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Quan es compleix el període de vigència del Pacte de Toledo i se’n prepara
la revisió, el Servei d’Estudis de ”la Caixa” ha encarregat a José A. Herce i
Javier Alonso Meseguer, de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada
(FEDEA), una revisió del panorama del sistema de pensions espanyol. Es
tracta de la quarta monografia que la Col·lecció Estudis Econòmics dedica a
debatre un assumpte que afecta la gran majoria de ciutadans. La primera es
remunta a l’any 1995, quan es va firmar el Pacte de Toledo, i s’hi plantejava
un escenari de futur que posava de manifest les carències financeres del sis-
tema, s’hi proposaven les reformes necessàries i s’hi analitzava la posició de
l’opinió pública davant de les pensions. El 1996 i el 1997 vam publicar dos
treballs més; un dedicat a analitzar la viabilitat d’un sistema de capitalització
com a alternativa al sistema públic, i un altre en el qual es recollien els resul-
tats d’una enquesta sobre l’estat de l’opinió pública davant del sistema de
pensions, que, a més, era comparable amb la de l’any 1995.

Dues són les raons que justifiquen la publicació d’un altre volum sobre el
tema de les pensions. En primer lloc, l’oportunitat de fer un primer balanç de
les reformes aplicades arran del consens del Pacte de Toledo. Segons els
autors, aquest balanç no és positiu: les pensions no s’han quedat al marge
de les querelles partidistes, s’han dut a terme modificacions totalment alie-
nes a la lògica del sistema contributiu i les reformes introduïdes no han tingut
entitat suficient com per produir uns efectes econòmics a llarg termini. En
segon lloc, l’espectacular creixement de l’ocupació de la segona meitat de la
dècada dels noranta no s’havia previst a les anàlisis que van proliferar a
Espanya al voltant del 1995. El resultat ha estat que les projeccions han fallat
a curt i mitjà termini, i això obliga a preguntar-se si les perspectives del siste-
ma de pensions són ara més bones. La resposta dels autors és inequívoca:
el problema del llarg termini continua vigent, si és que no s’ha agreujat. En un
sistema de pensions de repartiment, una major ocupació avui implica unes
pensions més grans demà, sense contrapartida financera. El treball refà l’es-
cenari macroeconòmic i demogràfic elaborat el 1995 i introdueix el factor de
la mà d’obra immigrant.

L’informe, en la mateixa línia dels anteriors, defensa un canvi radical dels
plantejaments sobre la reforma del sistema de pensions, i advoca per un sis-
tema mixt que inclogui pensions públiques de repartiment i pensions priva-
des de capitalització. Més enllà d’alguns prejudicis, es tracta de prendre les
millors decisions per garantir que els quinze milions de ciutadans que avui
estan cotitzant tinguin la pensió futura assegurada.
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5LA REFORMA DE LES PENSIONS DAVANT DE LA REVISIÓ DEL PACTE DE TOLEDO ■

El futur del sistema públic de pensions preocupa des de ja fa uns

quants anys als diversos agents econòmics i a la societat en general, davant

de l’impacte que l’evolució demogràfica i l’ocupació tenen sobre la sosteni-

bilitat a llarg termini de l’actual sistema de pensions. Per això, el quart

volum d’aquesta col·lecció, publicat el 1995, va ser el treball «La reforma del

sistema públic de pensions a Espanya», en el qual es presentaven dos estudis

complementaris, un d’econòmic i un altre de sociològic. Partint d’un escena-

ri de referència a un horitzó de l’any 2025, basat en hipòtesis demogràfi-

ques i macroeconòmiques, s’establien les perspectives del sistema espanyol

de pensions contributives. Aquest exercici permetia posar en relleu les defi-

ciències del sistema i justificava un conjunt de propostes de reforma. El tre-

ball es completava amb un examen detallat de les posicions d’una sèrie

d’actors clau en el debat de les pensions, entre els quals hi ha, per descomp-

tat, els partits polítics. Finalment, s’exposaven els resultats d’una enquesta

que recollia les opinions dels ciutadans sobre el tema de les pensions. Crec

que aquesta monografia va constituir una aportació clara i comprensiva al

debat que sobre el futur del sistema de pensions havia reactivat el consens

sobre el Pacte de Toledo firmat aquell mateix any.

L’octubre de 1996 es van firmar al Palacio de la Moncloa els acords

derivats del Pacte de Toledo, una tímida reforma que tancava l’horitzó polí-

tic de la qüestió de les pensions fins a l’any 2000. El debat intel·lectual, però,

continuava obert i vam tornar a creure convenient anar més enllà i inten-

tar aprofundir en les possibilitats de fer una transició de l’actual sistema

públic de repartiment a un sistema en què la capitalització tingués un
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paper important. El resultat va ser recollit al número vuit d’aquesta col·lec-

ció amb el títol «El futur de les pensions a Espanya: cap a un sistema mixt».

I, l’any següent, el 1997, vam tornar a fer una enquesta sobre l’estat de l’opi-

nió pública davant del sistema de pensions. Els resultats es comparaven amb

l’enquesta de 1995 i d’aquesta manera es recollia l’evolució de l’opinió

sobre un assumpte que afecta molt directament la vida dels ciutadans i

també s’aportaven elements nous per al debat.

El volum que el lector té a les mans és, doncs, la quarta monografia

que dediquem a aquest tema. ¿Per què? Dues raons ens mouen a publicar

aquest treball de José A. Herce i Javier Alonso Meseguer. La primera és que es

compleix el període de vigència dels acords derivats del Pacte de Toledo, de

manera que ha arribat el moment de fer-ne un balanç. La segona és la

necessitat de revisar l’escenari utilitzat en la monografia del 1995 per com-

provar si les conclusions extretes aleshores continuen sent vàlides. En aquest

sentit hem d’assenyalar que els resultats de l’economia espanyola dels

últims anys han estat clarament més bons del que es preveia en els estudis

fets a mitjan dècada passada. L’extraordinari increment de l’ocupació i el

ràpid descens de l’atur han estès un cert corrent d’opinió que apunta cap al

fet que si el problema de les pensions no està resolt, almenys sí que està ben

encarrilat.

El treball de Herce i Meseguer desarma aquest plantejament. En sín-

tesi, afirma que el balanç del Pacte de Toledo no ha estat positiu, que les

debilitats financeres del sistema encara poden posar-li fi si no es prenen els

remeis adequats i que l’alternativa de la capitalització generalitzada es pre-

senta com a ineludible. La bonança econòmica no ha d’apagar aquest debat

sobre el sistema de pensions, ja que la seva viabilitat a llarg termini està

encara molt més enllà de la conjuntura econòmica immediata. Encara és

possible avançar cap a un sistema de pensions que, sense empitjorar la

situació de cap pensionista, sigui més sòlid i solvent.

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Juny, 2000
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I. Introducció

Durant els últims mesos s’han perfilat molts elements d’una rellevància

extraordinària per al debat sobre el futur de les pensions a Espanya, de tal

manera que és legítim preguntar-se si el futur ha deixat de ser el que era des de

fa només uns quants anys. Aquesta pregunta tan paradoxal té una resposta que

també ho és, com veurem al llarg d’aquesta monografia. Però no es tracta de

fer-se preguntes paradoxals per donar respostes paradoxals buscant l’originali-

tat en absència d’arguments substantius. Les qüestions que aquí es debaten

tenen una importància extraordinària i la seva anàlisi requereix una profunditat

creixent a mesura que els nous desenvolupaments alteren un context que cons-

tantment canvia.

En relació amb el passat immediat, en aquesta matèria, cal, en primer

lloc, oferir una explicació sobre el fracàs de les projeccions i de les anàlisis de

les perspectives financeres del nostre sistema de pensions contributives. Per-

què el que volem destacar des del començament en aquest nou intent d’enten-

dre més bé el problema del finançament de les pensions, és que les previsions

fetes a mitjan de la dècada han fallat a curt i a mitjà termini, encara que no ho

han fet després. La raó principal és ben evident: l’augment formidable de llocs

de treball durant la segona meitat dels noranta, un fet que no vam saber preveu-

re. Però aquest èxit té el seu preu en un sistema de pensions de repartiment.

L’ocupació més gran d’avui dia implica unes pensions més grans per demà sen-

se cap contrapartida financera.



En segon lloc, ens sembla que també s’ha d’oferir un balanç del Pacte

de Toledo en aquests moments en què es compleix el seu període de vigència.

Aquest balanç no és, d’acord amb la nostra opinió, favorable, tot i que també

creiem que el germen de les lliçons que s’han d’aprendre es troba més ben

delimitat. El Pacte de Toledo ha fracassat en un dels seus objectius principals:

el de mantenir les pensions al marge de les querelles partidistes, especialment

en època electoral. Per aquests canals han discorregut constantment propostes

i s’han fet modificacions totalment al marge de la lògica del nostre sistema con-

tributiu. Les poques reformes que s’han dut a terme han estat mancades d’enti-

tat econòmica com per produir efectes apreciables en les magnituds econòmi-

ques a llarg termini, i això ha quedat emmascarat per l’espectacular desenvolu-

pament de l’ocupació. Això mateix ha permès, al final del període de vigència

del pacte, la dotació del fons de garantia previst, més que la mateixa separació

de fonts financeres. Aquest fons serà el resultat principal quan es renovi el Pacte

de Toledo,del qual,pel que podem avançar en aquest estudi, constitueix un avan-

tatge segur.

Finalment, sempre referint-nos als desenvolupaments més recents, els

problemes de la immigració han sacsejat l’opinió pública espanyola i han situat

la qüestió en els primers llocs de l’agenda estratègica del nostre país. Pel que fa

al paper que la immigració pugui tenir dins del sistema de pensions, hi ha opi-

nions la consistència de les quals volem analitzar en aquesta obra, tenint en

compte els problemes esmentats. Veurem que no n’hi ha prou amb la conside-

ració de censos milionaris d’immigrants la sola entitat dels quals ens obliga a

una prospectiva que supera amb escreix els límits de l’economia. Però és que, a

més, la nostra societat començaria la necessària reflexió sobre el tema per un

camí equivocat, si només pensés en la immigració com una manera de resoldre

els problemes del sistema de pensions. El terme «integració», referit a l’adapta-

ció dels immigrants al seu nou entorn és, si més no, ambigu. Segons la nostra

opinió es tracta d’adaptació mútua i de gestió activa dels fluxos per part de les

autoritats de tots els països implicats.

Pel que fa al futur més llunyà, cosa que ens interessa de debò, ens pro-

posem il·lustrar el cas d’un sistema de pensions, l’espanyol, fonamentalment

afectat pels mateixos problemes que es van diagnosticar fa uns quants anys: és

a dir, insuficiència financera creixent fins a mitjan del segle vinent. Això és

degut a unes perspectives demogràfiques que, fins i tot amb una total ocupa-

10 ■ INTRODUCCIÓ



11LA REFORMA DE LES PENSIONS DAVANT DE LA REVISIÓ DEL PACTE DE TOLEDO ■

ció, una major activitat laboral i uns censos migratoris milionaris, continuen

sent molt desfavorables. Però no tan sols aquesta raó ens impulsa a insistir

sobre la necessitat d’ocupar-se més activament de reformar el nostre sistema de

pensions. Creiem, a més, que qüestions com la politització de les pensions o la

demanda creixent de la seva territorialització exigeixen anàlisis i dades perquè

el debat no quedi en mans de l’oportunisme.

Hi ha un punt decisiu, que qualsevol orientació del debat ha de consi-

derar: ens referim a l’any 2015, a partir del qual es produiran, segons les nostres

previsions, dos desenvolupaments clau per a la seva caracterització com a tal.

Fins a aquest any, el sistema espanyol de pensions contributives presentarà

superàvit i acumularà un fons de reserva que podria arribar a representar el

3,7% del PIB en aquest any. A partir de llavors, el sistema de pensions, probable-

ment, començarà a generar dèficits substantius i el 2022 s’haurà acabat el fons

de reserva de les pensions prèviament acumulat.

Però l’ordre de magnitud del problema es xifra, com dèiem anterior-

ment, el 2050, quan, si l’actual legislació del sistema no canvia, el dèficit arriba-

ria a ser el 6,15% del PIB d’aquell moment, i la relació actius/passius seria a

penes superior a la unitat. Això, fins i tot amb un creixement sostingut, amb

una plena ocupació i amb una major taxa d’activitat de la població en edat de

treballar.

Davant d’aquells que opinen que la immigració resoldrà aquests proble-

mes, a part de la dubtosa validesa d’aquesta manera d’enfocar el problema de la

immigració, les nostres previsions indiquen que amb censos migratoris de fins a

cinc milions de persones el 2050, de les quals no totes serien treballadors, la

relació actius/passius també cauria fins a l’1,2, i el dèficit del sistema equival-

dria al 4,6% del PIB.

Menys encara, l’augment de la fertilitat facilitarà un desenllaç favorable

de les perspectives que comentem. Un augment a llarg termini de la taxa de

fertilitat en 0,2 fills per dona en edat fèrtil comportaria una disminució de 0,4

punts percentuals del PIB en el dèficit del sistema de pensions. Per tant seria

necessari un augment d’un fill per dona per reduir el dèficit del sistema de l’es-

cenari de base, el 2050, el 6,15%, a la meitat. Això implica un retorn a la taxa de

fertilitat de 2,1, necessària per al canvi generacional, fet que tots els experts

consideren molt improbable.



La demografia causa els problemes, però no ajuda a resoldre’ls. Més ben

dit, les perspectives demogràfiques que s’anticipen expliquen de manera

aclaparadora les perspectives econòmiques del nostre sistema de pensions.

Però els desenvolupaments demogràfics alternatius, necessaris per neutralitzar

aquestes perspectives econòmiques, tenen una magnitud encara més conside-

rable: taxes de fertilitat de tres fills per dona o censos immigratoris de més de

dotze milions de persones, o una barreja de tots dos. Tot això sense conflictes

en altres àrees de la societat i de l’economia, i sense comptar que la possibili-

tat que té la política econòmica a l’hora d’influir en la demografia és limitada i

d’una legitimitat dubtosa.

Per tot el que hem dit fins ara, s’ha de fer un canvi radical en els plante-

jaments sobre la reforma del sistema de pensions al nostre país. Certament, les

nostres previsions suggereixen que el sistema tindria superàvit, fins i tot crei-

xent, durant els pròxims quinze anys. Però el fons de reserva que s’acumularia

al llarg d’aquest anys desapareixeria durant els set anys següents. Per molt esta-

ble que ens sembli aquest sistema avui dia, és cert que als actuals cotitzants els

espera una taxa de rendiment de les seves cotitzacions inferior al 2% real, com

suggereixen nombrosos estudis.(1) El problema no tan sols és el de la «fallida de

les pensions» com, tan desencertadament, segons la nostra opinió, se l’anomena

sovint, sinó el d’un sistema que rendeix cada vegada menys i davant del qual

l’alternativa de la capitalització generalitzada es presenta ineludible.

Aquesta idea no és nova i, no obstant això, al contrari del que pogués

semblar en el moment actual, s’ha d’argumentar amb més èmfasi que mai, ja

que és més factible quan el sistema presenta un estat més sanejat. Defensem un

sistema mixt de pensions compost per dues branques d’entitat similar: una de

pensions públiques de repartiment i una altra de pensions privades de capitalit-

zació obligatòria. Els cotitzants repartirien les seves aportacions entre els dos

sistemes i rebrien una pensió total constituïda per dues parts procedents de

cadascun d’aquests sistemes. La capitalització, tenint en compte les perspecti-

ves de taxa de rendiment del sistema de repartiment, permetria una pensió total

més gran i alleujaria les dificultats del sistema de repartiment. Aquest últim hau-

ria de continuar, encara que sensiblement reduït, per facilitar la diversificació
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també en aquesta matèria i per l’afecció de la població envers seu. La transició

cap al sistema mixt hauria de ser tan llarga com ho aconsellessin la minimitza-

ció dels costos per al sistema i la restricció que cap pensionista rebés una pen-

sió mixta inferior a la que li oferiria, en cada moment, l’operació regular del sis-

tema de repartiment segons les seves normes de funcionament actuals.

La privatització d’una part substantiva de l’actual sistema públic de pen-

sions resoldria en gran mesura les distorsions que introdueix la seva polititza-

ció i debilitaria les pressions per a la seva territorialització, dues tendències

recents que ens semblen problemàtiques.

Al final, el que interessa als espanyols és que les seves pensions futures,

insistim en la paraula futures, siguin les millors possibles. Vuit milions de pen-

sionistes, l’horitzó dels quals és clar i només pot fer que millorar, pesen sens

dubte en les estratègies electorals, però també hi ha quinze milions de cotit-

zants als quals s’ha de convèncer que les decisions que es prenen avui dia són

les millors per al seu futur, d’aquí a vint anys o més.

Amb les perspectives que hem estimat, si el sistema de pensions esti-

gués, d’ara en endavant, obligat a mantenir equilibri pressupostari, el 2050 les

pensions haurien de ser un 46% menors del que serien si es permetés l’endeuta-

ment. Tot i això, la pensió resultant d’aquest any seria dues vegades més gran

que l’actual, en termes reals. Ha de quedar clar que el nostre sistema de reparti-

ment, que encara depèn de la restricció d’equilibri pressupostari basat en la reta-

llada de la pensió real, mai no deixarà de pagar pensions reals fins i tot superiors

a les actuals. Simplement aquestes pensions representaran un percentatge sensi-

blement menor que el salari mitjà de llavors i, sobretot, implicaran unes taxes de

rendiment intern de les cotitzacions fortament negatives.

També es podria forçar l’equilibri financer del sistema de repartiment

augmentant les cotitzacions. En aquest cas, el tipus de cotització hauria de ser

un 85% més gran del que és avui dia, una cosa senzillament impensable. Amb

tot, les pensions que això permetria, implicarien taxes de rendiment intern

sobre les cotitzacions realitzades tan negatives com les anteriors.

El manteniment de les actuals fórmules de pensions i de cotitzacions en

el context demogràfic de la nostra projecció de base, sense el requisit, per tant,

de l’equilibri financer, comportaria una acumulació de deute que el 2050 supe-



raria àmpliament el PIB del moment. Només així, i entremig de distorsions con-

siderables, el sistema de repartiment podria oferir als pensionistes unes taxes

de rendiment intern sobre les seves cotitzacions anteriors positives, encara que

molt reduïdes.

És com si ens trobéssim a la riba d’un riu on els fruits són escassos

mentre que a la riba contrària són millors. Només caldria construir un pont per

accedir a una situació més bona. Aquest pont és costós i, fins i tot, els seus cos-

tos podrien ser distribuïts injustament, sobretot si els bons fruits no són consu-

mits pels que més els mereixen o més els necessiten. Però si el cost és inferior

al benefici, correspon als responsables polítics la tasca de trobar la fórmula per-

què es construeixi aquest pont i perquè els seus costos i beneficis es distribuei-

xin equitativament. Aquest és el repte: recórrer el riu fins a trobar la riba

contrària més bona i el punt més bo per construir el pont. La nostra proposta

és el sistema mixt, i la renovem en un moment en què la societat espanyola

sembla més disposada que mai a escoltar alternatives i més despresa dels preju-

dicis doctrinals que fins fa poc han dificultat enormement el debat sobre les

pensions.
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II. Revisió crítica de les projeccions
fetes en el passat

Al voltant del 1995 van proliferar a Espanya nombrosos estudis sobre les

perspectives financeres del sistema espanyol de pensions contributives. En

aquests estudis es posava de manifest el progressiu deteriorament financer que

patiria el sistema a mesura que es manifestés l’envelliment de la població en el

futur, en absència de canvis en les regles amb les quals es calculen les pensions

i les cotitzacions. Com es veurà més endavant, aquestes projeccions han fallat a

curt i mitjà termini, però es mantenen vigents en gran mesura pel que fa al llarg

termini. Per això s’han d’analitzar críticament les causes d’aquesta discrepància.

2.1. El futur del sistema espanyol de pensions
contributives el 1995 

Durant aquest any, com dèiem, es van presentar al nostre país diversos

estudis en els quals confluïa la preocupació pel futur del sistema de pensions

contributives. Amb una elevada taxa de desocupació després de la recessió

1992-1993, les perspectives econòmiques i demogràfiques i la mateixa situació

del sistema de pensions obligaven a fer al més aviat possible la prospectiva

necessària per començar a orientar un debat cada vegada més intens. Des

d’esferes públiques i privades es van abordar aquests exercicis, el resum dels

quals s’ofereix al quadre 2.1. Encara que amb llacunes, pel que fa a la seva

comparabilitat, i després d’adoptar la normalització necessària per expressar

el balanç del sistema de pensions que donaven els diferents estudis de forma
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homogènia, es pot apreciar que, a curt termini, entre el 1996 i el 2000, les pro-

jeccions han estimat un balanç sensiblement pitjor que el registrat. En particu-

lar, per al 2000, es preveien dèficits de gairebé l’1% del PIB quan la nostra esti-

mació per aquest any, en aquest estudi, és d’un superàvit de 0,16 punts per-

centuals de PIB.

A mitjà termini, per exemple, l’horitzó 2010, les projeccions passades,

de mitjana, tenien un dèficit al voltant de l’1,5% del PIB, quan la nostra estima-

ció actual per aquest any és un superàvit de 0,46% del PIB, una errada nova-

ment apreciable. Finalment, a llarg termini (2025-2050), les estimacions passa-

des oscil·len, per al 2025, sobre un punt de PIB per sobre de la nostra estimació

actual d’un dèficit d’1,47 punts de PIB, i tant les unes com l’altra estan comple-

tament en línia per al 2050.

En definitiva, avui dia el futur immediat no és el que era fa cinc anys,

però el futur més llunyà és ara, desgraciadament, el mateix que era el 1995. De

la mateixa manera que hi ha nous motius per felicitar-se per aquest desenvolu-

pament recent i fins al 2015, tenim els mateixos motius que abans per conti-

nuar preocupats pel futur més llunyà. Així és com canvien les perspectives. És

Quadre 2.1

PROJECCIONS DE DESPESES I D’INGRESSOS DEL SISTEMA DE PENSIONS
AL VOLTANT DE 1995
Balanç del sistema en percentatge del PIB

1995(a) 2000 2005 2010 2015

Barea et al. (1996)  –0,76 –1,61 – – –

Herce et al. (1995)  –0,20 –0,62 –0,77 –0,99 –1,15

MTSS (1995)  –0,26 –0,10 –0,40 –0,90 –

Piñera i Weinstein (1996) –0,13 –0,42 –0,75 –1,42 –2,31

Herce et al. (1996)  –0,58 –1,37 –1,80 –2,15 –2,43

Herce i Alonso (1998) –0,82 –0,96 –1,17 –1,52 –1,92

Aquest estudi – –0,16 –0,03 –0,46 –0,02

(a) Aquest any és variable per als diferents estudis i correspon, en cada cas, a l’any entre parèntesi, tret de Barea et al.
(1996), que és 1993, i Herce i Alonso Meseguer (1998), que és 1997.
Fonts: Herce, J. A. (1997) «La reforma de las pensiones. Aspectos analíticos y Aplicados». Moneda y Crédito, núm. 204.
Herce, J. A. i J. Alonso Meseguer (1998) «Efectos económicos de la Ley de Consolidación de la Seguridad Social». DT de
FEDEA núm. 98-16. De pròxima aparició a Hacienda Pública Española, 152-2000. Elaboració pròpia.
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com si, comparant les tres últimes files del quadre 2.1, els factors favorables

dels últims cinc anys, que no vam saber preveure el 1995, ens haguessin

permès comprar un temps que ha retardat la realització de les perspectives

passades durant poc més de vint anys si ens referim a l’any 2000, en tan sols sis

anys si ens referim al 2025 i en res si ens referim al 2050.

