El treball de camp es va iniciar el 26 de

novembre i es va prolongar fins al 13 de desembre en horari de 11.00 a

14.00 i de 17.00 a 22.00 hores.
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Supervisió del treball de camp: IMOP ENCUESTAS, S.A. mitjançant

intervenció de la línia telefònica durant la realització de les entrevistes i

presència permanent en la sala de telèfons. Una fracció de les entrevistes van

ser gravades per al seu control per part d’Analistas Socio-Políticos (ASP).

Procés i tabulació de les dades: Analistas Socio-Políticos (ASP).

2. La presentació de quadres

En els quadres del capítol 2 figuren les freqüències de totes les

opcions de resposta corresponents a cada pregunta (inclòs el «no ho sap/

no contesta»).Això assegura, per a totes les preguntes, l’homogeneïtat de les

bases sobre les quals es calculen els percentatges.

En els quadres dels capítols 3 i 4 només incloem, no obstant, la

població que contesta les preguntes. L’exclusió dels «no ho sap/no contes-

ta» en l’elaboració de les taules de contingència respon a motius estadístics.

Per calcular el factor de significació convé prescindir del grup de persones

que no contesten, ja que d’altra manera aquest factor mesuraria les diferèn-

cies entre els que tenen una opinió (o saben contestar una pregunta) i els

que no la tenen (o no saben contestar-la).

En quedar eliminats dels quadres dels capítols 3 i 4 els entrevistats

que no responen, les bases dels percentatges de les diferents preguntes no

són homogènies entre si.Amb el propòsit de no sobrecarregar de xifres els

quadres, hem renunciat a fer constar per a cada pregunta la base sobre la

qual es calcula el percentatge, si bé en el text, fem referència a les respostes

«no ho sap/no contesta» quan la seva proporció i la millor comprensió de

l’argument ho aconsella.
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3. La composició dels grups de discussió

Els dos grups de discussió convocats a Madrid, el 16 i 17 de desem-

bre de 1996, van reunir vuit persones cada un. La selecció es va guiar per

criteris d’edat, entre 35 i 55 anys; estatus social, mitjà-alt i alt; i subscripció

de fons de pensions, ja que el primer grup va estar compost de no subscrip-

tors i el segon de subscriptors.

Grup 1: no subscriptors de fons de pensions

– dona, 46 anys, ajudant de dentista

– home, 43 anys, servei postvenda, sector de l’automòbil

– dona, 45 anys, tècnica de turisme

– home, 50 anys, advocat

– dona, 50 anys, mestressa de casa

– home, 35 anys, cap de compres, sector aeronàutic

– dona, 52 anys, mestressa de casa

– home, 37 anys, cap de vendes, sector comerç

Grup 2: subscriptors

– home, 54 anys, director d’exportació, sector arts gràfiques

– dona, 36 anys, professora d’educació primària

– home, 37 anys, enginyer, sector energètic

– dona, 35 anys, professora d’història

– home, 44 anys, director d’empresa, sector serveis

– dona, 46 anys, química

– home, 50 anys, cap d’explotació, sector energètic

– dona, 43 anys, farmacèutica
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