2.2. Ocupació i pensions durant la segona meitat
dels anys noranta

Tal com argumentarem més endavant, el factor principal que explica les

discrepàncies que acabem d’analitzar ha estat la creació d’ocupació durant la se-

gona meitat dels anys noranta. No obstant això, hi ha molts més factors lligats al

mateix procés d’estimació la descripció dels quals abordarem en la secció 2.4.

Ara veurem quins han estat els patrons de creació d’ocupació durant aquests

anys tan crítics per al sistema de pensions. En el quadre 2.2 s’ofereixen les xifres

d’ocupació i d’afiliats al sistema de pensions entre el 1990 i el 1999.

Immediatament després de la recessió de 1993, l’ocupació a Espanya se

situava per sota dels dotze milions, igual que els afiliats a la Seguretat Social.

Des d’aleshores, el seu nombre ha augmentat fins a excedir els catorze milions.

Simultàniament, el nombre d’aturats i d’inactius en nom dels quals l’INEM cotit-

za a la Seguretat Social s’ha reduït a la meitat. També es pot apreciar, en el qua-

dre 2.2, que hi ha discrepàncies entre les categories d’empleats en tots els anys.

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

–1,77 – – – – – –

–1,29 –1,51 – – – – –

– – – – – – –

–3,19 –4,01 – – – – –

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

–2,40 –3,03 –3,90 –4,69 –5,25 –5,27 –4,69

–0,63 –1,47 –2,65 –4,03 –5,32 –6,28 –6,15
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Atès que l’afiliació a la Seguretat Social exclou la majoria dels gairebé dos mi-

lions de funcionaris públics i empleats de les Administracions Públiques, que sí

que s’inclouen en les estimacions d’ocupació de l’EPA i de la Comptabilitat Na-

cional, no és estrany que hi hagi diferències entre el nombre d’afiliats i el d’ocu-

pats. En particular, aquesta última xifra hauria de ser superior a la d’afiliats,

aproximadament en el nombre d’assalariats de les AP que continuen presents

al sistema de classes passives. Però, per començar, hi ha discrepàncies entre les

xifres d’ocupats de l’EPA i de la CNE, i aquesta última és sistemàticament més

elevada que l’anterior en més de vuit-cents mil efectius de mitjana durant el pe-

ríode considerat. A més, el nombre d’afiliats es troba per regla general entre el

nombre d’ocupats EPA i el d’ocupats CNE.

Quadre 2.2

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I OCUPACIÓ, 1990-1999
Afiliats Afiliats Afiliats Ocupats Ocupats
ocupats aturats totals EPA CNE

1990  12.446.047 1.202.458 13.648.505 12.578.770 13.327.740

1991 12.600.888 1.421.598 14.022.486 12.609.420 13.455.127

1992 12.424.064 1.570.051 13.994.115 12.366.250 13.246.212

1993  12.075.266 1.672.041 13.747.307 11.837.520 12.856.917

1994 12.013.019 1.573.232 13.586.251 11.730.120 12.792.714

1995  12.315.248 1.242.368 13.557.616 12.041.870 13.025.068

1996 12.507.924 1.066.457 13.574.381 12.396.010 13.182.415

1997 12.932.120 1.047.887 13.980.007 12.764.580 13.533.704

1998 13.951.045 928.342 14.519.387 13.204.860 14.041.101

1999 14.344.900 807.556 15.152.456 13.794.500 14.491.348

Nota: Totes les dades estan expressades com a mitjana anual. L’estimació per al 1999 és pròpia per a afiliats, tant ocupats
com aturats, i ocupats EPA, i procedeix dels PGE 2000 per als ocupats CNE. Aquesta última columna és SEC 95 en-
tre 1995 i 1998 (Llocs de treball equivalents a temps complet) i s’ha enllaçat cap enrere fins al 1990, a partir de la CNE 
Base 86.
Fonts: INE (www.ine.es) i MTAS (www.mtas.es).

Això és un trencaclosques la solució del qual caldrà deixar per una

altra ocasió ja que, pel tipus de definicions que utilitzen les diverses fonts, l’afi-

liació a la Seguretat Social hauria de ser inferior al nombre d’ocupats CNE, i

aquests últims inferiors als ocupats EPA. Però, en qualsevol cas, s’ha de destacar

la forta creació d’ocupació que, pel que fa a l’afiliació, ha trencat tots els esque-
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mes previs. Amb l’afiliació creixent del voltant del 5% durant els dos últims

anys és natural que els ingressos del sistema de pensions també augmentin de

manera apreciable. No obstant això, més endavant veurem que amb el temps

aquest creixement ens avança l’aparició d’escassetat de mà d’obra en l’econo-

mia espanyola i retarda l’agudització dels problemes del sistema de pensions.

2.3. ¿Per què han fallat les projeccions precedents?

Després de l’anàlisi de l’evolució registrada per l’ocupació durant els

últims anys, queda clar que la causa principal que hagin fallat les projeccions

passades ha estat la previsió inadequada d’aquesta evolució. D’altra banda,

entre el 1995 i el 1999 també s’han produït canvis en les normes del sistema de

pensions i s’han refinat les projeccions de població i el disseny dels models uti-

litzats en els exercicis de projecció.

Pel que fa als canvis en l’operació de les normes del sistema, s’ha de

mencionar la promulgació de la Llei de Consolidació del sistema de Seguretat

Social, de juliol de 1997, els efectes de la qual, no obstant això, han estat i seran

molt moderats en el futur. Segons la nostra opinió, aquesta llei no ha alterat de

forma significativa les perspectives del sistema de pensions fossin les que fos-

sin. En un estudi recent sobre aquest tema s’estima que el dèficit previst abans

i després de l’entrada en vigència d’aquesta llei tan sols es modificaria a l’alça

en tres centèsimes de punt percentual de PIB l’any 2000, i a la baixa en 8

centèsimes el 2050.(2) Aquest ordre de magnitud és insignificant. Aquesta llei

estarà en ple vigor el 2002, quan la base reguladora per al càlcul de la pensió

de jubilació inclogui els últims quinze anys cotitzats i s’hagi completat l’allibe-

rament progressiu de les bases de cotització inferiors a la màxima de la catego-

ria més elevada. No es descarten altres desenvolupaments legislatius en un

futur immediat, però no creiem que els seus efectes econòmics tinguin una

envergadura més gran que els de la Llei de Consolidació. En aquesta matèria

això és tot el que el Pacte de Toledo ha donat de si durant el seu primer cicle

quinquennal.

(2) Herce, J.A. i J. Alonso (1998) «Los efectos económicos de la Ley de Consolidación del sistema de Seguridad Social».
Document de Treball de FEDEA núm. 98-16. De pròxima publicació a Hacienda Pública Española, 152 (2000).
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Les projeccions de població que s’utilitzen actualment capten més bé

la dinàmica recent de la fertilitat i tenen en compte el nou padró continu de

1998, gràcies al qual poden ajustar més bé la projecció d’efectius passius (pen-

sionistes) del sistema. Però els seus efectes sobre les projeccions a curt termini

també són d’una entitat econòmica menor.

La versió actual del model MODPENS de FEDEA té del tot en compte

l’operació de la Llei de Consolidació, però, sobretot, capta més bé un fenomen

que tindrà lloc els anys vinents, a saber, la retenció de noves altes de jubilació

que produirà la desaparició de les generacions de cotitzants amb possibilitat de

jubilar-se abans dels 65 anys gràcies a haver estat mutualistes el gener del 1967.

Aquest efecte és molt important i estimem que produirà un superàvit creixent

del sistema de pensions a partir del 2005 i fins al 2011, data en què s’acaba

aquesta retenció.

En resum, les projeccions fetes pels volts de 1995 han fallat, fonamental-

ment, perquè vam preveure malament el creixement de l’ocupació, en menor

mesura, perquè han canviat les estimacions demogràfiques o perquè els models

utilitzats eren menys perfectes que els actuals i, gairebé gens, perquè hi ha

hagut desenvolupaments legislatius que han alterat les regles del sistema.

Després del que hem exposat, és natural preguntar-se si les projeccions

actuals tornaran a fallar. La resposta és que, amb tota seguretat, sí que ho faran. I

per les mateixes raons, si bé en graus diversos. És per això que considerem que

és necessari fer de manera permanent aquest tipus d’exercicis. Per aprendre la

mesura de la nostra ignorància. Amb tot, la principal conclusió que podem

extreure d’aquest treball, en aquesta matèria, és que en allò que és fonamental, i

a mitjà i llarg termini, es confirmen les perspectives establertes a mitjan anys

noranta.
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III. El Pacte de Toledo: 
balanç del quinquenni 1995-1999

Quan aquest volum surti de l’impremta és molt probable que la re-

visió del Pacte de Toledo sigui un titular habitual als mitjans de comunicació.

Ja hem dit abans que, durant el seu primer quinquenni, el Pacte de Toledo ha

donat lloc a una llei d’uns efectes econòmics petitíssims, tant a curt com a 

llarg termini. Tampoc ha servit per evitar la politització de les pensions.

Només l’últim any, gràcies a la bona situació econòmica, ha estat possible 

dotar el Fons de Garantia, però, volem destacar que no és gràcies a la cla-

rificació de fonts de finançament, que encara no s’ha produït. El balanç 

que es pot fer de la seva operació és, per tant, poc favorable. Vegem, en les 

seccions d’aquest capítol, quina valoració es pot fer partint d’una ràpida re-

trospectiva dels indicadors principals del sistema espanyol de pensions con-

tributives.

3.1. Indicadors del sistema de pensions

Una de les motivacions principals del Pacte de Toledo, al marge de l’a-

claparadora necessitat d’arribar a algun tipus de consens, va ser l’evolució tan

desfavorable que s’advertia als indicadors principals del sistema de pensions a

mesura que s’aguditzava la recessió de 1993. El creixement del nombre de pen-

sionistes no tenia parangó amb la moderada evolució del nombre d’afiliats, i el

superàvit amb què el sistema de pensions va iniciar la dècada es veia seriosa-



Quadre 3.1

INDICADORS DEL SISTEMA DE PENSIONS
1980 1985 1990 1991 1992

Núm. de pensions (milers) (a) 4.308 5.326 6.110 6.253 6.423

Núm. de pensionistes (milers) (a) 4.103 5.025 5.710 5.844 6.002

Núm. d’afiliats (milers) (a) (b) 11.061 11.461 13.649 14.070 14.106

Altes inicials de pensions (milers) 345 413 439 457 467

Baixes de pensions (milers) 180 301 283 295 305

Pensió mitjana, altes (ptes./mes) (a) 17.974 35.700 50.000 55.700 61.100

Pensió mitjana, baixes (ptes./mes) (a) 13.654 25.500 39.300 43.300 46.600

Pensió mitjana total (ptes./mes) (a) 14.169 27.190 43.200 48.000 52.000

Despesa en pensions contrib. (mm ptes.) 855 2.027 3.695 4.202 4.676

Despesa en prest. Contrib. (mm ptes.) (c) 1.088 2.401 4.244 4.778 5.392

Despeses contributives (mm ptes.) (d) 1.133 2.500 4.422 4.988 5.621

Ingressos per cotitzacions (mm ptes.) (b) 1.598 2.683 4.861 5.421 6.142

Pensió mitjana anual (milers ptes./any) 198 381 605 672 728

Cotització mitjana anual (milers ptes./any) 144 234 356 385 435

Despeses contributives en % del PIB 7,47 8,87 8,45 8,70 9,11

Ingressos per cotitzacions en % del PIB 10,53 9,51 9,29 9,46 9,96

Superàvit (+) o dèficit (–) en % del PIB 3,06 0,65 0,84 0,76 0,84

22 ■ EL PACTE DE TOLEDO: BALANÇ DEL QUINQUENNI 1995-1999

ment compromès.(3) En el quadre 3.1 es pot observar com han evolucionat

aquests indicadors juntament amb altres dels més característics del sistema.

Observeu com el 1980 el superàvit del sistema de pensions pujava un

3% del PIB del moment. El 1985 el deteriorament era apreciable i la reforma

introduïda el mateix any amb gran commoció política i sindical va aconseguir

revertir la situació i, fins i tot, va preparar el sistema per beneficiar-se àmplia-

(3) Sempre entendrem que el que es denomina superàvit o dèficit de la Seguretat Social és un concepte més ampli que
allò que al llarg d’aquest treball anomenem superàvit o dèficit del sistema de pensions contributives. El primer inclou,
a més, pel costat dels ingressos, les aportacions de l’Estat al sistema sanitari i altres transferències centrals i, pel costat
de les despeses, la despesa sanitària i altres prestacions universals. El segon, per tant, es refereix exclusivament a les
despeses i ingressos contributius, els del sistema de pensions que així es denomina, més la imputació que hem fet de
despeses de gestió. L’INEM és un organisme autònom independent de la Seguretat Social,però paga cotitzacions en nom
dels aturats que reben prestacions del sistema de pensions.

(a) Mitjana anual 
(b) Inclosos aturats i situacions similars.
(c) Despesa en pensions, Incapacitat Transitòria, Maternitat i altres prestacions contributives.
(d) Pensions, altres prestacions contributives i despeses de gestió imputades.
Font: Projecte de pressupostos de la Seguretat Social, exercici 2000. Ministeri de Treball i Assumptes Socials (www.mtas.es),
INE (www.ine.es) i elaboració pròpia.



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

6.606 6.822 6.966 7.110 7.279 7.411 7.509

6.116 6.317 6.450 6.523 6.678 6.799 6.889

13.771 13.619 13.610 13.680 14.026 14.566 15.152

585 478 482 479 484 456 453

323 344 344 335 343 344 358

67.200 70.400 74.800 77.700 78.800 80.600 82.600

50.600 52.800 55.700 58.600 61.100 64.000 66.700

55.800 59.300 63.000 66.900 69.500 71.900 74.300

5.160 5.664 6.144 6.659 7.083 7.460 7.811

5.916 6.325 6.870 7.443 7.787 8.148 8.540

6.198 6.568 7.127 7.722 8.077 8.459 8.859

6.524 7.147 6.980 7.513 7.993 8.540 8.897

781 830 882 937 973 1.007 1.040

474 525 513 549 570 586 587

9,74 9,71 9,78 10,01 9,89 9,74 9,60

10,25 10,56 9,58 9,74 9,79 9,83 9,64

0,51 0,86 –0,20 –0,27 –0,10 0,09 0,04
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ment de la bonança econòmica subsegüent. Fins el 1993 el sistema va mantenir

uns apreciables superàvits contributius que eren engolits per la resta del siste-

ma de la Seguretat Social.(4) El 1993 va pujar el tipus de cotització total al règim

general en 0,5 punts percentuals i el 1995 va baixar un punt percentual. Això

últim va provocar un dèficit del sistema contributiu que no ha desaparegut fins

fa molt poc.

Aquest és el context dinàmic recent en el qual s’ha de situar també el

Pacte de Toledo. Noteu com, davant de les alternatives del cicle econòmic, dos

formidables booms en el període i una recessió severa, els ingressos, en percen-

tatge del PIB, oscil·len al voltant del 10% del PIB, mentre que les despeses con-

tributives queden bastant més al marge de la marxa del PIB.

D’altra banda, avui dia, el nostre sistema de pensions presenta el retrat

robot que es desprèn del quadre 3.1, i que consisteix en un sistema en què par-

(4) Vegeu nota a peu de pàgina anterior.
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(5) A la Part II d’aquest volum es reprodueix la declaració del Pacte de Toledo.

ticipa la totalitat dels treballadors, que el 1999 proporcionava una mitjana de

7,5 milions de pensions contributives a gairebé set milions de persones. Un sis-

tema en el qual entren uns 450 mil pensionistes nous que en substitueixen uns

350 mil que desapareixen perquè moren. I, finalment, un sistema en el qual les

pensions mitjanes dels primers són un 24% superiors a les pensions mitjanes

dels segons.

3.2. Desenvolupament del Pacte de Toledo

El ple del Congrés dels Diputats aprovava el text del Pacte de Toledo

(PT, d’ara en endavant) el 6 d’abril de 1995.(5) Una iniciativa promoguda pel

Grup Català un any abans, es convertia així en un exemple de consens polític

en el qual es pretenia veure la voluntat del conjunt dels partits polítics d’elevar

les pensions al rang de qüestions d’Estat. El consens semblava aconseguit d’una

vegada per sempre després de la desafortunada utilització que es va fer del

tema a les eleccions generals de 1993, cosa que precisament va facilitar un

ambient favorable per a la consecució d’algun tipus de consens en aquesta ma-

tèria. Però una lectura atenta del text revela que el dissentiment entre línies és

més clamorós que el consens explícit. Totes les propostes s’orienten cap a

mesures de baix perfil amb uns efectes moderats, contraposats o nuls sobre els

grans equilibris del sistema de pensions, especialment les condicions d’elegibi-

litat i les fórmules de càlcul de pensions i cotitzacions.

El PT va donar lloc a l’Acord de Consolidació del Sistema de Seguretat

Social, de l’octubre de 1996, entre el govern i els sindicats majoritaris que el

juliol de 1997 es convertia en la Llei de Consolidació i Racionalització del

Sistema de Seguretat Social, última de les reformes del nostre sistema de pen-

sions públiques fins avui dia i a la qual ja ens hem referit en el capítol anterior.

En matèria de reforma del sistema de pensions, aquesta primera ronda del PT

ha donat de si tot el que permetien les mesures contemplades, a falta de retocs

sense més conseqüències econòmiques. Però en subsisteix la capacitat per, a

partir d’una filosofia correcta, renovar-se a si mateix buscant mesures més subs-

tantives segons com avanci l’anàlisi dels problemes de les pensions i el debat

social sobre aquests problemes.
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El principal actiu del PT radica, com ja s’ha assenyalat anteriorment, en

la filosofia de consens a què indueix els seus signants. I és en aquest sentit en

què el pacte ha fracassat més clamorosament. No calia forçar la màquina de la

reforma de les pensions, ja que és conegut el procés lent que requereix el canvi

substantiu del sistema. Però el desacord polític i les sobrepuges que han impe-

rat des del 1997 sobre l’augment de les pensions, en oposició flagrant a les lleis

establertes, han acabat per fer témer que el PT mai no serà un instrument efi-

caç per a la reforma a temps, ni amb la intensitat requerida, del sistema de pen-

sions en el nostre país.

Aquest any s’haurà de revisar el PT d’acord amb el seu propi articulat.

En realitat seria més adequat encarar aquesta revisió com l’ocasió per avaluar

críticament allò que s’ha aconseguit i iniciar una nova ronda d’acords que per-

metin avenços en relació amb els anteriors desenvolupaments, especialment

tenint en compte el marge de maniobra que sembla que, segons les nostres pro-

jeccions financeres, afrontarà el sistema de pensions en la dècada vinent. Com

és ben sabut, el PT està dirigit a les pensions, a la seva millora, sostenibilitat i

garantia. Ningú no discuteix la necessitat de reformar el sistema de pensions

per fer-lo més robust davant de les perspectives demogràfiques. Però en matè-

ria de pensions, especialment amb el mètode de repartiment que caracteritza el

sistema espanyol, el factor temps és molt important i no haurien de passar gai-

res anys seguits sense que fóssim testimonis de reformes d’un cert impacte per

adaptar el sistema de pensions als canvis que s’aproximen.

A la part VIII del PT se sintetitzen, després d’una àmplia revisió de l’e-

volució recent del sistema de pensions i dels seus reptes principals, les línies

d’actuació i de reforma que es plasmaran en les famoses quinze recomanacions

finals. Aquestes línies d’actuació es redueixen a mantenir el sistema amb el seu

disseny bàsic, a millorar-ne al màxim l’acció protectora, a simplificar i racionalit-

zar les seves estructures i a assegurar que els seus recursos financers evolucio-

nin d’acord amb el creixement econòmic. S’afirmen expressament el manteni-

ment del repartiment i el rebuig de la capitalització substitutòria.

És fàcil advertir l’escassa compatibilitat de tots aquests objectius, espe-

cialment en les circumstàncies futures a les quals el mateix text passa revista.

La millora de les prestacions quan la relació entre cotitzants i pensionistes dis-

minueix requereix una doble escalada de les cotitzacions en relació amb el
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PIB. Aquesta és la principal debilitat del PT que s’ha de considerar conjunta-

ment amb la seva vàlua com a instrument de consens polític. Per si mateix, és a

dir, en virtut de les regles d’operació que posa en marxa, el PT no garanteix les

pensions. S’al·ludeix a la revaloració de les pensions amb l’IPC, a l’augment de

les prestacions més reduïdes i a d’altres modalitats per estendre l’acció del sis-

tema, però, cas que fos necessari per aconseguir-ho, en cap moment s’al·ludeix

a l’eventual ajust a l’alça de les cotitzacions socials, única font de finançament

de les prestacions contributives. El sistema contributiu no està obligat a mante-

nir un equilibri entre ingressos i despeses. Però és que, a més, s’exclou termi-

nantment la via de la capitalització per raons tant tècniques com ideològiques.

Tampoc no hi ha mecanismes efectius per assegurar el consens polític

al voltant de la necessitat de mantenir les pensions fora del debat electoral.

Sobre aquest últim aspecte, a pesar que va ser el que va motivar la necessitat

del PT, no conté ni una sola recomanació. El programa d’acció que traça el PT

és, per tant, ambigu i limitat, cosa que es reflecteix en les mesures concretes a

les que ha donat lloc en el seu primer quinquenni de vida. El PT en preveu la

renovació, precisament a la quinzena recomanació, però no a través d’una

estructura permanent, sinó mitjançant el mateix mètode que el va engendrar:

una comissió parlamentària creada amb aquesta finalitat. Encara, doncs, es troba

a faltar una instància permanent en el si de la qual es desenvolupi un procés

que no s’ha d’aturar ni quedar a l’atzar dels vaivens polítics.

¿En què han consistit les principals reformes introduïdes pel Pacte de

Toledo en el nostre sistema de pensions contributives? En el quadre 3.2 es des-

criuen les principals. Entre les mesures que afecten directament les pensions, la

més important és la que fa augmentar progressivament el nombre d’anys que

es consideren en el càlcul de la base reguladora, que passen dels vuit que va

fixar la reforma de 1985, als quinze. En el decurs de l’any 2000 es prendran dot-

ze anys, tretze en el 2001, i quinze a partir del primer de gener del 2002.
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Quadre 3.2

LES MESURES DEL PACTE DE TOLEDO
Grup

Descripcióde mesures

Separació – Les prestacions universals es finançaran amb recursos pressupostaris i  
i aclariment les contributives amb cotitzacions.
de fonts – El finançament excepcional de les primeres amb cotitzacions s’acabarà
de finançament l’any 2000.

– Els complements de mínims són prestacions no contributives (a revisar
el 2000).

Dotació d’un – Es dotarà amb els recursos alliberats per la mesura anterior. La situació del
fons de reserva fons s’avaluarà l’any 2000.

Cotitzacions – Eliminació gradual dels límits de cotització per sota del màxim.
– Actualització d’aquest últim amb l’IPC.
– Revisió discrecional del límit de cobertura de la pensió màxima.
– Normalització dels drets i de les obligacions dels treballadors amb con-

tractes no ordinaris.

Contributivitat – Gradualment, i fins a l’1 de gener del 2002, augmentarà fins a 15 el
i solidaritat nombre d’anys aplicats en el càlcul de la base reguladora de la pensió.

– Carència qualificada d’almenys 2 anys dins dels últims 15 a partir del
1998.

– La base reguladora es modifica amb la carrera de cotització en trams li-
neals: el 50% amb 15 anys (mínim), el 80% amb 25 i el 100% amb 35.

– Ampliació del límit d’edat per a orfes en atur el 1999 (21 o 23 anys, se- 
gons els casos).

– Equiparació de pensions per a viudes i vidus de menys de 60 anys amb
càrregues familiars amb els d’edat compresa entre 60 i 64 anys.

– Possibilitat de plusos per jubilació posterior als 65 anys.

Revaloració – Totes les pensions es revaloraran amb l’IPC previst i es revisaran adequa-
de pensions dament en cas de divergència entre aquest últim i el realitzat.

Règims – Es recomana l’equiparació contributiva gradual amb el règim general.
especials S’iniciaran els estudis pertinents.

Jubilacions – Es desincentivaran les jubilacions anticipades voluntàries, però disminui-
anticipades rà el coeficient reductor al 7% per any per a les jubilacions forçades

amb 40 o més anys de cotització.

Incapacitat – Millor definició dels supòsits i controls més severs. Pensió de jubilació
permanent amb 65 anys.

– Aquestes pensions passen a denominar-se de jubilació als 65 anys. El seu 
import no varia.

Fonts: Llei de Consolidació i elaboració pròpia.
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La Llei de Consolidació, on es concreten les mesures que es comenten,

també menciona l’actualització de pensions amb l’IPC, i la seva revisió, a l’alça

o a la baixa, si les previsions fossin equivocades. Ja hem vist en el passat recent

com ha funcionat aquesta provisió, que va haver de ser modificada formalment

per permetre que només es revisessin els excessos resultants d’una inflació

més gran que la prevista. Novament, com en tot allò que fa referència a la utilit-

zació partidista de les pensions, i estretament relacionat amb això, un aspecte

clau del PT no s’ha complert.

Les pensions d’incapacitat permanent, des del 1997, passaran a dir-se

pensions de jubilació quan el titular compleixi seixanta-cinc anys, si l’hagués

provocat abans, o s’atorguen directament com a pensions de jubilació si es cau-

sen a aquesta edat. En cap cas això té conseqüències econòmiques, encara que

es definiran més precisament els supòsits i els controls per a la seva concessió.

Milloren les pensions de viduïtat en alguns trams d’edat i amb certes con-

dicions i s’amplia la tinença de pensions d’orfenesa, també en determinats

supòsits.

Fora de l’àmbit directe del càlcul i la quantia de les pensions, a través de

la Llei de Consolidació s’han dut a terme altres reformes menors. Es reitera el

finançament amb impostos de les prestacions no contributives, a les quals s’as-

similen els complements de mínims que, no obstant això, es financen amb co-

titzacions. El seu estatut es revisarà aquest any 2000 en el qual cessarà el

finançament de prestacions no contributives mitjançant cotitzacions. Igualment

s’ha equiparat la protecció social dels treballadors amb contractes no ordinaris,

tot i que no s’han equiparat les cotitzacions, que continuent sent menors en

relació amb els ordinaris. Però no s’ha avançat en l’equiparació dels règims

especials al règim general. Finalment, així que s’hagin començat a materialitzar

alguns excedents, s’abordarà la dotació del fons de reserva aquest mateix any.

3.3. Balanç del període

El PT va pretendre obrir al nostre país una nova etapa en què l’anàlisi,

el debat i el desenvolupament de les propostes sobre la reforma de les pen-

sions es produissin com si es tractés d’una «qüestió d’Estat». Segons la nostra

opinió no ho ha aconseguit, ja que les pensions han continuat sent objecte de



querelles partidistes i de manipulació política. Tampoc les reformes endegades

han estat ambicioses, sens dubte obligades a la moderació a causa de l’ambigüi-

tat del mateix PT i de la naturalesa dels acords subsegüents. Però, en lloc d’in-

terpretar aquests resultats com un fracàs del PT, faríem bé si acceptéssim l’ex-

traordinària dificultat de la tasca consistent en la reforma del sistema de pen-

sions i en aprendre les lliçons pertinents. Això és especialment necessari a les

portes d’una nova convocatòria del PT.
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IV. Noves projeccions a llarg termini

La renovació del Pacte de Toledo s’ha de fer, però, amb una anàlisi deta-

llada i permanentment renovada de les perspectives a llarg termini del sistema

de pensions. Aquest és el nostre objectiu en aquest capítol: oferir aquestes

dades a l’opinió pública i als que prenen les decisions polítiques, amb l’espe-

rança que siguin útils per al debat, tot i sabent les limitacions desvetllades al

capítol II.

Així doncs, procedim a la realització d’una projecció de despeses i d’in-

gressos del sistema espanyol de pensions contributives en què tenim en comp-

te les últimes dades econòmiques i de seguretat social i les últimes previsions

oficials.(6) Igualment hem disposat d’una projecció de la població espanyola a

l’horitzó 2050 feta expressament per a aquest exercici.(7) La projecció de despe-

ses i d’ingressos s’ha fet amb el model MODPENS de FEDEA, la base de dades

de la qual es va actualitzar l’any 1999. Aquest model reprodueix per a l’any

base les dades econòmiques i demogràfiques del sistema espanyol de pensions

contributives amb un detall considerable per règims, edat, sexe i situació activa

o passiva (fins a vint-i-dues categories) de la població espanyola. Per a anys pos-

teriors, l’any base, 1999 en aquest exercici, calcula els ingressos per cotitza-

cions i les despeses per prestacions contributives i de gestió basant-se en les

(6) Dades publicades al Boletín de Estadísticas Laborales de febrer del 2000 del MTAS, la Memoria Estadística 1998 de
febrer del 2000 de l’INSS, la Contabilidad Nacional de España SEC-95 i La actualización del programa de Estabilidad del
Reino de España 1999-2003 del MEH. Tota aquesta informació està disponible a les respectives pàgines web d’aquestes
institucions.
(7) Feta per Juan Antonio Fernández Cordón de l’IGE del CSIC expressament per a aquest exercici el març d’aquest any.
Vegeu l’apèndix A1 per a una explicació detallada d’aquestes projeccions.
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fórmules precises del sistema en el supòsit que aquestes últimes canviïn al llarg

del període de projecció. A continuació s’exposen amb detall els escenaris

demogràfic i econòmic i els resultats de la projecció.

4.1. Escenari demogràfic i macroeconòmic

Des dels quaranta milions actuals, la població espanyola estaria cridada

a disminuir fins a poc més dels trenta-quatre milions el 2050, sota la hipòtesi

estàndard de mortalitat decreixent i de creixent fertilitat.(8) Dins d’aquest

desenvolupament total, com es pot apreciar en el quadre 4.1, la població fins a

15 anys disminuiria en 1,7 milions de persones; la de 16 a 64 anys, la base acti-

va de la població, passaria dels 26,8 milions actuals als 18,2, una disminució de

8,5 milions o del 32%; la població de 65 i més anys, finalment, augmentaria en

4,8 milions o en un 72%.

En el mateix quadre i en el gràfic 4.1 es mostren les taxes de dependèn-

cia que representen les relacions demogràfiques clau per a l’anàlisi dels siste-

mes de pensions de repartiment. La taxa de dependència dels joves oscil·la

durant tot el període al voltant del 23%, tot i que mostra una tendència lleuge-

rament creixent. La taxa de dependència de la gent gran passa del 25% actual al

63% l’any 2050. Com a resultat de tots dos desenvolupaments, la taxa de

dependència demogràfica gairebé es duplica en el període.

Les perspectives demogràfiques no han millorat en relació amb les que

es consideraven fa cinc anys, ja que l’evolució de la fertilitat no ha deixat de ser

decreixent en tot aquest temps, cosa que ha dut a una concepció pessimista de

la seva futura recuperació. Aquestes perspectives presenten, doncs, un desequi-

libri d’edats de la població espanyola, el deteriorament de la qual podria ser

molt agut en les pròximes dècades, sense comparació amb el passat. S’ha de

mencionar que aquestes projeccions preveuen uns saldos migratoris anuals,

d’entrada al nostre país, constants i xifrats en trenta mil persones. Una xifra,

sens dubte, ideal, però que permetrà discernir més nítidament els efectes de la

immigració quan abordem aquesta qüestió a la secció 5.1.

(8) En particular, l’esperança de vida en néixer passaria, avui dia, dels 75,3 i 82,4 per als homes i les dones, respectiva-
ment, als 78,5 i 84,9 el 2050. La taxa de fertilitat augmentaria progressivament des de l’1,14 fins a l’1,52 el 2015, i es
mantindria en aquest valor a partir d’aleshores.
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Gràfic 4.1

TAXES DE DEPENDÈNCIA 2000-2050

Font: Quadre 4.1.

Quadre 4.1

PROJECCIONS DE POBLACIÓ I TAXES DE DEPENDÈNCIA A ESPANYA (a)

Milers de persones i percentatges

2000 2005 2010 2015

Població total 39.983 40.210 40.414 40.316

Població de 0 a 15 anys 6.283 6.147 6.256 6.384

Població de 16 a 64 anys 26.861 26.976 26.763 26.160

Població de 65 i més anys 6.839 7.035 7.372 7.822

Taxa de dependència dels joves (b) 23,39 22,79 23,37 24,40

Taxa de dependència dels grans (c) 25,46 26,08 27,54 29,90

Taxa de dependència demogràfica (d) 48,85 48,86 50,92 54,30

(a) Projecció subministrada per Juan A. Fernández Cordón el març del 2000, Institut d’Economia i Geografia (IEG) 
del CSIC. Població a 31/12 (a 1/1 de l’any següent en explotació subministrada).
(b) Població de 0 a 15 anys per cada 100 persones d’entre 16 i 64 anys.
(c) Població de 65 i més anys per cada 100 persones d’entre 16 i 64 anys.
(d) Població de 0 a 15 anys i 65 i més anys per cada 100 persones d’entre 16 i 64 anys.
Font: FEDEA
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En aquest exercici ens interessen especialment les conseqüències que

l’envelliment de la població espanyola pot tenir sobre el sistema de pensions,

però a ningú se li pot escapar les nombroses implicacions de tot tipus que

comporta aquest envelliment, des de les despeses sanitàries passant pels pro-

blemes de dependència de les persones grans i desembocant en el dinamisme

general de la societat. Especialment rellevant és l’anàlisi de l’envelliment de la

població potencialment activa, molt acusat d’acord amb el que suggereixen les

xifres anteriors i que posaria en perill els avenços de la productivitat que, com

veurem a continuació, són molt necessaris per mantenir el creixement econò-

mic en un context de disminució demogràfica.

Si la realització de projeccions demogràfiques presenta nombroses

incògnites i està sotmesa a reserves de tot tipus, l’establiment d’un escenari

macroeconòmic a l’horitzó del 2050 és un interès encara més problemàtic.

D’acord amb el canvi de l’economia espanyola dels últims cinquanta anys, la

prospectiva per als pròxims cinquanta, sigui quina sigui, ha de ser molt discuti-

ble. Sense cap afany de tenir la millor visió possible sobre aquesta matèria, ens

agradaria defensar les hipòtesis que presentem a continuació com una visió

coherent de l’evolució a llarg del termini dels principals indicadors macro-

econòmics necessaris per a un exercici de projecció del sistema de pensions.

En el quadre 4.2 s’ofereix aquest escenari macroeconòmic. La variable

al voltant de la qual giren els altres indicadors és la taxa d’atur, que estimem en

el 14,21% com a mitjana anual per a l’any 2000 i que suposem que baixarà gra-

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

39.885 39.268 38.564 37.785 36.832 35.633 34.192

6.197 5.685 5.204 4.997 4.962 4.906 4.716

25.596 24.906 23.892 22.498 20.856 19.268 18.288

8.198 8.809 9.613 10.456 11.223 11.718 11.492

24,21 22,83 21,78 22,21 23,79 25,46 25,79

32,03 35,37 40,24 46,47 53,81 60,82 62,84

56,24 58,19 62,02 68,69 77,60 86,28 88,63
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dualment fins a arribar al 3% l’any 2020. És a dir, ocupació total; i es manté en el

futur en el supòsit que es tracti d’una taxa d’equilibri que no acceleri la infla-

ció. El PIB creix de manera sostinguda al 3% anual fins al 2020, motiu pel qual,

tenint en compte el creixement de la població activa i l’evolució de la taxa de

l’atur, el creixement de l’ocupació s’ha de reduir progressivament fins a zero

després del 2020. La taxa d’activitat de la població en edat de treballar (dels 16

als 64 anys), mentrestant, hauria de créixer fins al 70% el 2025. El creixement

de la productivitat del treball ha d’augmentar molt, fins al 3% anual el 2020,

perquè els desenvolupaments anteriors del PIB i l’ocupació siguin possibles.

Entre el 2020 i el 2025, per tant, es produiria un canvi dràstic del règim de crei-

xement de l’economia espanyola motivat, com haureu endevinat, per la formi-

dable «restricció de braços» que patiria l’economia espanyola durant aquests

anys.

Quadre 4.2

ESCENARI MACROECONÒMIC, 2000-2050
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

PIB real* 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 1,9 1,6 1,3 1,7 2,3

Ocupació* 2,7 1,3 0,8 0,4 0,1 –0,2 –1,1 –1,4 –1,7 –1,3 –0,7

Productivitat
del treball* 1,0 1,7 2,2 2,6 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Salaris reals* 0,8 1,4 1,8 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Taxa d’inflació** 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Taxa d’atur 14,1 8,3 5,9 3,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Taxa d’activitat*** 61,5 63,1 64,8 66,5 68,2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

*** Taxa de creixement percentual interanual aquest any.
*** Deflactor del PIB, utilitzat per actualitzar o deflactar, en cada cas, prestacions, cotitzacions i altres magnituds.
*** De la població de 16 a 64 anys, en percentatge.
Font: FEDEA

Efectivament, després del 2025, és el creixement de la productivitat el

que es constitueix com a indicador clau del progrés de l’economia. El descens

de la població activa s’estaria manifestant cada vegada amb més intensitat des

del 2020, tenint en compte l’estabilització de la taxa d’activitat i, per tant, aniria

adquirint força la restricció de braços al·ludida anteriorment. S’observarà que

el creixement de l’ocupació és negatiu. No és que l’economia estigui destruint

ocupació, el que passa és que molts llocs de treball s’amortitzarien quan els

seus titulars arribessin a la jubilació o desapareixerien nombroses empreses
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individuals pel mateix motiu. No hi hauria ningú que substituís aquests treballa-

dors. Així, el PIB creixeria per sota de la productivitat i aquesta última, que en

definitiva és el PIB per empleat, prendria el relleu com a indicador per

excel·lència del progrés de l’economia. El salari real, clau en la determinació de

la massa de cotitzacions, juntament amb l’ocupació, estaria creixent per sota de

la productivitat, encara que amb un patró similar. El deflactor del PIB, que en el

nostre exercici representa la taxa d’inflació, creix al llarg de tot el període un

2% anual. El gràfic 4.2 mostra de manera eloqüent les hipòtesis que acabem de

descriure d’aquest escenari macroeconòmic.

Gràfic 4.2

ESCENARI MACROECONÒMIC, 2000-2050

Al marge de les reserves amb les quals es puguin prendre aquests tipus

d’escenaris, el seu simple traçat revela, segons la nostra manera de veure-ho,

unes exigències reals per als responsables de la política econòmica, encara que

només sigui per evitar que es materialitzin algunes de les tendències apunta-

des. La de la restricció de braços queda nítidament apuntada i, per si sola, hau-

ria de conduir a un gir radical en la manera com s’aborda el tema de la immi-
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gració als països occidentals. La de la productivitat és també molt provocadora.

Ningú no dubta de la potència de les noves tecnologies o de les que vinguin els

pròxims lustres, però són homes i dones els que les apliquen i els que les han

de comprendre. Estaran molt més ben formats, però també seran més vells.

4.2. Efectius del sistema

Sobre la base dels escenaris anteriors és possible, doncs, la realització

d’una projecció de despeses i d’ingressos del sistema de pensions espanyol a

l’horitzó del 2050. En primer lloc, mostrarem la projecció d’efectius, afiliats i

pensionistes, necessària per a la projecció econòmica del sistema. Aquests efec-

tius evolucionen d’acord amb la hipòtesi de creació d’ocupació, pel que fa als

afiliats, i amb l’entrada i sortida de pensionistes del sistema. Les noves altes de

pensió es produeixen en el futur segons la incidència observada l’any base per

als diferents tipus de pensió, de règim i de sexe i les baixes, per mort, segons la

incidència de les probabilitats de supervivència de cada any, implícites en les

projeccions de població per a cada edat i sexe. En el nostre exercici estimarem,

en realitat, el nombre de pensions més que el de pensionistes, encara que ens

referirem a aquests últims, ja que les dades de base del model consideren nom-

bre de pensions. Avui dia hi ha una taxa de concurrència de pensions en un

mateix pensionista del 9%, és a dir, un teòric 9% de pensionistes té dues pen-

sions o cada pensionista té 1,09 pensions. Igualment, entre els afiliats, estimem

el nombre d’aturats i d’inactius amb prestacions que pertanyen al règim gene-

ral, en nom dels quals l’INEM paga cotitzacions, que queden degudament reco-

llides als ingressos totals del sistema.

Quadre 4.3

EFECTIUS DEL SISTEMA DE PENSIONS CONTRIBUTIVES, 2000-2050
2000 2005 2010 2015

Afiliats 14.732 16.170 16.860 17.337

Aturats amb prestacions 701 424 306 187

Nombre de pensions 7.640 8.181 8.215 8.641

Relació Afiliats/Pensionistes* 2,02 2,03 2,09 2,03

* Entre els afiliats s’inclouen els perceptors de prestacions en nom dels quals l’INEM paga cotitzacions a la Seguretat Social.
Font: FEDEA.
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A diferència dels efectius demogràfics totals, en el càlcul de taxes de

dependència, per exemple, els del sistema de pensions no es distingeixen per

l’edat, sinó per la seva naturalesa d’afiliats o de pensionistes. Els resultats de la

nostra projecció indiquen que la relació afiliats/pensionistes, que actualment

estimem en 2 afiliats per cada pensionista, passaria a ser 1,07 l’any 2050.

Aquest desenvolupament, però, és paral·lel al de la inversa de la taxa de

dependència de les persones d’edat descrita a la secció 4.1. En el quadre 4.3 es

pot apreciar l’evolució d’aquest indicador i la de les altres magnituds demogrà-

fiques rellevants del sistema.

El nombre d’afiliats no deixa de créixer fins a l’any 2020, per baixar

després de manera vertiginosa. El nombre de pensionistes manté un creixe-

ment especialment intens entre el 2015 i el 2040 i disminueix a partir del

2045. La nostra projecció del nombre de pensionistes recull adequadament

dues característiques que tindran un efecte important i favorable fins al 2010.

En primer lloc, les menors altes de pensió entre el 2001 i el 2003 a causa del

nombre sensiblement inferior de naixements dels anys 1936 al 1939, i, en

segon lloc, la desaparició progressiva, fins al 2010 aproximadament, de la possi-

bilitat de jubilar-se abans dels 65 anys, perquè les successives generacions de

cotitzants deixen de complir el requisit que ho permet actualment, a saber, el

d’haver estat mutualista el gener del 1967. Ambdós factors permeten un impor-

tant descens en el nombre de nous pensionistes en el període. La retenció de

noves altes de jubilació a causa del segon factor comportarà menys pensionis-

tes que els habituals durant un llarg període de temps, però no tindrà cap efec-

te apreciable a llarg termini.

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

17.511 17.441 16.671 15.662 14.493 13.438 12.844

157 156 149 140 130 120 115

9.239 10.043 10.826 11.598 12.148 12.388 12.099

1,91 1,75 1,55 1,36 1,20 1,09 1,07
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És ben evident, doncs, l’efecte que la restricció de braços il·lustrada en

l’escenari macroeconòmic comporta per a la relació afiliats/pensionistes. La

contrapartida econòmica no pot ser sinó igualment dramàtica. Noteu que en la

projecció d’afiliats s’han exhaurit tant el marge d’atur, perquè implica total ocu-

pació en una taxa del 3% l’any 2020, com el marge d’activitat, ja que hem supo-

sat que la taxa d’activitat augmenta en gairebé vuit punts fins al 2025, i la

població activa continua creixent fins al 2021. Aquesta advertència és molt

necessària, ja que molt sovint es creu que la recuperació d’aquestes dues varia-

bles resoldrà en bona mesura els problemes financers del sistema de pensions.

Desgraciadament això no és així.

4.3. Despeses i ingressos

Els ingressos per cotitzacions procedeixen de les bases de cotització

que els diferents tipus de cotitzants tenen assignades i del tipus de cotització

aplicada. Per al règim general hem pres el tipus legal (28,3%) i hem estimat

unes bases efectives de cotització que permetin recuperar el total de quotes

obtingudes per a aquest règim durant l’any base. Aquestes bases de cotització

es reparteixen per edats i per sexe d’acord amb el patró detectat per l’enques-

ta d’estructura salarial de l’INE. Per al conjunt de règims especials hem adoptat

hipòtesis ad hoc per a les bases de cotització en relació amb les del règim

general i hem calculat un tipus de cotització efectiu que permeti recuperar les

quotes obtingudes per a aquests règims durant l’any base.

Quadre 4.4

DESPESES I INGRESSOS DEL SISTEMA DE PENSIONS 
Milers de milions de pessetes de 2000

2000 2005 2010 2015

Ingressos 9.503 10.831 12.252 13.796

Despeses 9.350 10.791 11.642 13.772

Balanç 153 40 609 24

Balanç en percentatge del PIB 0,16 0,03 0,46 0,02

Fons de reserva en % del PIB* 0,22 0,79 2,42 3,7

* Aquest fons, amb signe negatiu, s’ha d’interpretar com un deute del sistema de pensions.
Font: FEDEA



Les despeses del sistema inclouen les prestacions contributives per

pensions de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i de favor a fami-

liars, incloses en els complements mínims, incapacitat transitòria i maternitat.

També hem imputat despeses d’administració del sistema, personal i consums

generals, en una proporció del 3,74% de les anteriors. Tots els imports s’expres-

sen a continuació en pessetes constants del 2000.

Els resultats es resumeixen en el balanç entre ingressos i despeses del

sistema que estimem per al 2000 com un superàvit equivalent al 0,16% del

PIB, uns 153 mil milions de pessetes. Aquest superàvit es podria canviar per

un dèficit equivalent al 6,15% del PIB el 2050, cas que les hipòtesis utilitzades

es mantinguessin en el nostre exercici. El superàvit es mantindria fins al 2015,

any en què tindria lloc un equilibri entre despeses i ingressos, i el dèficit pas-

saria a ser del 0,63% el 2020 i de l’1,47% del PIB el 2025. A més de les estima-

cions de despeses i d’ingressos, que s’ofereixen en el quadre 4.4, revesteix una

especial significació la de l’evolució del fons de reserva de les pensions dotat

pel govern l’any 2000 amb 60 mil milions de pessetes.

Estimem que aquest fons podria arribar a acumular l’any 2015 fins als

5,7 bilions de pessetes de l’any 2000, gràcies a l’acumulació del superàvit dels

anys anteriors. Però desapareixeria poc després del 2020, cas que no rebés cap

aportació des de fora del sistema de pensions. Tot i això, el 2025, per exemple,

ja farien falta vuit bilions de pessetes de l’any 2000 per finançar els dèficits acu-
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2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

15.546 17.433 18.761 19.845 20.675 21.584 23.227

16.680 20.467 24.836 29.942 34.991 39.784 43.013

–1.134 –3.034 –6.076 –10.097 –14.316 –18.201 –19.786

–0,63 –1,47 –2,65 –4,03 –5,32 –6,28 –6,15

1,9 –3,87 –15,04 –33,79 –61,15 –96,46 –132,69



mulats fins aleshores. A partir d’aquí, l’obtenció de recursos des de fora del sis-

tema provocaria, en opinió nostra, distorsions creixents en el conjunt de l’eco-

nomia.

Per poder apreciar l’estreta correlació que mantenen els indicadors

demogràfics i econòmics del sistema, s’ofereix, en el gràfic 4.3, l’evolució con-

junta de la relació afiliats/pensionistes i del dèficit del sistema. Res és més elo-

qüent que aquesta comparació amb la finalitat d’insistir sobre la importància

de prendre, ara, quan hi ha marge, un curs d’acció radicalment diferent en el

futur per a la solució dels problemes del nostre sistema de pensions.

Gràfic 4.3

BALANÇ DEL SISTEMA DE PENSIONS I RELACIÓ
D’AFILIATS/PENSIONISTES, 2000-2050

Efectivament, l’evolució que segueixen els dos indicadors és molt sem-

blant. Tot i que es pugui pensar que la demografia no és l’únic element deter-

minant de l’evolució del dèficit, s’ha d’insistir en que la demografia que reflec-

40 ■ NOVES PROJECCIONS A LLARG TERMINI

2,25

2,09

1,94

1,78

1,63

1,47

1,31

1,16

1,00

1,00

0,00

–1,00

–2,00

–3,00

–4,00

–5,00

–6,00

–7,00
Relació
afiliats/pensionistes

Balanç del sistema Afiliats/pensionistes

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2045 20502035 20402000

Balanç del
sistema

Fonts: Quadres 4.3 i 4.4.



teix la relació afiliats/pensionistes és molt diferent de la que reflecteixen les

taxes de dependència. Aquí ja s’han tingut en compte tots els marges derivats

de l’atur i l’activitat de la població en edat de treballar. Per això, tenint en

compte les regles del sistema per calcular cotitzacions i pensions i per reconèi-

xer els drets de pensió, el dèficit del sistema queda bàsicament determinat per

la inversa de la seva mateixa taxa de dependència, és a dir, la relació afiliats/

pensionistes.
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V. Nous arguments a favor 
d’un sistema mixt de pensions

Les perspectives a llarg termini que s’anticipaven als estudis fets a mit-

jan anys noranta no han variat. Per tant, continuen sent vàlids els arguments

que defensàvem aleshores per escometre reformes radicals del sistema de pen-

sions.(9) Però el temps transcorregut des d’aleshores ha revelat noves facetes de

l’economia i la societat espanyoles que tenen molt a veure amb el sistema de

pensions i amb el seu futur.

El tema de la immigració ha escalat llocs en l’agenda estratègica del nos-

tre país, però ens sembla que s’ha de tractar per si mateix i no com una recepta

per resoldre els problemes de les pensions ja que, com veurem més endavant,

només representa una solució parcial. Alhora, és urgent despolititzar les pen-

sions i enfrontar el debat sobre la seva territorialització amb alguns elements

de base. Noteu com, la possible solució que sovint hem invocat, la d’un sistema

mixt, serveix, si més no, els propòsits anteriors, i suavitza les agudes arestes

amb les quals es presenten en el context actual.

5.1. Ocupació, immigració i pensions

En aquesta secció refem les projeccions de despeses i d’ingressos del

sistema per analitzar les conseqüències d’un dels desenvolupaments possibles

més invocats en el passat recent: la incorporació de fluxos d’immigrants d’enti-

(9) Vegeu especialment Herce, J. A., S. Sosvilla, S. Castillo i R. Duce (1996) El futur de les pensions a Espanya: cap a un

sistema mixt. Monografia núm. 8. Servei d’Estudis de ”la Caixa”.
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tat molt superior als actuals. Aquesta prospectiva és extraordinàriament com-

plexa, especialment si s’aborda des de l’esfera econòmica. Però ens interessa

saber en quina mesura la incorporació de censos milionaris d’immigrants pot

alleujar la forta restricció de braços detectada al capítol anterior i, sobretot, els

problemes financers del sistema de pensions.

Ja hem advertit que ens resistim a abordar exclusivament en aquest pla

el problema de la immigració, i reiterem que les coordenades d’aquest debat

s’han de traçar des d’una millor gestió dels fluxos en la qual intervinguin els

països on s’originen aquests últims i, principalment, des d’una comprensió pro-

funda i solidària per part de la societat espanyola dels motius que porten a

milions de persones a la traumàtica trajectòria de l’emigrant. Però la immigra-

ció és part de la demografia, i dèiem abans que aquesta última, si bé és la causa

dels problemes del sistema de pensions, no ens sembla que sigui la solució.

¿Com podem fonamentar aquesta afirmació?(10)

Comencem descrivint com canvien les perspectives demogràfiques de

la població espanyola quan, en lloc dels moderats fluxos migratoris actuals,

adoptem la hipòtesi que aquests fluxos van augmentant progressivament en

funció de les necessitats de mà d’obra fins a un cert punt. Passarem dels

30.000 immigrants per any del nostre escenari de base al llarg del període

2000-2050, fins a un màxim de 200.000 el 2042. El cens total d’immigrants

contemplat en aquesta variant augmenta fins els 4,8 milions al final del període

de projecció.

La hipòtesi que motiva aquests fluxos en particular és la següent: supo-

sarem que quan la població en edat de treballar augmenta no es produeixen

fluxos migratoris addicionals a les 30.000 persones per any de l’escenari de

base, però si la població en edat de treballar disminueix un any qualsevol, els

fluxos migratoris de l’any següent augmenten fins a recuperar aquesta pèrdua.

Tot i això, a causa del decalage temporal, la població en edat de treballar al final

de període disminueix. D’aquesta manera, però, es manté la població total en el

(10) Encara que en aquest capítol presentem una variant de l’escenari analitzat al capítol anterior centrada en la
immigració, s’ha fet una altra variant que considera els mateixos fluxos migratoris que la base, però en què la taxa de
fertilitat augmenta fins als 1,72 fills per dona en lloc de fins als 1,52 de l’escenari base. Segons aquesta altra variant
demogràfica, el dèficit a llarg termini del sistema només disminueix en 0,42 punts de PIB. Per tant, l’augment requerit
en la taxa de fertilitat per reduir de manera apreciable el dèficit del sistema seria desproporcionat per a un país
desenvolupat. Aquest aspecte de la «solució demogràfica» al problema queda, doncs, en la nostra opinió, clarament
descartat. Vegeu apèndix.



Quadre 5.1

PROJECCIONS DE POBLACIÓ I TAXES DE DEPENDÈNCIA ALS ESCENARIS  
DE BASE I AMB IMMIGRACIÓ AUGMENTADA, (a) 2000-2050
Milers de persones i percentatges 

2000 2005 2010 2015

Població (base)  39.983 40.210 40.414 40.316

Població (Immigració)  39.983 40.224 40.536 40.754

Població 0-15 (Base) 6.283 6.147 6.256 6.384

Població 0-15 (Immigració) 6.283 6.160 6.314 6.443

Població 16-64 (Base)  26.861 26.976 26.763 26.160

Població 16-64 (Immigració) 26.861 26.920 26.741 26.403

Població 65 i més (Base) 6.839 7.035 7.372 7.822

Població 65 i més (Immigració) 6.839 7.144 7.481 7.908

Taxa de dependència de joves (Base) 23,39 22,79 23,37 24,40

Taxa de dependència de joves (Immigració) 23,39 22,78 23,37 24,36

Taxa de dependència de grans (Base) 25,46 26,08 27,54 29,90

Taxa de dependència de grans (Immigració) 25,46 26,07 27,50 29,66

Taxa de dependència demogràfica (Base) 48,85 48,86 50,92 54,30

Taxa de dependència demogràfica (Immigració) 48,85 48,85 50,87 54,02

(a) Projecció subministrada per Juan A. Fernández Cordón el març del 2000. Institut de Geografia i Economia (IGE) 
del CSIC. Població a 31/12 (a 1/1 de l’any següent en l’explotació subministrada).
(b) Població de 0 a 15 anys per cada 100 persones d’entre 16 i 64 anys.
(c) Població de 65 i més anys per cada 100 persones d’entre 16 i 64 anys.
(d) Població de 0 a 15 i de 65 i més anys per cada 100 persones d’entre 16 i 64 anys.
Font: FEDEA
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nostre país al voltant dels 40 milions en tot el període d’anàlisi. Ni tan sols així

evitem que la població en edat de treballar (d’entre 16 i 64 anys) disminueixi,

no, per descomptat, fins als 18,3 milions de l’escenari base, sinó fins als 21,5

milions. Aquestes dades es poden apreciar en el quadre 5.1 en què l’escenari

demogràfic del capítol anterior (quadre 4.1) es compara línia per línia amb el

nou escenari d’immigració augmentada.

Com és natural, el grup d’edat que està més influït per la major immi-

gració és el de 16 a 64 anys. En aquest grup, les diferències entre els dos esce-

naris augmenten a partir del 2020, data que podem fixar com la d’arrencada del

fenomen immigratori en aquest escenari. Aquestes diferències arribarien fins

als 3,3 milions de persones el 2050. En el grup d’edats entre 0 i 15 anys, en el

qual es troben també els fills dels immigrants del grup anterior, les diferències
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de població són molt menys acusades, però el 2050 arriben a ser de 675 mil

persones. Finalment, en el grup d’edats de 65 i més anys, l’escenari d’immigra-

ció augmentada arriba a contemplar, el 2050, fins a gairebé 500.000 persones

més. En aquests nous efectius immigrants hi hauria fonamentalment treballa-

dors, però també persones dependents de les seves famílies i antics treballa-

dors immigrants titulars de pensions.

En relació amb les conseqüències que per a l’equilibri d’edats tindrien

aquests fluxos migratoris, les taxes de dependència que s’ofereixen en el

mateix quadre 5.1 ens donen la resposta. La taxa de dependència dels més

grans registra una evolució de fins a set punts menor en aquest escenari.

L’impacte dels fluxos migratoris és, doncs, apreciable. En resum, al final del

període, la població total ha baixat, en aquest escenari, gairebé dos milions en

relació amb el seu màxim del 2015, però és gairebé cinc milions més gran que

en l’escenari del capítol anterior.

Els fluxos migratoris que contemplem ara també tenen uns efectes

importants sobre l’escenari macroeconòmic que cal considerar, especialment

pel que fa al mercat de treball.

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

39.885 39.268 38.564 37.785 36.832 35.633 34.192

40.631 40.354 40.158 40.126 40.046 39.740 38.908

6.197 5.685 5.204 4.997 4.962 4.906 4.716

6.236 5.752 5.401 5.357 5.463 5.520 5.391

25.596 24.906 23.892 22.498 20.856 19.268 18.288

26.062 25.565 24.848 23.953 22.906 22.033 21.530

8.198 8.809 9.613 10.456 11.223 11.718 11.492

8.333 9.037 9.909 10.816 11.677 12.187 11.986

24,21 22,83 21,78 22,21 23,79 25,46 25,79

24,14 22,78 21,77 22,14 23,52 24,90 25,14

32,03 35,37 40,24 46,47 53,81 60,82 62,84

31,53 34,55 38,87 44,06 49,77 54,77 55,89

56,24 58,19 62,02 68,69 77,60 86,28 88,63

55,67 57,33 60,64 66,20 73,30 79,67 81,03
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Efectivament, si abans havíem suposat que l’ocupació plena, a una taxa

del 3% de la població activa, s’aconseguia l’any 2016, en aquest nou context

demogràfic, aquesta mateixa taxa s’aconseguiria el 2026, deu anys després.

Això és així perquè la població en edat de treballar està augmentant apreciable-

ment, així com la taxa d’activitat d’aquesta població majoritàriament composta

de treballadors.(11) D’aquesta manera la restricció de braços a la qual al·ludíem

reiteradament al capítol anterior està alleugerida, però no desapareix.

En el gràfic 5.1 es pot apreciar l’evolució suposada per a la taxa d’atur

en els dos escenaris i també per al PIB, la taxa de creixement real del qual dismi-

nueix més tard i menys que en l’escenari anterior. Amb tot, els escenaris macro-

econòmics de tots dos casos no són gaire diferents, ja que hem mantingut la 

Gràfic 5.1

ESCENARI MACROECONÒMIC EN LES SIMULACIONS DE BASE 
I AMB IMMIGRACIÓ AUGMENTADA, 2000-2050

(11) Abans suposàvem que s’arribava a una taxa d’activitat del 70% l’any 2025 i que s’estabilitzava en aquest valor. Ara,
com a conseqüència d’una taxa d’activitat de la població immigrant molt més gran, la taxa d’activitat global augmenta
fins al 71,6% el 2050.

Font: FEDEA.



47LA REFORMA DE LES PENSIONS DAVANT DE LA REVISIÓ DEL PACTE DE TOLEDO ■

hipòtesi que quan el PIB deixa de créixer al 3% real com a conseqüència de la

restricció de braços, la productivitat del treball pren el relleu i creix a partir d’a-

leshores a aquesta mateixa taxa. Aquest canvi de règim es produïa en l’escenari

de base el 2021, i el 2026 en l’escenari d’immigració augmentada.

Alternativament a l’escenari acabat de descriure, podríem haver-ne pre-

sentat un en el qual els fluxos d’immigrants arribessin a una magnitud tal com

per mantenir constant, en el màxim, la població en edat de treballar, la població

activa o, fins i tot, la relació afiliats/pensionistes del sistema de pensions. En

aquests casos, el cens d’immigrants s’hauria multiplicat per dos o per tres.

Senzillament ens ha semblat que era suficient, a l’efecte d’aquest exercici, pro-

cedir com ho hem fet fins ara.

Les conseqüències per al sistema de pensions dels fluxos migratoris

contemplats es tradueixen en un augment apreciable del nombre de cotitzants

i en un augment bastant inferior del nombre de pensionistes. Bones notícies

per tant, almenys fins al 2050, per a un sistema de pensions de repartiment.

Vegem doncs com es modifiquen les perspectives del sistema de pensions

espanyol en aquest context. La informació rellevant es troba en el quadre 5.2.

A la primera part d’aquest quadre es pot apreciar com, al final del perío-

de de projecció, els afiliats han augmentat en gairebé 7,2 milions i els pensio-

nistes en gairebé 600 mil, en relació amb l’escenari de base. Això té unes con-

seqüències sobre la relació afiliats/pensionistes del sistema, que, a diferència de

la resultant en l’escenari de base, ara és una mica més gran, tot i que no excessi-

vament. Paral·lelament, el resultat sobre el balanç del sistema, el dèficit projec-

tat per a l’escenari de base, es tradueix en un descens apreciable però incapaç

d’aclarir l’horitzó financer estimat al capítol anterior. El dèficit del sistema bai-

xa a llarg termini en 1,6 punts percentuals del PIB fins al 4,56%. Amb tot, els

desenvolupaments econòmics i demogràfics atribuïbles als més grans fluxos

d’immigrants són apreciables a partir del 2030.

No ens sembla, doncs, que es pugui invocar alegrement el recurs a la

immigració per trobar solucions duradores als problemes del nostre sistema de

pensions. Això pot semblar una mala notícia, però ens obliga a la doble virtut

de pensar en la immigració de manera més genuïna i a buscar alternatives més

imaginatives i productives per a les nostres pensions futures.



Quadre 5.2

EFECTIUS DEL SISTEMA DE PENSIONS CONTRIBUTIVES EN LES SIMULACIONS 
DE BASE I AMB IMMIGRACIÓ AUGMENTADA, 2000-2050
Milers

2000 2005 2010 2015

Afiliats (base)  15.433 16.594 17.166 17.524

Afiliats  (Immigració)  15.433 16.597 17.189 17.632

N. pensions (base) 7.640 8.181 8.215 8.641

N. pensions (Immigració) 7.635 8.166 8.194 8.623

Afiliats/pensionistes (base)*  2,02 2,03 2,09 2,03

Afiliats/pensionistes (Immigració)* 2,02 2,03 2,10 2,04

DESPESES I INGRESSOS DEL SISTEMA DE PENSIONS EN LES SIMULACIONS 
DE BASE I AMB IMMIGRACIÓ AUGMENTADA, 2000-2050 
En percentatge del PIB

2000 2005 2010 2015

Balanç en percentatge del PIB (Base) 0,16 0,03 0,46 0,02

Balanç en percentatge del PIB (Immigració) 0,16 0,05 0,49 0,06
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Gràfic 5.2

BALANÇ DEL SISTEMA DE PENSIONS CONTRIBUTIVES 
EN PERCENTATGE DEL PIB EN LES SIMULACIONS DE BASE 
I AMB IMMIGRACIÓ AUGMENTADA
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2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

17.668 17.597 16.820 15.802 14.623 13.558 12.959

17.968 18.210 17.790 17.211 16.517 15.963 15.630

9.239 10.043 10.826 11.598 12.148 12.388 12.099

9.233 10.065 10.893 11.736 12.393 12.781 12.674

1,91 1,75 1,55 1,36 1,20 1,09 1,07

1,95 1,81 1,63 1,47 1,33 1,25 1,23

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

–0,63 –1,47 –2,65 –4,03 –5,32 –6,28 –6,15

–0,57 –1,35 –2,30 –3,35 –4,22 –4,75 –4,56

* Entre els afiliats s’inclouen els perceptors de prestacions en nom dels quals l’INEM paga cotitzacions a la Seguretat Social.
Font: FEDEA.

(12) Per exemple, l’augment de les pensions per sobre de l’IPC durant els pròxims deu anys podria absorbir la totalitat
del fons de reserva que hem estimat en el capítol anterior i accelerar l’aparició de dèficit.

5.2. La politització de les pensions

En aquest camp, l’experiència des del 1993 aconsella extreure’n les

lliçons més eloqüents possibles. La sobrepuja en moments electorals ha estat

excessivament desmobilitzadora. Els espanyols, a través dels nostres represen-

tants polítics, hem aprovat una cosa i la contrària sense adonar-nos-en. El Pacte

de Toledo no ha servit de res. En successives ocasions des del 1997, s’han con-

solidat augments de les pensions per sobre de l’IPC, el valor present descomp-

tat del qual representa mig bilió de pessetes. Per fer front als compromisos de

campanya, el govern haurà d’augmentar la despesa en pensions en magnituds

fins i tot superiors, que no hem considerat en les nostres projeccions i que ja

les invaliden en alguna mesura. Tret d’unes millors perspectives econòmiques i

d’ocupació de les que considerem, aquests compromisos afectaran sensible-

ment el total que pugui aconseguir el fons de reserva de les pensions.(12)
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L’excessiva politització de les pensions porta inevitablement a encebar

la màquina de despesa del sistema contributiu. El que és paradoxal és que un

sistema contributiu no pot augmentar arbitràriament les pensions que atorga, ja

que deixa de ser-ho. D’aquesta manera no es compleix la recomanació IX del

Pacte de Toledo, si bé és cert que aquesta recomanació és contradictòria amb

els seus propis termes. La millor garantia de les pensions és treure-les del tot

del debat polític i tornar-los el seu caràcter contributiu total. Per això, ens sem-

bla que s’ha d’insistir en què la conversió d’una part substantiva del sistema

públic en un sistema obligatori de capitalització privada, la privatització parcial

de les pensions, també és una via per contrarestar la manipulació política del

sistema.

Tampoc no s’ha de creure que la capitalització de les pensions resol

del tot el problema de la seva manipulació. Però un sistema adequat de checks

and balances, una bona regulació, esmicola el problema i fa que el poder de

cada una de les parts implicades sigui convenientment contrarestat. Amb l’es-

quema actual, el Govern té senzillament massa poder a les seves mans per

orientar les decisions dels milions de pensionistes o cotitzants existents i des-

plaça mínimament algunes de les palanques del sistema. Una nova visita als

indicadors del sistema que s’ofereixen en el quadre 3.1 pot ser oportuna per

visualitzar el considerable poder que el sistema de pensions confereix als seus

gestors.

Curiosament, ens impressiona que es pugui manipular el vot de gairebé

vuit milions de pensionistes prometent-los unes pensions millors o garantint-

los-les una vegada i una altra. Creiem que ningú no hauria de dubtar que les

pensions actualment en curs no es deixaran de percebre mai. Més interessant,

des del punt de vista de l’economia política de les pensions, que no pas des del

punt de vista de la política econòmica, és el cas dels actuals cotitzants, que són

el doble de nombrosos que els pensionistes. És a ells a qui les ofertes electorals

haurien de convèncer i mostrar-los les alternatives disponibles per a la millora

de les seves pensions futures. És aquí on invitem a la reflexió sobre les virtuts

d’un sistema que combina els mètodes de repartiment i de capitalització per

reforçar els avantatges i limitar els inconvenients que té cada un.
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5.3. Diferències territorials

Estretament lligat amb els problemes de sobrepuja de les pensions, en

els últims anys hem pogut veure com emergia la dimensió territorial.

Certament lligada a les pensions no contributives, que, no obstant això, són

d’àmbit estatal. Però el gruix d’aquesta qüestió es juga en el context de la trans-

ferència de competències i de recursos a les comunitats autònomes a mesura

que es desenvolupa l’Estat de les autonomies. Aquest debat anirà prenent for-

ma inevitablement i ens sembla que val més aportar-hi elements que no pas

eludir-lo.

Cada territori és seu d’activitats econòmiques diferents i de treballadors

dotats de qualificacions diferents. La taxa d’activitat també és diferent en cada

un, i, especialment, la taxa de fertilitat. No és aquest el moment de repassar

aquestes diferències, però sí de contrastar que es tradueixen en diferents indi-

cadors del sistema de pensions segons es pot apreciar als gràfics 5.3 i 5.4.

Gràfic 5.3

PENSIÓ MITJANA DE JUBILACIÓ PER COMUNITAT AUTÒNOMA, 1999
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La pensió mitjana de jubilació a Galícia, com s’aprecia al gràfic 5.3, va

ser per terme mig, el 1999, de 69.600 pessetes al mes, gairebé un milió de pes-

setes l’any, mentre que al País Basc va sumar 109.200 pessetes mensuals, més

d’un milió i mig l’any. Aquesta diferència és deguda, fonamentalment, a les

majors bases de cotització dels treballadors del País Basc, perquè l’ocupació

industrial és més gran, els salaris són més alts, etc. La mitjana nacional és de

84.800 pessetes al mes, però el que està empenyent aquest valor són les xifres

de Madrid, Astúries i el País Basc.

Per sorprenents que ens puguin semblar aquestes diferències, seria

inconcebible, des de la perspectiva d’un sistema contributiu, l’harmonització

dels imports anteriors. En altres paraules, les diferències observades tenen una

justificació en les diferents bases de cotització o carreres contributives. Davant

dels arguments relatius a la necessitat d’augmentar les pensions més baixes, la

resposta ha de venir, en opinió nostra, de la creació de sistemes de renda social,

selectius més que no pas universals, aliens al sistema de pensions, fins i tot des-

centralitzats. Però no s’ha de contaminar la naturalesa contributiva i professio-

nal del sistema de pensions amb complements de renda per a les pensions més

baixes. Creiem que aquesta és una via per abordar amb racionalitat el debat de

la territorialització. Aquestes diferències, doncs, ens mourien cap a l’acció har-

monitzadora.

Però, per a la sostenibilitat d’un sistema de pensions de repartiment,

com hem vist en repetides ocasions, l’indicador per excel·lència és la relació

afiliats/pensionistes. Doncs bé, en el gràfic 5.4 s’aprecien les considerables

diferències existents entre les diferents comunitats autònomes. Mentre que a

l’angle nord-oest peninsular, incloent-hi Castella i Lleó, la relació se situa al vol-

tant de l’1,25, amb el rècord d’1,16 a Galícia, a Canàries amb un 3,04 o a

Madrid amb 2,75 afiliats per cada pensionista, trobem les taxes més elevades.

La mitjana nacional és d’1,91 afiliats per pensionista. Aquest rang de variació en

l’espai és bastant més ampli que el que les nostres projeccions han establert

per al conjunt del país en un termini de cinquanta anys. Com en el cas anterior,

només unes quantes comunitats autònomes sobresurten marcadament de la

mitjana.
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Gràfic 5.4

RELACIÓ AFILIATS/PENSIONISTES PER COMUNITAT  
AUTÒNOMA, 1999

És evident que el sistema de pensions d’un territori amb una taxa afi-

liats/pensionistes pròxima a la unitat tindria uns considerables problemes

financers que contrastarien amb els fabulosos superàvits dels sistemes de pen-

sions de territoris amb una relació de tres afiliats per cada pensionista. En

aquest cas, poques explicacions «naturals» es poden donar. Simplement que la

població és massa vella, la taxa d’activitat massa baixa, la taxa d’atur massa ele-

vada o una mescla de totes elles. Poques mesures de política econòmica resol-

drien la situació en les regions on la relació és més desfavorable. Per tant és

impensable que el debat de la territorialització s’orienti cap a la compartimen-

tació del sistema de repartiment en els diferents territoris.

Aquest aspecte de les diferències aclaparadores entre territoris està

emmascarat en la major part dels països pel fet que els seus sistemes de pen-

sions són obligatoris i d’àmbit estatal. Fa la impressió que no pot ser d’una altra
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manera. Al contrari, un sistema de capitalització no es veu afectat per l’escala

territorial a la qual s’aplica, ja que el seu punt de partida és el treballador indivi-

dual. Aquí veiem una raó addicional a les que hem exposat fins ara a les sec-

cions anteriors d’aquest capítol, per recomanar la capitalització de part del sis-

tema de repartiment caminant cap a un sistema mixt.

5.4. L’horitzó 2015

Ja hem dit anteriorment que, d’acord amb les projeccions de l’escenari

de base, tots els arguments exposats els anys anteriors sobre la necessitat de

reformar radicalment el nostre sistema de pensions contributives continuïn ple-

nament vigents. A ells se sumen els desgranats en les seccions anteriors: la insu-

ficiència de la «solució demogràfica», la necessitat d’evitar la politització de les

pensions i la conveniència de treure importància a la ja molt problemàtica

territorialització de les pensions, cas de plantejar-se aquest desenvolupament

en el decurs del perfeccionament de l’Estat de les autonomies.

Les accions que s’hagin d’emprendre per a aquesta reforma radical hau-

rien de tenir efectes substantius abans del 2025 i per a això, senzillament, cal-

dria començar al més aviat possible. Aquesta és la mateixa recomanació que

fèiem fa uns quants anys.(13) Avui dia s’ha de repetir reforçada. Per diverses

raons. En primer lloc, el futur continua sent igualment preocupant, però ara

sabem que, molt probablement, la demografia, que és el problema, no és la solu-

ció. En segon lloc, la situació actual és molt millor del que pensàvem que seria

fa uns anys, cosa que ens hauria d’animar a iniciar les reformes en unes condi-

cions tan bones com les actuals. En tercer lloc, precisament com a conseqüèn-

cia de l’efecte sedant de les bones notícies del moment, és molt freqüent sentir

la consigna de «no passa res fins d’aquí a quinze anys». Doncs bé, aquesta és la

pitjor de les consignes contra la qual volem advertir. No fer res fins d’aquí a

quinze anys significa perdre del tot aquests anys i, molt probablement, aconse-

guir precisament el contrari.

(13) Vegeu Herce, J. A. i V. Pérez Díaz (directors) (1995) La reforma del sistema públic de pensions a Espanya.
Monografia núm. 4. Servei d’Estudis de ”la Caixa” i Herce, J.A., S. Sosvilla, S. Castillo i R. Duce (1996) El futur de les

pensions a Espanya: cap a un sistema mixt. Monografia núm. 8 . Servei d’Estudis de ”la Caixa”.
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Considerem que l’any 2015 és un horitzó estratègic. A partir d’aquest

any, segons les nostres previsions, el sistema de pensions entrarà en uns dèficits

creixents i, per tant, començarà a esgotar-se el fons de reserva de les pensions

acumulat fins aleshores. Aquest fons s’esgotarà poc després del 2020. Poc

abans del 2015, d’altra banda, s’haurà resolt la retenció de jubilacions dels anys

2005-2010 gràcies a la desaparició de la condició de mutualistes de 1967. Fins

al 2015, doncs, hi ha temps i recursos per fer moltes coses que no s’haurien de

fer en pitjors condicions o que es farien pitjor. Aquest marge de temps ens

l’han brindat les bones condicions de l’ocupació i de l’economia en la segona

meitat dels noranta i seria un error desaprofitar-lo sense fer-hi res.
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VI. Els grans reptes de cara a la revisió 
del Pacte de Toledo

Davant del llarg futur en què hem situat la nostra anàlisi, res de millor

que oposar les lliçons extretes de l’experiència passada. Es poden extreure

dues grans lliçons del passat llunyà o recent.

La primera lliçó que hem d’aprendre ens la brinda la mateixa història, ja

centenària, de la Seguretat Social espanyola. Entre un constant canvi d’esque-

mes, de lleis, de fórmules financeres i d’incentius, la protecció dels espanyols

davant de la vellesa, de la malaltia o de l’infortuni no ha deixat d’ampliar-se ni

d’aprofundir-se. No hi ha cap raó, doncs, perquè, adaptant el que és necessari, no

es pugui mantenir aquesta tendència a mesura que la societat és més pròspera.

Quan pugnem per orientar les solucions als problemes futurs del nostre sistema

de pensions cap a un sistema mixt, no deixem de tenir en compte aquesta lliçó.

Sota la restricció que cap pensionista present o futur empitjori en relació amb el

que avui dia promet el sistema públic, creiem que és possible caminar cap a un

sistema mixt que ofereixi unes pensions més bones i més solvents en el futur.

La segona lliçó fa referència a l’ambició necessària per al canvi i l’adap-

tació i es remunta als anys de vigència del Pacte de Toledo. Aquest pacte s’ha

de renovar amb molta més ambició de la que ha tingut en la seva primera edi-

ció. Però, sobretot, els seus compromisos han de ser més ferms i els seus propò-

sits més explícits.

Entre les orientacions que, en qualsevol cas, hauria de tenir el nou Pacte

de Toledo hi ha les següents:
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Primera. L’exclusió de la capitalització substitutòria del repartiment no

es justifica. S’ha de fer entendre a tots els interlocutors socials que la capitalit-

zació de pensions no és un privilegi a l’abast d’uns quants, sinó una tècnica via-

ble per a la provisió de pensions tan bona o millor que el repartiment a l’abast

de tota la societat.

Segona. La solidaritat i redistribució en el si del sistema de pensions,

històricament justificada, tampoc no es justifica plenament avui dia i és incom-

patible amb la contributivitat estricta del sistema. És preferible dissenyar esque-

mes de renda social complementària per a aquells que ho necessitin, finançats

amb impostos generals fora del sistema de pensions i gestionats de manera des-

centralitzada.

Tercera. Tampoc no es justifica l’excessiva rigidesa de l’actual sistema

de pensions, que només permet accedir a una pensió després de quinze anys

de cotització. Es pot percebre una pensió, proporcionada, des del primer dia o

la primera pesseta cotitzats, fins i tot amb un sistema de repartiment. Un canvi

en aquest sentit estimularia la participació laboral que tant necessitem a

Espanya, especialment a la vista de la que hem anomenat en aquest estudi «res-

tricció de braços» futura.

Quarta. Les diferències entre règims tenen cada vegada menys sentit a

mesura que es diversifiquen les formes de treball i es generalitzen les noves tec-

nologies. I més encara si es té en compte que la pensió rebuda per pesseta cotit-

zada en els règims especials és superior a la del règim general. L’equiparació

total de règims seria necessària en qualsevol cas per oferir el mateix grau de

protecció per a aquells que haguessin fet un esforç contributiu idèntic.

Cinquena. L’edat efectiva de jubilació tornarà progressivament a situar-

se en els 65 anys després del 2010, i hauria de continuar augmentant a partir

d’aleshores. Això no és incompatible amb una jubilació flexible que permeti

compatibilitzar el treball a temps parcial amb una pensió parcial de jubilació,

com, de fet, permeten les pensions privades de capitalització. Però els comptes

del sistema no n’han de sortir perjudicats. D’un esquema com aquest, els indivi-

dus poden obtenir un dividend gens menyspreable pel sol fet de poder elegir.

Naturalment, això acabaria amb la desmobilitzadora incompatibilitat actual

entre pensions i treball.
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Sisena. Hi ha un gran marge d’acció que s’hauria d’analitzar com més

aviat millor, en el tractament de la supervivència i de la incapacitat, especial-

ment pel que fa a la possibilitat de segregar algunes d’aquestes contingències

cap al mètode d’assegurança obligatòria.

Setena. S’ha de posar fi a la politització de les pensions. Fins avui dia,

aquesta forma d’abordar el problema només ha fet que produir malestar entre

la població i ha augmentat les despeses del sistema sense aportar solucions

reals ni cap perspectiva de trobar-les.

Vuitena. El debat sobre la territorialització de les pensions no es pot

orientar pels rumbs de l’harmonització ni de la partició del sistema. Totes dues

direccions durien el sistema de repartiment cap a una situació insostenible en

un termini molt més breu que les pitjors perspectives demogràfiques.

Novena. La recuperació de la fertilitat mai no serà, gairebé amb segure-

tat, suficient per resoldre els problemes futurs de les pensions. L’economia polí-

tica del tema suggereix que les mesures que s’adopten ho siguin a títol d’elimi-

nar els obstacles, molt nombrosos, que impedeixen que les parelles puguin

tenir els fills que realment volen. Tota la resta significa gastar diners inútilment

o donar-los al destinatari equivocat.

Desena. La immigració, el formidable repte al qual ens hem adreçat més

especialment en aquest treball, està molt lluny de ser adequadament entesa

com a fenomen del segle XXI, per la societat espanyola. Ens sembla cínica la vi-

sió limitada a la seva sola consideració com una manera de pal·liar la falta de

cotitzants per al sistema de pensions. Però, a més, aquesta visió és un error, tal

com hem il·lustrat amb les nostres estimacions.
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Apèndix: El futur de la població espanyola.
Simulació en tres escenaris

Juan Antonio Fernández Cordón

Institut d’Economia i Geografia

Consell Superior d’Investigacions Científiques

A1. Introducció

Les projeccions de població constitueixen un requisit previ en nom-

broses anàlisis econòmiques o socials la finalitat de les quals és detectar i

quantificar els canvis futurs que anuncien les tendències actuals. La població

és, en gairebé tots els casos, una variable essencial tant pel seu volum, el nom-

bre d’habitants, com per la seva estructura, el pes relatiu dels diferents grups

d’edat.

Quan es fan a un termini curt o mitjà, entre cinc i quinze anys,(14) l’im-

portant se centra en la seva capacitat previsora. El comportament futur dels

paràmetres de la dinàmica poblacional s’ha d’anticipar mitjançant l’anàlisi de

les tendències més recents, tant en la direcció del canvi observat com en el seu

ritme. A molt curt termini, un o dos anys, la previsió és generalment fiable, tret

que es produeixi una inversió de la tendència o un trencament brusc del ritme

d’evolució, cosa que ni es pot ni es pretén predir. La projecció quantifica, per a

aquest termini, l’evolució més probable, basada en l’evolució més recent. Les

aplicacions d’aquest tipus de projecció de població són molt nombroses, espe-

cialment com a instrument de planificació dels recursos en camps com el siste-

ma educatiu, el sistema sanitari, etc.

(14) L’horitzó demogràfic difereix de l’econòmic, i aquests terminis serien considerats com a mitjans o llargs en l’anàlisi
econòmica.
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En l’altre extrem del ventall temporal se situen les projeccions a molt

llarg termini, de l’ordre dels cinquanta anys. El seu objectiu és, sobretot, donar

suport a la quantificació dels efectes més extrems de certs canvis que desenvo-

lupen la plenitud dels seus efectes a molt llarg termini, com els sistemes de

pensions la finalitat dels quals és precisament instrumentar la gestió col·lectiva

dels temps vitals dels individus. El que importa en aquest supòsit és destacar la

gran inèrcia dels canvis demogràfics i l’amplitud temporal dels seus ritmes.

Penseu que la meitat de la població espanyola que viurà a Espanya en una data

que pot sembla tan llunyana com el 2050, ja ha nascut. En les projeccions a

llarg termini, els escenaris futurs podran ser elaborats amb un grau de llibertat

més gran, encara que en tot cas han de ser coherents amb l’evolució observada

més immediata. Així, la història recent intervé per partida doble, d’una banda

per la petjada que deixa de forma duradora en la piràmide de població, i de l’al-

tra, pel que condiciona l’evolució en el futur pròxim, si es descarta, com és

aconsellable, la projecció de canvis bruscos que res no fa presagiar.

A Espanya, els canvis demogràfics que s’han produït en aquests últims

anys, molt semblants als que coneixen altres països a prop nostre, marcaran

molt profundament el nostre futur. No es tracta, en l’essencial, de canvis con-

junturals producte de modes passatgeres o de comportaments anòmals de la

nostra societat. L’evolució demogràfica és abans que res un reflex, i alhora un

condicionant, dels grans canvis econòmics, socials i culturals que estem vivint.

El més característic d’aquesta evolució és la important disminució del

nombre de naixements, el nombre anual dels quals ha passat de 669.378 el

1975 a 368.361 el 1998, a pesar que en aquest període ha augmentat la propor-

ció de dones en edat de tenir fills.

Les defuncions, en canvi, ha anat augmentant, de 298.192 el 1975 a

354.305 el 1998, a pesar que ha continuat augmentant l’esperança de vida a

causa de l’envelliment més gran de la nostra població, en la qual hi ha una pro-

porció més elevada de persones que, per la seva edat, tenen un risc més gran

de mortalitat.

Finalment, el saldo migratori ha crescut en termes absoluts i en termes

relatius, i arriba a representar una part substancial del creixement demogràfic

total.
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La dècada dels vuitanta i l’inici dels noranta ha estat, en l’àmbit

demogràfic i possiblement en molts altres, un període de transformacions que

culminen processos anteriors i anuncien nous temps i nous problemes les con-

seqüències dels quals s’apreciaran durant nombroses dècades.

Aquí s’han qualificat aquestes projeccions de simulació perquè desen-

volupen tres escenaris a llarg termini basats en hipòtesis plausibles d’evolució

futura dels dos principals paràmetres, la mortalitat i la fecunditat, coherents

amb l’observació recent però a les quals no s’atribueix una probabilitat concre-

ta. Això encara és més patent en el tractament de la immigració, la previsió de

la qual és impossible a un termini tan dilatat.

La projecció de la població espanyola que presentem aquí s’ha fet utilit-

zant el mètode dels components, és a dir, projectant per separat cada compo-

nent de la variació de la població d’un any a l’altre: les defuncions (sortides), els

naixements (entrades) i els fluxos migratoris (entrades o sortides netes, segons

el signe).

A continuació es presenten, breument, les característiques més impor-

tants dels escenaris desenvolupats i les hipòtesis sobre l’evolució dels paràme-

tres de la dinàmica demogràfica. També es presenten i s’analitzen breument els

resultats obtinguts.

A2. Una qüestió prèvia: la població de partida

Per elaborar unes projeccions de població s’ha de disposar d’una pobla-

ció de base, la més recent possible, desagregada per sexe i per edat, si és una

població a 1 de gener, o per sexe i any de naixement si es considera qualsevol

altra data. La primera operació, en aquest últim cas, és estimar la distribució de

la població per edats el primer de gener anterior, una operació senzilla i fiable

si es disposa, com en el cas d’Espanya, de dades del moviment de la població,

naixements i defuncions en particular, detallades per mesos.

Per a aquesta projecció disposàvem dels resultats detallats de l’explota-

ció estadística del Padró de 1996, publicats per l’INE, i dels resultats de l’explo-

tació estadística derivada de la gestió del Padró continu amb data 1 de gener de
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1998, nova modalitat recentment inaugurada per l’INE. La xifra total de pobla-

ció per a Espanya i les Comunitats Autònomes, té avui dia caràcter oficial des-

prés de la difusió per part de l’INE en compliment de les obligacions que li

imposa la nova modalitat de gestió del Padró.

El que s’aconsella és prendre la població del Padró de 1998, perquè és

la més recent amb caràcter oficial. Això no obstant, l’anàlisi per edats de l’es-

tructura de la població derivada del Padró de 1998 ha posat de manifest unes

grans inconsistències amb els resultats del Padró de 1996, que s’afegeixen a les

d’aquest últim amb el Cens de 1991. Era impossible reconstituir les poblacions

intercensals (per als anys 1992 a 1995 i per a 1997) sobretot en el cas dels nens

de curta edat, els efectius dels quals apareixien en total contradicció amb les

corresponents xifres de naixements derivades del Moviment Natural de

Població (MNP), també publicat per l’INE.

Després d’alguns dubtes, la decisió ha estat la d’adoptar com a base la

xifra de població oficial per sexe a 1 de gener de 1998, derivada del Padró con-

tinu, i de reconstituir la distribució per edats partint de les dades del Cens de

1991 i de les estadístiques de defuncions i de naixements. Amb aquest mètode,

la reconstitució de la població de 1998 dóna una xifra inferior a la difosa per

l’INE. La diferència en cada edat s’ha distribuït al llarg del període com si es

tractés d’immigració, tret del cas dels menors nascuts entre 1991 i 1997, l’efec-

tiu dels quals s’ha ajustat prèviament a les dades dels naixements del MNP per

a aquest anys. Això ha obligat a rectificar les dades d’estructura difoses per

l’INE.

La utilització d’aquestes dades, que representen un important creixe-

ment de la població espanyola per immigració, per estimar les poblacions entre

1992 i 1997, afecten les estimacions dels indicadors de fecunditat i de mortali-

tat i poden provocar petites discrepàncies amb els indicadors ja publicats.

A3. Evolució i projecció de la fecunditat

En conjunt, l’evolució de la fecunditat ha estat semblant a la dels països

de la Unió Europea i tendeix cap a una convergència de les situacions. No obs-

tant això, l’estat de maduresa demogràfica que comparteixen tots els països
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desenvolupats d’Europa no impedeix l’existència de diferències significatives

entre ells, particularment en els actuals índexs de fecunditat. L’evolució recent

ha produït en aquest àmbit una situació inversa a la que imperava a mitjan anys

setanta: els índexs més alts de fecunditat es produeixen avui dia als països del

nord d’Europa, mentre que als països del sud aquests índexs de fecunditat són

més baixos i, en alguns d’ells, continuen disminuint. Les diferències en els

temps i els ritmes, així com determinades especificitats nacionals (especial-

ment pel que fa a polítiques familiars), expliquen que avui dia es puguin identi-

ficar quatre models de fecunditat.

(a) els països nòrdics (Finlàndia i Dinamarca) es caracteritzen per l’aug-

ment de la fecunditat, que s’inicia a la segona meitat dels vuitanta i que actual-

ment tenen els índexs més elevats (al voltant d’1,75 fills per dona). A Suècia es

va produir una recuperació important a finals dels vuitanta, però aquests últims

anys la fecunditat ha tornat a disminuir (1,5 fills per dona l’any 1997);

(b) alguns països del centre d’Europa (Regne Unit, França i Luxemburg)

s’han mantingut, des del 1975, en uns índexs de fecunditat relativament cons-

tants, a pesar d’algunes fluctuacions, amb valors pròxims a 1,7 fills per dona;

(c) Alemanya i Àustria han mantingut també uns valors relativament

constants però a un índex més baix, al voltant d’1,4 fills per dona; i

(d) els països del sud han experimentat un descens més tardà però molt

ràpid i intens i encara no estabilitzat, que els ha dut als índexs més baixos que

mai s’han conegut a la Unió Europea, avui dia al voltant d’1,2 fills per dona.

Espanya forma part d’aquest últim grup i ha passat de tenir fins al 1975,

la fecunditat més elevada de la Comunitat Europea (juntament amb Irlanda) a

ser actualment un dels països amb l’índex més baix, juntament amb Itàlia. A

partir de 1976, la mitjana de fills per dona experimenta a Espanya un descens

particularment intens –de 2,8 fills per dona aleshores, es passa aproximada-

ment a 1,14 el 1997, una reducció del 60% en 20 anys–, sense que aquesta

tendència s’hagi interromput fins ara, tot i que els últims anys s’observa un rit-

me de caiguda inferior.

La disminució de la fecunditat va acompanyada, en la majoria dels paï-

sos, de l’increment de la proporció de fills nascuts fora del matrimoni, allò que
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abans s’anomenava fecunditat il·legítima. En alguns països la proporció ja és

molt elevada. A Suècia, més de la meitat dels naixements es produeixen fora

del matrimoni i a França la proporció és del 40%. A Espanya també ha augmen-

tat el pes d’aquests naixements, però, amb el 90% de nascuts en el si del matri-

moni, ens trobem bastant allunyats dels índexs d’aquests països. L’evolució de

la nupcialitat és, per això, un factor determinant de la fecunditat.

Seguint també una evolució molt generalitzada en els països més desen-

volupats, la nupcialitat ha experimentat a Espanya una disminució important

des del 1975. En els últims anys ja no disminueix, però aquesta estabilitat enco-

breix dos fenòmens contraposats que es compensen entre ells: la nupcialitat de

les joves continua disminuint,(15) mentre que augmenten els matrimonis de

dones de més de 30 anys. La situació dels joves que posen de relleu aquestes

dades constitueix un dels problemes socials més preocupants i que més inci-

deixen en l’actual índex de fecunditat.

Una de les possibles interpretacions de l’índex tan baix de la natalitat al

nostre país és la del retard dels naixements: els fills es tenen més tard, però s’a-

caben tenint, cosa que vindria avalada pel constant augment de l’edat mitjana

de les mares. Els motius per a aquest comportament poden ser, d’una banda,

consolidar l’economia familiar (compra de pis, equipament de la casa, etc.) i

consolidar la carrera professional o l’estabilitat de la feina, especialment entre

les dones, abans de tenir fills. Aquesta interpretació postula una certa segmen-

tació de la vida en èpoques diferents orientades unes a la feina i les altres a la

maternitat, que afecta sobretot, i fins ara exclusivament, les dones. També es

pot interpretar el retard dels naixements com una reacció a situacions conjun-

turals en l’accés al lloc de treball i a l’habitatge, que afecten més durament els

joves i incideix en la seva capacitat de formar noves famílies.

A aquesta hipòtesi, que es podria qualificar d’optimista perquè implica

una recuperació futura dels índexs, s’hi pot oposar en primer lloc la llarga dura-

da de la caiguda de la fecunditat que supera ja els vint anys, cosa que significa

que moltes dones no podran recuperar la baixa fecunditat de la seva joventut.

D’altra banda, la maternitat ha deixat de ser l’única legitimitat social de les

(15) Sense que augmentin en la mateixa proporció les parelles de fet, com passa en altres països del centre i del nord
d’Europa.
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dones i, consegüentment, n’hi pot haver prou amb tenir els fills necessaris per

a satisfer el seu propi desig de maternitat i complir, amb una certa pressió

social, cada vegada més dèbil, uns objectius que es poden aconseguir amb un o,

com a màxim, amb dos fills. L’evolució actual reflectiria en aquest cas una adap-

tació més profunda i duradora a la nova situació de les dones i de les famílies,

concretada en un menor desig de tenir fills i sustentada en un control més efi-

caç de les concepcions, que es tradueix en una disminució del nombre mitjà de

fills i en un desplaçament, de caràcter permanent, de la fecunditat cap a edats

més avançades.

En realitat, aquestes dues interpretacions s’han de combinar, i els

actuals índexs de fecunditat tan baixos s’han d’atribuir al doble efecte dels fac-

tors estructurals i dels factors conjunturals i, entre aquests dos últims, desta-

quen la situació dels joves i la seva escassa fecunditat.

En aquesta línia s’han elaborat les dues variants de fecunditat que inter-

venen en els escenaris de projecció. A curt termini s’admet un augment dels

índexs basat en dues consideracions. D’una banda és previsible la recuperació

d’una part dels naixements posposats quan les dones que van deixar de tenir-

los arriben als 30-34 anys, fet que ja s’aprecia en les dades recents. De l’altra, és

previsible que la fecunditat dels joves augmenti a curt termini, ja que tot apun-

ta a una millora de la situació dels joves en el mercat de treball, tant per l’aug-

ment de la demanda com a conseqüència de la bona marxa de l’economia, com

per la reducció de l’oferta amb l’arribada de les generacions menys nombroses

a partir de 1995-2000.

L’atenuació dels efectes conjunturals no significa que la fecunditat

pugui recuperar els índexs anteriors a 1975. Els canvis estructurals apuntats,

que plantegen a la societat el repte de fer compatibles el nou model de parella,

formada per dos treballadors en igualtat creixent, amb l’atenció dels fills per

part de la família, es traduiran en tot cas en menys fills per família i més tar-

dans. La fecunditat futura dependrà de les polítiques d’acompanyament que es

vagin introduint, actualment menys practicades a Espanya que en altres països, i

del fet que es produeixi una transformació de la mentalitat, especialment entre

els homes, que avui sembla tan llunyana. Per això hem introduït dues variants a

llarg termini. A la primera (variant A), més optimista, l’índex de fecunditat s’a-
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costaria al que actualment s’observa en països com França o el Regne Unit (al

voltant d’1,7 fills per dona), que mostren una gran estabilitat. A la segona, la

variant B, la situació de menor fecunditat es prolonga com a conseqüència, no

com en avui dia, de l’impacte de factors conjunturals, sinó de la insuficiència de

les polítiques públiques i dels canvis culturals que afavoreixen una natalitat

superior. Per això, l’índex d’estabilitat en aquesta variant és netament superior

a l’actual, i arriba a ser aproximadament d’1,5 fills per dona, per tenir en comp-

te la desaparició (o forta atenuació) dels factors conjunturals i una certa millora

de les condicions favorables, sense equiparar-se amb els països europeus més

avançats.

La projecció s’ha fet combinant l’evolució futura de l’indicador anual

de fecunditat amb l’evolució de dos paràmetres de l’estructura per edats de la

fecunditat: l’edat mitjana de les mares en el moment de la maternitat i la variàn-

cia de la distribució de les taxes per edat. Més concretament, els naixements

anuals s’obtenen projectant d’una banda l’estructura, o el calendari,(16) de la

fecunditat, i, de l’altra, el seu índex.

L’índex de fecunditat, o nombre mitjà de fills per dona, segueix un camí

de recuperació a curt termini en les dues variants, que només es distingeixen

per l’evolució a llarg termini (vegeu quadre 1 i gràfic 1). L’edat mitjana ha anat

augmentant en els últims anys com a conseqüència del dèficit de fecunditat

dels joves. La superació d’aquest dèficit en el futur implicarà una disminució de

l’edat mitjana en el naixement dels fills. L’augment previst de la variància tra-

dueix igualment aquesta recuperació de la fecunditat jove, mentre que la de

més edat es manté com a efecte estructural encara que no arriba als graus de

dispersió associats a famílies nombroses.

(16) L’estructura o «calendari» (terme que s’hauria de reservar als estudis longitudinals) està constituïda pel conjunt de
coeficients que mesuren el pes de cada edat, o cada grup d’edat, en la fecunditat total, mesurada per l’Indicador conjun-
tural de fecunditat (ICF). La suma dels coeficients de calendari és igual a la unitat.
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Quadre 1

PROJECCIÓ DE LA FECUNDITAT EN DOS ESCENARIS.
ESPANYA, 1998-2025

Mitjana de fills per dona (ISF)                                     Mitjana de fills per dona (ISF)

Any Escenari B Escenari A Any Escenari B Escenari A
(1 de gener) (1 de gener)

1991 1,33 1,33 2007 1,35 1,36

1992 1,31 1,31 2008 1,38 1,40

1993 1,26 1,26 2009 1,42 1,44

1994 1,20 1,20 2010 1,44 1,48

1995 1,16 1,16 2011 1,47 1,52

1996 1,13 1,13 2012 1,49 1,56

1997 1,13 1,13 2013 1,50 1,59

1998 1,14 1,14 2014 1,51 1,62

1999 1,14 1,14 2015 1,52 1,65

2000 1,14 1,14 2016 1,52 1,67

2001 1,15 1,15 2017 1,52 1,69

2002 1,17 1,17 2018 1,52 1,71

2003 1,20 1,20 2019 1,52 1,71

2004 1,24 1,24 2020 1,52 1,72

2005 1,27 1,27 2021 1,52 1,72

2006 1,31 1,31 2022-2050 Constant Constant

Font: Elaboració pròpia.

El calendari projectat es basa en l’evolució observada, analitzada com a

suma de dos components: una estructura de referència, caracteritzada per una

edat mitjana en el naixement dels fills variable, i un component de retard que

s’ha manifestat fins ara com a dèficit de naixements en les edats joves. Així es

tradueix en els càlculs projectius la idea que hi ha dos factors que incideixen

en l’evolució actual de la fecunditat: un a llarg termini, que comporta un aug-

ment de l’edat mitjana en la maternitat, i un altre de conjuntural, derivat del

retard en l’emancipació dels joves.
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Gràfic 1a

PROJECCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA.
ESCENARIS D’EVOLUCIÓ FUTURA DE LA FECUNDITAT.
ESPANYA, 1998-2050
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Aplicant el calendari d’aquest any a la població mitjana de cada any de

la projecció, s’obté l’anomenada «generació mitjana» (Calot, 1981), mitjana pon-

derada dels efectius de dones en edat fèrtil pel pes de la seva contribució a la

fecunditat d’aquest any. Els naixements de cada any s’obtenen com a producte

del nombre mitjà de fills per dona projectat per l’efectiu de la generació mitja-

na projectada per cada any.
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Gràfic 1b

PROJECCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA.
ESCENARIS D’EVOLUCIÓ FUTURA DE LA FECUNDITAT.
ESPANYA, 1998-2050

A4. Evolució i projecció de la mortalitat

De la mateixa manera que en la totalitat de les poblacions dels països

desenvolupats, la població espanyola ha participat de la dràstica reducció de

mortalitat observada al llarg del segle XX: l’any 1900, l’esperança de vida en el

moment de néixer era de 34,8 anys, i avui dia, Espanya està entre els països

amb un dels menors índexs de mortalitat del món.

A partir de l’inici d’aquest segle s’adverteix una creixent aproximació

de la mortalitat espanyola cap a la mitjana europea. El ritme de millora de l’es-

perança de vida, tant en els homes com en les dones, és significativament més

gran que el d’altres països com Itàlia, França o Suècia, per exemple, a pesar de

l’efecte de les dues grans alteracions que van representar l’epidèmia de grip de
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1918 i la Guerra Civil. La lluita contra la mortalitat infantil va ser la principal

responsable d’aquest ràpid descens dels indicadors de mortalitat general

durant la primera meitat de segle.

Es pot considerar que, cap al 1960, la mortalitat espanyola ja havia eixu-

gat la major part de la diferència que la separava dels països de l’entorn. En par-

ticular s’havien atenuat notablement les pèrdues en les edats posteriors a la

infància, tot i que la mortalitat infantil admetia encara un marge de millora

important. Des d’aleshores, la mortalitat infantil ha disminuït considerablement

i les causes de mort que afecten sobretot la població adulta i anciana han aug-

mentat sense assolir els índexs d’altres països desenvolupats. Les últimes dades

indiquen que, a pesar de tenir ja en un índex molt elevat, l’esperança de vida ha

continuat augmentant a bon ritme. Durant la dècada dels vuitanta i principis

dels noranta, la dels homes ha passat de 72,5 anys el 1980 a 73,4 el 1990, i a

74,7 el 1996, i la de les dones de 78,6 a 80,5 anys i 81,9 en les mateixes dates

(INE, 2000). Els guanys més recents reflecteixen sobretot la disminució de les

taxes de mortalitat en les edats més elevades. S’ha de ressaltar que, amb els

índexs de mortalitat que hi havia quan van néixer les persones que ara es jubi-

len (al voltant de 1930), menys de la meitat de les dones i només el 40% dels

homes podien arribar als 65 anys, i va resultar una mitjana d’11 anys de vida

per a les dones i de 10 per als dones, mentre que en les condicions de mortali-

tat reflectides a l’última taula de mortalitat de 1994-95,(17) més del 90% de les

dones i gairebé el 80% dels homes arriben a aquesta edat, amb 20 anys d’espe-

rança de vida per davant de les dones i 16 en el cas dels homes. La progressió

ha estat encara més acusada en el cas dels més grans: amb la mortalitat de

1930, el 5% de les dones i el 3% dels homes sobreviuen als 85 anys, mentre que

el 1994-95, les proporcions són respectivament del 46% i del 25%. Les dades

anteriors expliquen l’impacte considerable que la disminució de la mortalitat té

i que continuarà tenint, sobre l’envelliment de la població.

La reducció de la mortalitat per malalties infeccioses al mateix nivell

que altres països desenvolupats i una menor incidència de la mortalitat per

tumors i malalties de l’aparell circulatori, constitueixen una combinació avan-

tatjosa de causes que explica en gran mesura la privilegiada posició de la mor-

(17) La taula corresponent a 1996-97, publicada recentment, no estava disponible quan es van elaborar les projeccions.
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talitat espanyola en l’actual context internacional. Segons les estadístiques més

recents de l’Oficina d’Estadística de la Unió Europea (Eurostat, 1999), l’espe-

rança de vida a Espanya és superior a la mitjana dels quinze països que ara

componen la Unió Europea, sobretot la de les dones, només superada al voltant

de 0,5 anys per Suècia i França. Pel que fa a l’esperança de vida dels homes,

Espanya és superada per Grècia, Holanda i Suècia.

Es pot pensar que la situació actual és merament conjuntural i que es

tendeix a una homogeneïtzació de l’estructura per causes de mort en el con-

junt de països desenvolupats. Això no vol dir necessàriament que entrem en un

període d’empitjorament de la mortalitat general, ja que Espanya també es pot

beneficiar d’aquells canvis que tendeixen a reduir els índexs de mortalitat per

aquestes causes. És probable, però, que les millores exigiran en el futur un

esforç econòmic molt més abundant i una implicació més gran per part dels

individus en la conservació de la seva pròpia salut mitjançant canvis en els

hàbits de vida.

D’altra banda, la població espanyola ja es troba, d’acord amb l’estructu-

ra de la seva mortalitat per edats i segons les causes de mort, en l’anomenada

«fase de retard (de l’edat) de les malalties degeneratives i de les morts provoca-

des per l’home» (Olshansky i Ault, 1985), que altres països més desenvolupats

han aconseguit abans que nosaltres. Això significa que les defuncions tendei-

xen a concentrar-se en edats cada vegada més elevades. Com que l’augment

futur de l’esperança de vida depèn sobretot de la reducció de la incidència de

la mortalitat en edats més elevades, el resultat que es pot esperar serà un

menor ritme de millora de la vida mitjana.

La hipòtesi adoptada per a l’evolució futura de la mortalitat és comuna

als tres escenaris que s’han desenvolupat i comporta la continuació de la dismi-

nució de la mortalitat a ritme moderat, fins a arribar a un índex estable.

Aquesta hipòtesi implica una millora notable, però progressivament fre-

nada, de la mortalitat, compatible amb les observacions fetes fins ara. L’esperan-

ça de vida tendeix, en el límit, als 85 anys en la població femenina i als 78,5

entre els homes. En el període projectat, la millora de la mortalitat es produeix

de manera desaccelerada –més forta en els primers anys, més suau en els

últims–, i en totes les edats, si bé no en la mateixa proporció en totes elles –en
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termes relatius, més entre els nens i els adults; en termes absoluts, sobretot

entre els més grans–. L’esperança de vida de les dones creix al principi a un rit-

me lleugerament menor que en els dos quinquennis anteriors, i continua crei-

xent a un ritme cada vegada menor fins al final del període.

Quadre 2

PROJECCIÓ DE LA MORTALITAT. ESPANYA, 1998-2050

Any Esperança de vida en néixer Any Esperança de vida en néixer

(valor mitjà) Homes Dones (valor mitjà) Homes Dones

1998 75,00 82,10 2025 77,50 84,28

1999 75,16 82,23 2026 77,56 84,33

2000 75,32 82,36 2027 77,61 84,37

2001 75,47 82,47 2028 77,67 84,41

2002 75,59 82,59 2029 77,72 84,44

2003 75,70 82,71 2030 77,77 84,48

2004 75,81 82,80 2031 77,82 84,52

2005 75,92 82,91 2032 77,86 84,56

2006 76,02 83,01 2033 77,91 84,59

2007 76,12 83,11 2034 77,95 84,61

2008 76,22 83,20 2035 78,00 84,64

2009 76,31 83,28 2036 78,04 84,67

2010 76,40 83,37 2037 78,07 84,70

2011 76,49 83,45 2038 78,11 84,73

2012 76,58 83,53 2039 78,15 84,75

2013 76,67 83,60 2040 78,19 84,77

2014 76,74 83,67 2041 78,22 84,79

2015 76,83 83,74 2042 78,25 84,82

2016 76,90 83,80 2043 78,29 84,84

2017 76,98 83,87 2044 78,32 84,86

2018 77,05 83,93 2045 78,36 84,88

2019 77,12 83,99 2046 78,39 84,90

2020 77,19 84,04 2047 78,41 84,92

2021 77,25 84,09 2048 78,43 84,94

2022 77,31 84,14 2049 78,46 84,95

2023 77,38 84,20 2050 78,49 84,95

2024 77,44 84,25

Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 2

PROJECCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA. 
ESCENARI FUTUR D’EVOLUCIÓ DE LA MORTALITAT.
ESPANYA, 1998-2050
‘

En el cas dels homes, el ritme de creixement inicial és una mica supe-

rior a l’observat entre 1986 i 1990, però compatible amb l’evolució global de la

dècada dels vuitanta. El 2020 la vida mitjana dels homes arribarà, segons aques-

ta hipòtesi, als 77,2 anys, i el 2050 als 78,5. En el quadre 2 i en el gràfic 2 es pre-

senten els valors de l’esperança de vida en el moment de néixer d’homes i de

dones projectats entre 1998 i 2050.

El nombre de defuncions es calcula aplicant a la població mitjana de

cada any de la projecció la taxa de mortalitat per sexe i edat, corresponent a

l’esperança de vida de cada sexe en el moment de néixer per a aquest any. Per

a això és necessari projectar l’índex i l’estructura de la mortalitat per a cada

any comprès entre 1999 i 2050, cosa que s’ha fet partint de l’última taula de

mortalitat publicada per l’Institut Nacional d’Estadística, relativa a 1994-95

(INE, 1999).
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A5. Evolució i projecció dels moviments migratoris 
amb l’exterior

Un altre dels trets importants de la recent evolució demogràfica d’Espa-

nya que s’ha produït en els anys vuitanta, és el canvi en la composició del nos-

tre saldo migratori amb l’exterior. El saldo ja s’havia tornat positiu en la dècada

anterior, reflex sobretot de la importància dels retorns d’emigrants espanyols,

especialment a partir de 1975, expulsats per la crisi del petroli i atrets per la

instauració de la democràcia a Espanya. L’emigració d’espanyols cap a altres

països és avui dia inexistent i, des de finals dels vuitanta, el flux de retorns està

pràcticament esgotat. La novetat és que Espanya és ara un país d’immigració,

com ho són altres països del seu entorn europeu. El saldo migratori positiu

amb l’exterior reflecteix l’arribada d’immigrants estrangers, entre els quals els

treballadors de països del Tercer Món, especialment marroquins i iberoameri-

cans, representen una proporció creixent. El flux d’immigrants ha anat aug-

mentant des de principis dels vuitanta i, segons una estimació fiable, va arribar,

en el període 1992-94, a un saldo net anual de 50.000 persones (López de Lera,

1995). S’ha especulat molt sobre la immigració il·legal, amb estimacions molt

variades, de difícil comprovació. Les úniques dades certes provenen de les ope-

racions de regularització d’estrangers organitzades pel Ministeri de l’Interior,

que han permès concedir la residència a una mica menys de 200.000 persones

fins ara.

La immigració estrangera és avui dia un component important del crei-

xement de la població a tota la Unió Europea, a causa de la dràstica disminució

del creixement natural, com a conseqüència de la caiguda dels naixements i de

l’augment de les defuncions que provoca l’envelliment de la població. A

Espanya ha representat el 23% de tot el creixement entre 1990 i 1994 (Euros-

tat, 1999, pàg. 4). Segons aquesta mateixa font, el 1997, pràcticament tot el crei-

xement de la població espanyola va ser degut a l’entrada d’immigrants (unes

47.000 persones).

L’augment recent del nombre d’immigrants no és, en principi, extrapo-

lable al futur, perquè hi ha una política d’immigració explícita, basada principal-

ment en el control dels fluxos d’entrada. No obstant això, l’evolució econòmica

i política d’alguns països mediterranis veïns, amb un fort creixement demogrà-
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fic, i la sectorització del nostre mercat de treball, que permet la coexistència

d’atur i d’ofertes de treball no cobertes, poden crear una pressió creixent a

l’entrada de treballadors immigrants.

La població estrangera establerta a Espanya representa encara un per-

centatge molt petit, al voltant del 2% segons les estimacions més fiables (López

de Lera, 1995) comparat amb França o amb Alemanya, per exemple, on hi hau-

ria respectivament un 6,4% i un 9,6% d’estrangers el 1996 (Eurostat, 1999),

cosa que suposa, considerat amb objectivitat, un ampli marge per al possible in-

crement de la immigració a Espanya.

La perspectiva és, per tant, que Espanya continuarà rebent immigrants,

però són moltes les incògnites que impedeixen elaborar una previsió raonada.

De tots els components del creixement demogràfic, les migracions són les que

estan més subjectes a canvis ràpids i les que més directament depenen de l’e-

volució econòmica i de les decisions polítiques. La mateixa evolució demogràfi-

ca pot tenir una influència important en la mesura en què es promogui l’entra-

da d’immigrants com a pal·liatiu per a certs desequilibris futurs. Aquest és el

punt de vista que s’ha intentat desenvolupar en el tractament que s’ha donat a

la immigració en aquest treball.

La immigració s’inclou en aquestes projeccions mitjançant dos supòsits

molt contrastats. En el primer supòsit es manté indefinidament una quota anual

fixa. En el segon es considera la immigració com una variable d’ajust de certs

desequilibris provocats per l’evolució demogràfica.

La quota anual d’entrades d’immigrants està sent la política oficial des

de fa uns quants anys, tot i que les entrades reals no tenen una relació estreta

amb els objectius fixats. En les tres variants presentades s’inclou l’entrada de

30.000 immigrants(18) cada any, al llarg de tot el període de projecció. Amb això

es vol marcar la nova realitat espanyola que, en qualsevol hipòtesi, seguirà aco-

llint immigrants.

Per desenvolupar el segon supòsit, s’han inclòs, en la variant de projec-

ció corresponent a l’índex de fecunditat més baix i, per tant, la de menor crei-

xement, entrades addicionals d’immigrants que depenen d’un objectiu

(18) Entrades netes, descomptades les sortides el mateix any d’entrada.
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demogràfic considerat cada any. S’ha optat, com a exemple, plantejar com a

objectiu de política migratòria que, quan al final d’un any s’observi que ha dis-

minuït la població potencialment activa(19) es permeti l’entrada, durant l’any

següent, d’un nombre addicional d’immigrants suficient per contrarestar la dis-

minució observada.

La regla anterior constitueix una versió molt simplificada del que po-

dria ser una política d’immigració que tendeix a corregir desequilibris bàsics

del mercat de treball i només pretén oferir una quantificació aproximada d’una

de les conseqüències possibles de les tendències recents i d’hipòtesis de futur

plausibles: l’augment de la immigració.

Concretament, el model utilitzat projecta, l’1 de gener de cada any, la

xifra de població de 16-64 anys i la compara amb la de l’any anterior en la ma-

teixa data. Les diferències negatives es compensen amb entrades d’immigrants,

amb un mínim de 30.000, corresponent a la quota anual. Per a aquesta simula-

ció s’ha tingut en compte la composició per edats dels immigrants, diferent de

la de la població espanyola en l’any inicial. Entre els immigrants, la proporció

de joves és una mica inferior, i significativament inferior la dels més grans de 65

anys. En canvi, la proporció en edat de treballar és netament superior a la de la

població espanyola. El model implica que els immigrants en edat de treballar

vénen acompanyats de joves i de grans, i, per tant, que el nombre total d’immi-

grants admesos és superior al desequilibri que s’intenta solucionar. La formula-

ció de l’objectiu introdueix un retard d’un any entre l’aparició del desequilibri i

l’adopció de la mesura correctiva, cosa que explica que no eviti que la població

potencialment activa disminueixi amb el temps. Per tant, es pot considerar que

les xifres projectades d’immigrants representen una estimació mínima, que

igualment admet una compensació per augment de les taxes d’activitat. El

supòsit de manteniment de la població en edat de treballar en l’índex de 1998

implicaria unes entrades d’immigrants més grans, i arribaria a un màxim supe-

riors de 450.000 per any al voltant de 2040.

En el quadre 3 i en el gràfic 3 es presenten les entrades anuals derivades

de l’objectiu de no decreixement de la població potencialment activa, en el supò-

sit d’una mortalitat declinant, a un ritme comparable a l’observat en els anys

(19) S’ha pres la població d’edats compreses entre 16 i 65 anys.
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Quadre 3

ENTRADES ANUALS D’IMMIGRANTS SEGONS TRES ESCENARIS
DE PROJECCIÓ
Dades arrodonides al miler

Any Variant A i B Variant B Any Variant A i B Variant B

(1 de gener) sense ajust per amb ajust per (1 de gener) sense ajust per amb ajust per
immigració immigració immigració immigració

1998 30.000 30.000 2025 30.000 101.000

1999 30.000 30.000 2026 30.000 100.000

2000 30.000 30.000 2027 30.000 122.000

2001 30.000 30.000 2028 30.000 121.000

2002 30.000 30.000 2029 30.000 121.000

2003 30.000 44.000 2030 30.000 143.000

2004 30.000 30.000 2031 30.000 170.000

2005 30.000 30.000 2032 30.000 159.000

2006 30.000 30.000 2033 30.000 150.000

2007 30.000 83.000 2034 30.000 172.000

2008 30.000 30.000 2035 30.000 178.000

2009 30.000 30.000 2036 30.000 173.000

2010 30.000 81.000 2037 30.000 180.000

2011 30.000 91.000 2038 30.000 191.000

2012 30.000 91.000 2039 30.000 197.000

2013 30.000 67.000 2040 30.000 190.000

2014 30.000 82.000 2041 30.000 193.000

2015 30.000 122.000 2042 30.000 202.000

2016 30.000 94.000 2043 30.000 197.000

2017 30.000 51.000 2044 30.000 173.000

2018 30.000 70.000 2045 30.000 167.000

2019 30.000 117.000 2046 30.000 158.000

2020 30.000 97.000 2047 30.000 141.000

2021 30.000 57.000 2048 30.000 125.000

2022 30.000 76.000 2049 30.000 121.000

2023 30.000 104.000 2050 30.000 107.000

2024 30.000 114.000

Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 3

PROJECCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA. 
ESCENARIS  FUTURS D’EVOLUCIÓ DE L’IMMIGRACIÓ.
ESPANYA, 1998-2050

recents i progressivament frenat, i d’una fecunditat en augment però que s’esta-

bilitza en un índex reduït (1,52 fills per dona), lluny del conegut índex de substi-

tució de les generacions (lleugerament per sobre de 2 fills per dona). L’evolució

futura de la població està molt condicionada per l’estructura per edats actuals,

que al seu torn és reflex de l’accidentada història demogràfica que ha viscut

Espanya. Això explica la irregularitat de les entrades necessàries que reflecteix

el gràfic 3. D’aquesta manera també s’il·lustra un dels aspectes menys valorats

dels desequilibris demogràfics: les irregularitats entre efectius de generacions

pròximes que provoquen desequilibris induïts en les diferents etapes que reco-

rren els individus (escolarització, entrades o sortides del mercat de treball, etc.).

Per molt elemental que pugui semblar la simulació feta, els resultats
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de ser considerats com a solució dels desequilibris demogràfics d’un país

determinat. Les entrades necessàries superen només esporàdicament la quota

màxima fins al 2010, però a partir d’aquest moment l’evolució és creixent, amb

irregularitats importants com ja s’ha comentat, fins a un màxim de 202.000

l’any 2042.

En els tres escenaris estudiats s’ha considerat que l’emigració d’espa-

nyols cap a l’estranger és nul·la, d’acord amb la realitat recent.

A6. Resultats de la projecció

Les hipòtesis sobre els components de la dinàmica demogràfica s’han

combinat per formar tres escenaris. El primer combina la variant de baixa

fecunditat (1,5 fills per dona cap al 2021) i el manteniment d’un saldo migrato-

ri reduït, equivalent a la quota actual (30.000 anuals). Els altres dos escenaris

s’han format amb la variant de fecunditat més elevada (1,7 fills per dona cap al

2021), en un cas amb un saldo migratori reduït equivalent a la quota actual

(30.000 anuals) i en l’altre, amb fluxos d’entrades més importants, determinats

per una política migratòria destinada a compensar desequilibris demogràfics.

No s’ha considerat cap supòsit de disminució de la fecunditat per sota dels

índexs actuals perquè, d’una banda, es considera menys probable i, de l’altra, la

persistència a llarg termini d’una fecunditat declinant plantejaria a la nostra

societat problemes d’una magnitud que farien poc realista projectar en el futur

el manteniment dels sistemes actuals de protecció social, per exemple.

L’objectiu d’aquestes projeccions és contribuir a l’anàlisi a llarg termini.

Per aquesta raó s’ha optat per la simulació de possibles escenaris i per mante-

nir, en el curt termini, una única hipòtesi d’evolució de la variable més impor-

tant que és la fecunditat.

En el quadre 4 i en el gràfic 4 es presenta l’evolució de la població total

en els tres escenaris considerats. En tots tres, la població total augmenta en els

primers anys, però acaba disminuint, i en el 2050 assoleix unes quotes diferents

en cada cas.



Quadre 4

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ TOTAL D’ESPANYA
SEGONS TRES ESCENARIS DE PROJECCIÓ, 1998-2051
Dades arrodonides al miler

Any
Variant B Variant B Variant A

Any
Variant B Variant B Variant A

(1 de gener)
sense ajust per amb ajust per sense ajust per

(1 de gener)
sense ajust per amb ajust per sense ajust per

immigració immigració immigració immigració immigració immigració

1998 39.852.652 39.852.652 39.852.652 2025 39.400.534 40.407.256 39.912.759

1999 39.896.708 39.896.708 39.896.708 2026 39.267.773 40.353.928 39.821.216

2000 39.941.279 39.941.279 39.941.279 2027 39.132.007 40.297.281 39.726.647

2001 39.982.794 39.982.794 39.982.794 2028 38.993.365 40.260.393 39.629.330

2002 40.021.590 40.021.590 40.021.590 2029 38.852.567 40.220.656 39.530.152

2003 40.063.317 30.063.317 40.063.317 2030 38.709.461 40.178.742 39.429.107

2004 40.108.675 40.122.625 40.108.675 2031 38.563.926 40.157.604 39.326.223

2005 40.157.976 40.172.048 40.157.976 2032 38.415.592 40.161.612 39.221.290

2006 40.209.997 40.224.191 40.209.997 2033 38.264.616 40.152.326 39.114.633

2007 40.262.368 40.276.684 40.262.368 2034 38.110.049 40.131.234 39.005.472

2008 40.312.065 40.380.150 40.314.375 2035 37.950.943 40.128.786 38.893.021

2009 40.355.895 40.424.706 40.362.945 2036 37.784.572 40.126.338 38.774.705

2010 40.390.818 40.460.346 40.405.624 2037 37.611.646 40.112.973 38.651.367

2011 40.414.113 40.535.686 40.440.161 2038 37.430.700 40.099.343 38.521.655

2012 40.424.310 40.608.698 40.465.431 2039 37.240.638 40.088.290 38.384.551

2013 40.419.762 40.667.540 40.480.012 2040 37.041.354 40.075.395 38.239.998

2014 40.400.189 40.687.476 40.483.737 2041 36.832.220 40.046.015 38.087.382

2015 40.365.306 40.707.652 40.476.346 2042 36.613.091 40.011.053 37.926.525

2016 40.315.528 40.754.003 40.458.187 2043 36.383.719 39.975.383 37.757.107

2017 40.251.445 40.759.022 40.429.995 2044 36.143.552 39.924.674 37.578.461

2018 40.174.906 40.708.591 40.392.525 2045 35.893.180 39.840.147 37.391.027

2019 40.087.369 40.666.585 40.346.229 2046 35.633.043 39.740.243 37.195.066

2020 39.990.508 40.662.951 40.291.891 2047 35.363.007 39.620.774 36.990.253

2021 39.885.099 40.631.212 40.229.449 2048 35.082.963 39.473.857 36.776.287

2022 39.772.323 40.552.833 40.159.365 2049 34.793.893 39.301.732 36.553.978

2023 39.653.341 40.487.190 40.082.505 2050 34.496.547 39.115.980 36.323.930

2024 39.529.207 40.444.296 40.000.052 2051 34.191.606 38.907.577 36.086.709

Font: Elaboració pròpia.
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Font: Quadre 4.

En el cas més desfavorable al creixement demogràfic, baixa fecunditat i

saldo migratori reduït (Variant B sense ajust per immigració), la població aug-

menta fins al 2012 i després disminueix. El 2050 a penes supera els 34 milions,

gairebé 5 milions menys que el 1998. La població és inferior a l’actual a partir

del 2030.

En l’escenari amb immigració mínima i una fecunditat una mica supe-

rior que en l’anterior (Variant A sense ajust per immigració), l’augment inicial

de la població dura fins al 2014 i s’acaba amb una població de 36 milions, 2

milions més que l’anterior (atribuïbles, per tant, a la diferència de fecunditat) i

gairebé tres milions per sota de l’índex actual. La població és inferior a l’actual

a partir del 2036.



82 ■ APÈNDIX: EL FUTUR DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA. SIMULACIÓ EN TRES ESCENARIS

En l’escenari amb una fecunditat més gran i amb uns fluxos d’immigració

importants, la població augmenta fins al 2017 i disminueix ininterrompudament

fins al final, un milió menys que el 1998, i és inferior a l’actual a partir del 2045.

D’acord amb les hipòtesis plantejades, els escenaris difereixen sobretot

en el llarg termini, quan domina l’evolució de la fecunditat. Amb això es vol cri-

dar l’atenció sobre els canvis en l’estructura de la població, en bona part condi-

cionats per l’estructura de la població, en el curt termini, i per l’índex de la

fecunditat, en el més llarg termini.

L’envelliment de la població és creixent en tots els supòsits de projec-

ció. En el curt i mitjà termini està fonamentalment determinat per l’estructura

d’edats actual. En el més llarg termini apareixen diferències, però en tots es

manté la tendència a l’augment de la proporció de persones més grans i al

deteriorament de la ràtio de dependència (raó entre la població en edat de jubi-

lació i la població en edat de treballar).
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Gràfic 5a

PERCENTATGE DE PERSONES DE 65 O MÉS ANYS EN TRES 
ESCENARIS DE PROJECCIÓ. ESPANYA, 1998-2051
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Gràfic 5b

RÀTIO DE DEPENDÈNCIA (65+/15-64) EN TRES ESCENARIS
DE PROJECCIÓ. ESPANYA, 1998-2051

D’acord amb les hipòtesis d’especulació, la proporció de persones de

65 o més anys, estimada en un 16% el 1998, superaria en tots els casos el 30%

el 2050, i seria del 33% en el cas de natalitat baixa i d’escassa immigració

(vegeu quadre 5 i gràfic 5a). La forquilla entre els escenaris no és gaire oberta i

la immigració, que haurà aconseguit al llarg del període de projecció uns

índexs molt superiors als actuals, no té un impacte gaire gran sobre la propor-

ció final de persones més grans. En el cas d’una immigració limitada a la quo-

ta, entrarien en total entre el 1998 i el 2050 1,6 milions d’immigrants i la pro-

porció de persones grans seria del 33,2%. En l’escenari amb una immigració

molt superior, entrades totals de 5,8 milions en el període 1998-2050, la pro-

porció seria del 30,8%. La ràtio de dependència segueix una evolució pa-

ral·lela a l’anterior, i passa del 23,6% el 1998 a uns percentatges compresos

entre el 54,8 i el 61,5 el 2050.
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Quadre 5

INDICADORS D’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ L’1 DE GENER
DE CADA ANY EN TRES ESCENARIS DE PROJECCIÓ.
ESPANYA, 1998-2050

Proporció de 65 o més anys (en %) Ràtio de dependència (65+/15-64) en %

Any Variant B Variant B Variant A Variant B Variant B Variant A
(1 de gener) sense ajust per amb ajust per sense ajust per sense ajust per amb ajust per sense ajust per

immigració immigració immigració immigració immigració immigració

1991 13,8 13,8 13,8 20,6 20,6 20,6

1992 14,1 14,1 14,1 21,0 21,0 21,0

1993 14,4 14,4 14,4 21,3 21,3 21,3

1994 14,7 14,7 21,7 21,7 21,7 21,7

1995 15,1 15,1 15,1 22,1 22,1 22,1

1996 15,5 15,5 15,5 22,6 22,6 22,6

1997 15,8 15,8 15,8 23,1 23,1 23,1

1998 16,1 16,1 16,1 23,6 23,6 23,6

1999 16,5 16,5 16,5 24,1 24,1 24,1

2000 16,8 16,8 16,8 24,6 24,6 24,6

2001 17,1 17,1 17,1 25,0 25,0 25,0

2002 17,4 17,4 17,4 25,5 25,5 25,5

2003 17,6 17,6 17,6 25,8 25,8 25,8

2004 17,6 17,6 17,6 25,9 25,8 25,9

2005 17,5 17,5 17,5 25,7 25,7 25,7

2006 17,8 17,8 17,8 26,2 26,2 26,2

2007 17,8 17,8 17,8 26,2 26,2 26,2

2008 17,9 17,8 17,9 26,4 26,3 26,4

2009 18,1 18,0 18,1 26,8 26,7 26,8

2010 18,3 18,2 18,2 27,2 27,1 27,2

2011 18,5 18,5 18,5 27,7 27,6 27,7

2012 18,7 18,6 18,6 28,0 27,9 28,0

2013 18,9 18,8 18,8 28,4 28,3 28,4

2014 19,2 19,1 19,1 29,0 28,8 29,0

2015 19,4 19,3 19,3 29,5 29,2 29,5

2016 19,6 19,4 19,5 29,8 29,5 29,8

2017 19,7 19,6 19,7 30,2 29,8 30,2

2018 20,0 19,8 19,9 30,7 30,3 30,7

2019 20,3 20,0 20,1 31,1 30,7 31,1

2020 20,5 20,3 20,3 31,5 31,0 31,5

2021 20,8 20,5 20,6 32,0 31,5 32,0

2022 21,1 20,8 20,9 32,5 32,0 32,5
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Proporció de 65 o més anys (en %) Ràtio de dependència (65+/15-64) en %

Any Variant B Variant B Variant A Variant B Variant B Variant A
(1 de gener) sense ajust per amb ajust per sense ajust per sense ajust per amb ajust per sense ajust per

immigració immigració immigració immigració immigració immigració

2023 21,5 21,2 21,3 33,2 32,6 33,2

2024 21,9 21,6 21,7 34,0 33,3 34,0

2025 22,4 22,0 22,1 34,8 34,0 34,8

2026 22,8 22,4 22,5 35,7 34,8 35,6

2027 23,3 22,8 22,9 36,5 35,5 36,4

2028 23,7 23,2 23,4 37,4 36,3 37,3

2029 24,3 23,7 23,8 38,4 37,2 38,3

2030 24,8 24,2 24,4 39,6 38,3 39,4

2031 25,4 24,7 24,9 40,8 39,3 40,5

2032 25,9 25,1 25,4 42,0 40,3 41,7

2033 26,5 25,6 25,9 43,3 41,3 42,9

2034 27,0 26,1 26,4 44,5 42,4 44,0

2035 27,6 26,5 26,9 45,8 43,4 45,2

2036 28,1 27,0 27,4 47,2 44,5 46,4

2037 28,6 27,4 27,9 48,6 45,6 47,7

2038 29,2 27,9 28,4 50,0 46,8 49,1

2039 29,7 28,3 28,9 51,5 47,9 50,4

2040 30,3 28,7 29,3 53,0 49,0 51,8

2041 30,9 29,2 29,8 54,6 50,2 53,2

2042 31,4 29,6 30,3 56,1 51,4 54,6

2043 31,9 29,9 30,7 57,5 52,3 55,8

2044 32,3 30,2 31,1 58,8 53,2 56,9

2045 32,6 30,5 31,3 59,9 53,9 57,7

2046 32,9 30,7 31,5 60,7 54,4 58,4

2047 33,1 30,8 31,7 61,3 54,8 58,8

2048 33,3 30,9 31,7 61,7 55,0 59,0

2049 33,3 30,9 31,7 61,8 55,0 59,0

2050 33,3 30,9 31,6 61,8 55,0 58,8

2051 33,2 30,8 31,5 61,5 54,8 58,4

Font: Elaboració pròpia.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DE LES CORTS GENERALS

CONGRÉS DELS DIPUTATS

V LEGISLATURA

Sèrie E: 12 d’abril de 1995 Núm. 134
ALTRES TEXTOS

ÍNDEX

Núm. Pàgina

APROVACIÓ PEL PLE DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS DEL TEXT APROVAT
PER LA COMISSIÓ DE PRESSUPOSTOS EN RELACIÓ AMB L’INFORME DE
LA PONÈNCIA PER A L’ANÀLISI DELS PROBLEMES ESTRUCTURALS DEL
SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL I DE LES PRINCIPALS REFORMES
QUE S’HAURAN D’EMPRENDRE.

154/000004  Aprovació per part del Ple de la Cambra del text aprovat per la Comissió
de Pressupostos sobre la base de l’Informe de la Ponència per a l’anàlisi
dels problemes estructurals del sistema de la Seguretat Social i de les prin-
cipals reformes que s’hauran d’emprendre, així com vots particulars......

APROVACIÓ PEL PLE DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS DEL TEXT APROVAT
PER LA COMISSIÓ DE PRESSUPOSTOS EN RELACIÓ AMB L’INFORME DE LA
PONÈNCIA PER A L’ANÀLISI DELS PROBLEMES ESTRUCTURALS DEL SISTE-
MA DE LA SEGURETAT SOCIAL I DE LES PRINCIPALS REFORMES QUE
S’HAURAN D’EMPRENDRE

154/000004

El Ple del Congrés dels Diputats, en la sessió del dia 6 d’abril de 1995, ha apro-

vat sense modificacions el text aprovat per la Comissió de Pressupostos el dia

30 de març de 1995 sobre la base de l’Informe emès per la Ponència, constituï-

da en el seu si, per a l’anàlisi dels problemes estructurals del sistema de la

Seguretat Social i de les principals reformes que s’hauran d’emprendre (núme-

ro d’expedient: 154/4), amb el text que s’insereix a continuació. Igualment es

publiquen els vots particulars mantinguts en el mateix text.

El que es publica en compliment del que disposa l’article 97 del Reglament de

la Cambra.

Palau del Congrés dels Diputats, 7 d’abril de 1995. P.D., el Secretari General del

Congrés dels Diputats, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

1
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I. Antecedents

El Ple del Congrés dels Diputats, en la sessió del dia 15 de febrer de

1994, va aprovar la Proposició no de Llei del Grup Parlamentari Català (CiU),

mitjançant la qual es creava una Ponència, en el si de la Comissió de Pres-

supostos, amb la finalitat d’elaborar un Informe en el qual s’analitzarien els pro-

blemes estructurals del sistema de la Seguretat Social i s’indicarien les princi-

pals reformes que s’hauran d’emprendre en els anys vinents per garantir la via-

bilitat del sistema públic de pensions i evitar uns dèficits públics més grans en

el Pressupost de l’Estat; aquest Informe inclouria un conjunt de recomanacions

i hauria de ser presentat, previs els tràmits reglamentaris pertinents, al Govern

perquè l’apliqués.

La Proposició no de Llei incloïa una exposició de motius el contingut

literal de la qual és el següent:

«Des de fa dos anys el pressupost de la Seguretat Social registra uns

dèficits creixents a pesar de les elevacions dels tipus de cotització i de les

mesures aplicades durant els últims exercicis amb la finalitat de traslladar a les

empreses els costos de les prestacions que fins ara cobria la Seguretat Social.

Aquesta situació és particularment greu en el cas de determinats règims de la

Seguretat Social que estan en una situació de fallida, evitada únicament gràcies

a l’absorció dels dèficits des del règim general.

La recessió econòmica actual ha agreujat aquesta situació perquè ha

generat una caiguda de l’activitat econòmica i, consegüentment, de cotitzacions

a la Seguretat Social, d’una banda, i d’unes necessitats més grans de prestacions

socials, de l’altra.

Aquestes problemàtiques conjunturals i, a curt termini, de l’actual evo-

lució pressupostària de la Seguretat Social, s’agreujaran amb les problemàtiques

que es puguin desencadenar a mitjà i llarg termini a causa de l’envelliment de

la població espanyola, a causa de l’augment de l’atur i a causa de l’estructura

financera del sistema de la Seguretat Social espanyol fonamentat en un règim

de repartiment.

Per tant, les decisions que s’hauran d’adaptar en aquest sentit no són

conjunturals, sinó d’una importància transcendental, ja que afecten aspectes
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fonamentals del sistema de pensions i, consegüentment, s’haurien d’adaptar

sobre la base d’una reflexió feta en l’àmbit del Congrés dels Diputats.

La problemàtica que amenaça el finançament de la Seguretat Social

espanyola tendirà a agreujar-se any rere any, i és la mateixa que incideix sobre

els règims de la Seguretat Social dels altres països europeus. En alguns d’aquests

països ja s’han adoptat mesures a mitjà i llarg termini per pal·liar aquesta situa-

ció revisant els sistemes de pensions i afavorint els instruments de complemen-

tarietat a la Seguretat Social. A Espanya encara no s’han transformat els elements

financers de manera que s’asseguri una solució del problema. És del tot necessa-

ri que s’analitzi la problemàtica actual del finançament de la Seguretat Social i la

seva projecció futura per preveure les actuacions que s’hauran d’adaptar per

evitar l’increment dels dèficits públics, com a conseqüència dels pagaments de

prestacions més grans i, especialment,de les pensions per jubilació.

Per tot això, el Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió) presen-

ta la següent Proposició no de Llei».

A l’Annex I s’adjunten les dades relatives a la publicació en el «B.O.C.G.»

i al Diari de Sessions de la tramitació parlamentària de la Proposició no de Llei.

El dia 2 de març de 1994 es va constituir la Ponència amb els següents senyors

Diputats:

JOAQUÍN ALMUNIA AMANN (G. S)

ALEJANDRO CERCAS ALONSO (G. S)

VICENTE GONZÁLEZ LIZONDO (G. Mx)

RAFAEL HINOJOSA i LUCENA (G. CiU)

FRANCESC HOMS i FERRET (G. CiU)

RODOLFO MARTÍN VILLA (G. P)

JOSÉ CARLOS MAURICIO RODRÍGUEZ (G. CC)

CONSTANTINO MÉNDEZ MARTÍNEZ (G. S)

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO (G. P)

RICARDO PERALTA ORTEGA (G. IU-IC)

PEDRO ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ (G. IU-IC)

CELIA VILLALOBOS TALERO (G. P)

JON ZABALÍA LEZAMIZ (G. V-PNV)
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Durant els treballs de la Ponència s’han produït determinades altera-

cions en la composició:

El senyor Almunia Amman (G.S) va estar com a ponent fins al 17 de

maig de 1994, data en què va ser substituït pel senyor Arnau Navarro (G.S).

El 21 de juliol de 1994, la senyora Celia Villalobos Talero (G.P) va ser

substituïda pel senyor Juan Carlos Aparicio Pérez (G.P).

El 7 d’octubre de 1994, el senyor Constantino Méndez Martínez (G.S) va

cessar la seva activitat com a membre de la Ponència i al seu lloc va ser nome-

nat ponent el senyor Justo Zambrana Pineda (G.S).

El senyor José Mª Chiquillo Barber (G. Mixt) va substituir al senyor

Vicente González Lizondo (G. Mixt) el dia 21 d’octubre de 1994.

Finalment, el senyor Emilio Olabarria Muñoz (G. V-PNV) es va incorpo-

rar als treballs de la Ponència del 2 de novembre de 1994 en substitució del

senyor Jon Zabalía Lezamiz (G. V-PNV).

La Ponència va considerar necessari celebrar determinades comparei-

xences de Ministres, alts càrrecs i experts que poguessin aportar coneixements

i experiències sobre la reforma de la Seguretat Social.

Les compareixences celebrades van ser les següents:

Sr. Ministre de Treball (22 de març de 1994).

Sra. Ministra d’Assumptes Socials (23 de març de 1994).

Sr. Ministre d’Economia i Hisenda (7 d’abril de 1994).

Sr. Secretari General de la Seguretat Social (7 d’abril de 1994).

Sr. Director General d’Estadístiques Socials i Demogràfiques de l’INE (4 de

maig de 1994).

Sr. Director de l’Institut de Demografia del CSIC (4 de maig de 1994).

Sr. Julio Segura, Catedràtic de Teoria Econòmica i Director de la Fundació

Empresa Pública (4 de maig de 1994).

Sr. José Barea, Catedràtic de la Universidad Autónoma de Madrid (4 de maig de

1994).

Sr. Director General de la Tresoreria de la Seguretat Social (17 de maig de 1994).
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Sr. Director General de Costos de Personal i Pensions Públiques (17 de maig de

1994).

Sr. Víctor Pérez Díaz, Catedràtic de la Universidad Complutense de Madrid (17

de maig de 1994).

Sr. José Manuel Almansa Pastor, Catedràtic de Dret, Treball i Seguretat Social de

la Universidad de Alcalá de Henares (17 de maig de 1994).

Sra. Directora General de Planificació de la Seguretat Social (25 de maig de

1994).

Sr. Director General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) (25 de

maig de 1994).

Sr. Director General de l’INEM (25 de maig de 1994).

Sra. Ministra de Sanitat (25 de maig de 1994).

Sr. José María Cuevas (CEOE) (15 de juny de 1994).

Sr. Ignacio Cruz Roche, Catedràtic d’Economia de la Universidad Autónoma de

Madrid (22 de juny de 1994).

Sr. José Antonio Herce (22 de juny de 1994).

Sr. Nicolás Mallo (22 de juny de 1994).

Sr. Juan Díez Nicolás (22 de juny de 1994).

Sr. Juan Velarde, Catedràtic de la Universidad Complutense de Madrid (6 de

juliol de 1994, Sessió Extraordinària).

Sr. Felipe Serrano Pérez (6 de juliol de 1994, Sessió Extraordinària).

Sr. Ramón Alarcón Caracuel, Professor de Dret de Treball i Seguretat Social (6

de juliol de 1994, Sessió Extraordinària).

Sr. Félix Mansilla (6 de juliol de 1994, Sessió Extraordinària).

Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda (7 de setembre de 1994).

Sr. Jesús Leal (7 de setembre de 1994).

Sr. Antonio Gutiérrez (12 de setembre de 1994).

Sr. Cándido Méndez (12 de setembre de 1994).

Sr. Secretari General de la Seguretat Social (27 de setembre de 1994).

II. Introducció

Els sistemes de Seguretat Social constitueixen als països desenvolupats,

i molt especialment als països europeus, l’eix central de les polítiques de be-
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nestar social adreçades a mantenir i millorar el nivell de vida dels ciutadans, i

contribueixen de manera essencial a evitar l’aparició de situacions de necessi-

tat i de marginació.

Els sistemes de Seguretat Social, a l’origen, es configuren al voltant de

dos models teòricament diferents. Els models de tipus continental, basats en la

professionalitat i el caràcter contributiu, tendeixen fonamentalment a procurar

el manteniment del nivell de vida dels treballadors davant de les contingències

protegides (malaltia, incapacitat, vellesa, mort...). Els models de tipus universal,

d’altra banda, s’adrecen més específicament a la cobertura de necessitats bàsi-

ques de tots els ciutadans per mitigar les conseqüències més severes d’aques-

tes contingències.

No obstant això, l’evolució històrica de la majoria dels sistemes de pro-

tecció ha conduït, inexorablement, a la confluència de tots dos criteris en siste-

mes de tipus mixt que persegueixen, en definitiva, la cobertura de tots dos

objectius en nom d’un benestar i d’una organització socials més grans.

Així ha passat a la pràctica totalitat dels països de la Unió Europea en

els quals, si d’una banda les fórmules protectores adoptades difereixen en els

seus aspectes instrumentals com a conseqüència de les diferents trajectòries

polítiques, socials i econòmiques, en l’essencial, es pot dir que hi ha una coin-

cidència fonamental pel que fa als paràmetres bàsics de l’acció protectora que

s’ha de donar, el finançament a través de sistemes de repartiment i la gestió

política d’aquests sistemes. Unes coincidències que estan potenciades per la

política de convergència en els graus de protecció impulsada per la Unió

Europea, una cop abandonada la idea inicial d’avançar cap a la seva harmonit-

zació.

En aquest context, el debat sobre l’evolució futura dels sistemes de

Seguretat Social i les fórmules per garantir-ne en tot moment la permanència,

l’estabilitat i el progrés ha comportat una constant que, si de cas, s’ha vist

reforçada en les dècades dels vuitanta i noranta com a conseqüència de les

transformacions socials operades, però que, en cap cas –i així ho demostra

l’anàlisi de les mesures adoptades en els diferents països– ha representat l’a-

dopció de solucions que impliquessin una dissolució dels sistemes protectors o

una variació substancial de les seves característiques bàsiques, sinó que, al con-



trari, s’ha basat sempre en mesures adreçades a facilitar-ne la consolidació i la

viabilitat i reforçar les seves garanties de cara al futur tot respectant en tot cas

el model preexistent.

Aquest ha de ser també el context en què se centri el debat obert a

Espanya. Es tracta de reforçar, consolidar i donar viabilitat futura al model de

pensions que s’ha anat configurant en els últims anys, ja que és el que permet

combinar més adequadament els principis de seguretat i solidaritat, ja que:

1r. Assegura de manera solidària l’accés dels treballadors a unes rendes

de substitució dels seus ingressos d’actiu fins a un límit determinat (prestacions

contributives).

2n. Corregeix les conseqüències més severes de la pobresa mitjançant

la transferència de rendes bàsiques de compensació (prestacions no contribu-

tives).

3r. Universalitza determinades prestacions (assistència sanitària, serveis

socials i prestacions familiars).

4t. Permet l’accés lliure i voluntari a uns graus de cobertura superiors a

través de modalitats complementàries lliures.

5è. Coincideix en els seus trets principals amb els vigents en la major

part dels països de la Unió Europea.

III. El sistema de la Seguretat Social espanyol

III.1. Evolució

La norma bàsica en matèria de Seguretat Social en l’ordenament espa-

nyol és l’article 41 de la Constitució de 1978. En aquest precepte s’estableix

que els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a

tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i les prestacions socials suficients

davant de situacions de necessitat, especialment en casos d’atur. L’assistència i

les prestacions complementàries –afegeix– seran lliures.

L’article 41 de la Constitució de 1978 és, alhora, un punt de partida i un

punt d’arribada. És un punt de partida perquè ha de regir qualsevol actuació en
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matèria de Seguretat Social, en particular qualsevol modificació que s’intro-

dueixi en el sistema vigent. És un punt d’arribada perquè representa la culmina-

ció d’un procés evolutiu que té l’origen en les primeres assegurances socials

que s’estableixen a principis del segle XX.

L’evolució del sistema de Seguretat es pot estudiar en tres grans etapes:

1. Primera etapa (1900-1963)

El punt de partida de les polítiques de protecció social s’ha de situar en

la Comissió de Reformes Socials. En el pla legislatiu s’han de destacar la Llei

d’Accidents de Treball del 1900 i, posteriorment, el Retir Obrer Obligatori, ins-

taurat el 1919 i en el qual s’opta clarament per un sistema contributiu en virtut

del qual la protecció es reconeixia exclusivament a aquells que exercien una

activitat assalariada i sempre que no superessin un determinat nivell d’ingres-

sos, i les prestacions guardaven una certa relació amb les cotitzacions prèvia-

ment fetes que eren d’una quantia molt baixa.

Després d’aquest primer pas, on només hi havia un únic instrument de

protecció, els mecanismes protectors desemboquen en un conjunt d’asseguran-

ces socials, entre les quals destaca l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i d’Inva-

lidesa (SOVI) les prestacions de la qual es van mostrar clarament insuficients.

Sorgeixen nous mecanismes de protecció, articulats a través del Mutualisme

Laboral, amb la finalitat de complementar la protecció preexistent, organitzant-

se per sectors laborals i les prestacions dels quals tenien ja una certa relació

amb els salaris. Aquests nous mecanismes de protecció patien unes greus dis-

funcions en gairebé totes les seves manifestacions. Des del punt de vista de la

protecció, juntament amb la molt escassa i en gran part «congelada» que dona-

va el SOVI, la derivada del Mutualisme Laboral estava condicionada per la situa-

ció econòmica del sector corresponent, cosa que conduïa a discriminacions

entre la població laboral. Des del punt de vista financer es produïen desequili-

bris com a conseqüència de la fragmentació de la protecció per sectors labo-

rals, uns en declivi i uns altres en auge. I des del punt de vista de la gestió, la

multiplicitat de Mutualitats per sectors laborals feia impossible la racionalitat,

l’eficiència i la coordinació.
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En síntesi, es tractava d’un model insolidari perquè no protegia igual a

la població treballadora, i poc apte per donar resposta a les demandes de pro-

tecció de la societat espanyola que ja a principis dels seixanta començava a

experimentar importants transformacions econòmiques i socials i que també

necessitava fórmules de protecció social adequades a les noves realitats.

2. Segona etapa (1963-1976)

El punt de partida d’aquesta etapa el constitueix la Llei de Bases de la

Seguretat Social de 1963, l’objectiu principal de la qual era la implantació d’un

model de protecció social unitari i integrat, amb una base financera de reparti-

ment, gestió pública, per fer desaparèixer plenament l’ànim de lucre, i partici-

pació de l’Estat en el finançament.

No obstant això, aquest conjunt de grans definicions, algunes de les

quals encara perviuen, que van tenir la seva plasmació legal en la Llei de Segu-

retat Social de 1996, tot i comportar teòricament un pas important, a la pràcti-

ca va resultar menys eficaç, fonamentalment com a conseqüència de diversos

factors que van distorsionar els objectius inicials.

Així, el manteniment de l’antic sistema de cotització sobre bases tarifa-

des, i amb el decurs del temps, allunyades dels salaris reals dels treballadors,

unit amb l’absència de garantia de revaloracions periòdiques, va donar com a

resultat el reconeixement de prestacions de quantia insuficient i d’un poder

adquisitiu que es va anar deteriorant ràpidament.

Igualment, el principi de tendència a la unitat no es va plasmar en l’en-

tramat gestor i va perviure l’antic model amb la multitud d’ens i d’organismes

superposats, cosa que dificultava una gestió plenament racional i l’eficàcia dels

mecanismes d’atenció als ciutadans i de control.

Aquest estat de coses va fer que ràpidament es plantegessin modifica-

cions importants. La Llei 24/1972 i el Text Refós de la Llei General de la

Seguretat Social de 1974 van intentar corregir els problemes financers exis-

tents, en particular a través de l’aproximació de les bases de cotització als sala-

ris reals.

Però aquesta reforma, lluny d’assolir l’objectiu desitjat, no va aconseguir

equilibrar financerament el sistema, ja que la plena entrada en vigor en aquest
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àmbit va ser demorada durant molts anys. En canvi va tenir l’efecte d’introduir

tensions més grans de la despesa en l’àmbit de la protecció.

3. Tercera etapa (1977-1994)

L’etapa més recent en l’evolució del sistema de Seguretat Social a

Espanya coincideix amb la implantació de la democràcia al nostre país i amb

les noves demandes socials que això comporta. La Constitució de 1978, en la

qual també en l’àmbit de la protecció social es produeix un consens social i

polític, no qüestiona el sistema anterior, amb independència de qualsevol consi-

deració sobre la legitimitat del règim en què va tenir lloc, i aposta pel seu man-

teniment i perfeccionament.

La Constitució dissenya, al seu torn, un Estat d’estructura complexa que

va trencar l’esquema d’organització centralista del poder que va mantenir el

règim anterior. Són destacables, per la seva incidència en l’àmbit de la protec-

ció social, les competències exclusives de les Comunitats Autònomes en la

matèria d’assistència social i Mutualitats no integrades a la Seguretat Social que

configuren l’acció protectora com a subsidiària i complementària de la Segure-

tat Social que es presenta com un instrument de protecció principal.

L’etapa democràtica implica un important pas cap a la configuració de

l’estat del benestar a través de la introducció d’una sèrie de reformes en els

diferents camps que configuren el sistema de Seguretat Social, que han permès

acostar el nostre sistema protector als sistemes vigents en altres països de l’en-

torn europeu.

La primera d’aquestes modificacions va ser la reforma institucional de

la gestió, objectiu del Reial Decret Llei 36/1978, que va procedir a concentrar

les tasques de gestió en només quatre entitats gestores que, amb caràcter espe-

cialitzat, inclouen els diferents aspectes de l’acció protectora. L’esmentat Reial

Decret Llei, en funció del que es va acordar als Pactes de la Moncloa, va instau-

rar un sistema de participació institucional dels agents socials a través dels

Consells Generals i de les Comissions Executives dels esmentats Instituts.

S’obria així la gestió de la Seguretat Social al coneixement i seguiment dels

agents socials, afavorint la transparència i contribuint a la millora i la racionalit-

zació de la Seguretat Social amb les aportacions i experiències dels represen-

tants dels empresaris i dels treballadors.
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En el nou sistema de gestió, les prestacions econòmiques depenen de

l’Institut Nacional de la Seguretat Social; les prestacions sanitàries de l’Institut

Nacional de la Salut; els serveis socials de l’Institut Nacional de Serveis Socials;

i les prestacions relacionades amb activitats del mar de l’Institut Social de la

Marina. A més, s’introdueix la solidaritat financera mitjançant la constitució d’u-

na única Tresoreria General de la Seguretat Social.

A pesar d’aquesta reforma institucional i d’alguns passos fets en els

últims anys de la dècada dels setanta en relació amb la revaloració de les pen-

sions –ràpidament desvirtuats pels elevats índexs d’inflació–, a principis dels

vuitanta, el sistema de Seguretat Social presentava una sèrie de problemes que

posaven en qüestió la seva viabilitat i que es poden sintetitzar en els següents:

Una forta incertesa sobre l’evolució del sistema i la seva estabilitat futu-

ra, que va quedar plasmada en diverses iniciatives: la creació d’una Comissió per

a l’Anàlisi i la Racionalització de la Seguretat Social (Acord Nacional sobre

Ocupació) i el document presentat pel Govern a les Corts l’any 1982, conegut

com a «Llibre Verd», en el qual es plasmava una posició governamental oberta al

debat amb les forces socials, sobre la viabilitat del sistema de Seguretat Social.

Falta de cobertura social, perquè hi ha àmplies capes de població sen-

se protecció i, a més, amb una intensitat escassa, que es reflecteix en l’existèn-

cia de pensions molt reduïdes per a un gran col·lectiu de pensionistes com a

conseqüència dels mecanismes de cotització d’acord amb els quals s’havien

causat.

Un grau important d’utilització inadequada de la protecció (l’exemple

més palpable de la qual era el creixement inusitat de les pensions d’invalidesa)

i d’incompliments de l’obligació de cotitzar (afavorit per l’escassa eficàcia

recaptadora) que comportaven, entre altres extrems, un factor de deslegitima-

ció del mateix sistema.

L’ús dels mecanismes de Seguretat Social per resoldre problemes que li

eren aliens i que, unit a l’atorgament de protecció a determinats col·lectius sen-

se la cobertura financera corresponent, va originar l’assumpció d’unes impor-

tants «càrregues indegudes» amb una notable incidència en la despesa.
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La persistència de greus deficiències en la gestió, conseqüència de la

falta de resultats immediats de la reforma de l’any 1978, que, a més, va originar

una forta confusió comptable que només recentment ha estat possible resol-

dre.

Davant d’aquesta situació, durant la dècada dels vuitanta, es van adoptar

noves reformes. Va tenir lloc una elevació dels límits màxims de cotització amb

la finalitat de potenciar el caràcter contributiu del sistema i millorar les presta-

cions. Es va institucionalitzar en certa manera la revaloració anual de les pen-

sions en funció de l’índex de preus al consum. Es va possibilitar la reconducció

als justos termes del creixement de les pensions d’invalidesa mitjançant el

Reial Decret 1081/1984.

Un segon pas el va constituir la Llei 26 de 1985, que va tenir com a

principal objectiu establir un major equilibri i proporcionalitat entre l’esforç

contributiu fet a través de la cotització i les prestacions generades amb aquest

esforç. Per a això es van ampliar els períodes necessaris per accedir a les pres-

tacions de 10 a 15 anys, tot i que de manera gradual i amb un ampli període

transitori. I també es va ampliar, de 2 a 8 anys, el període de cotització que ser-

veix com a base per al càlcul de la quantia de les pensions, i així es va obtenir

un reflex, més coincident amb la realitat, de l’esforç contributiu fet pel treballa-

dor.

Aquestes dues mesures, a més de coadjuvar en l’estabilitat econòmica

del sistema reconduint en part la necessària correlació entre cotitzacions i

prestacions, també van servir per homologar en gran mesura l’acció protectora

que dispensen els diferents Règims de la Seguretat Social, el nombre dels quals

va quedar reduït a menys de la meitat dels existents anteriorment.

La Llei 26/1985 va implantar, a més, altres mesures dirigides al perfec-

cionament de l’acció protectora del sistema, com la supressió del requisit de

l’alta per a les pensions de jubilació i d’invalidesa, i l’establiment, per primera

vegada, de la revaloració automàtica de les pensions en funció de l’índex de

preus al consum, a l’inici d’aquest exercici.

Aquesta Llei, que va tenir com a element negatiu la falta de consensos

socials i polítics amplis, s’ha revelat positiva per a la consolidació del sistema, la

seva estabilitat i el desenvolupament posterior de la seva acció protectora.
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Un altre aspecte bàsic de la reforma de l’acció protectora el constitueix

el procés progressiu de millora de les pensions mínimes cap a l’equiparació de

la pensió mínima familiar al salari mínim, l’increment de les quanties a la resta

d’aquestes pensions i l’equiparació dels imports quan les circumstàncies perso-

nals del pensionista siguin similars.

Al seu torn, les mesures adoptades des de 1989 a fi d’obtenir la revalora-

ció de les pensions han aconseguit el manteniment del poder adquisitiu de

totes elles en línia amb els acords aconseguits amb els interlocutors socials en

cada moment.

En aquest àmbit de millora de les prestacions, així com en el de la po-

tenciació del seu finançament, també incideix l’aproximació de les bases de

cotització als salaris reals que, iniciada com ja es va dir el 1983 i 1984, va tenir

continuació els anys 1989, 1990 i 1993, en els quals es van fer una sèrie de pas-

sos en aquest sentit que, a més d’aquests objectius, tenien com a finalitat una

millor distribució de l’esforç contributiu entre empreses i sectors productius,

en funció de la utilització del factor treball.

Un altre apartat en aquest procés de reformes el constitueix la reforma

de 1989 de l’estructura financera de la Seguretat Social amb la finalitat d’aclarir

les fonts de finançament, les quals es determinen en funció de la naturalesa de

la protecció dispensada, de manera que les de caràcter contributiu es financiïn

fonamentalment amb càrrec a cotitzacions socials, i les de caràcter no contribu-

tiu ho facin a través d’impostos bàsicament, és a dir, amb l’esforç del conjunt de

la societat.

Un pas més en aquest procés de reformes és l’efectiva extensió a tots

els ciutadans de l’assistència sanitària, que recollida a la Llei General de Sanitat,

s’articula al Reial Decret 1088/1989, i l’establiment, mitjançant la Llei 26/1990,

de pensions no contributives de vellesa i d’invalidesa a favor de les persones

sense recursos que es trobin en situació de necessitat, hagin o no cotitzat prè-

viament, així com la universalització de les prestacions de protecció a la família

i l’extensió dels serveis socials.

Finalment, la millora de la gestió ha estat un altre dels àmbits en què

també s’han adoptat múltiples mesures de reforma els objectius de les quals es

podrien resumir en: la configuració d’una administració recaptadora pròpia de

102 ■ LA DECLARACIÓ DEL PACTE DE TOLEDO



la Seguretat Social que aconseguís un grau d’eficàcia elevat en aquest àmbit, i la

simplificació i agilitació dels tràmits per a un reconeixement de les prestacions

fins a aconseguir que no hi hagi interrupció de rendes per passar d’actiu a pas-

siu. Tot això, unit a una potenciació de l’atenció i informació al públic i a una

major transparència econòmica, financera i comptable.

La conclusió d’aquesta evolució històrica és la conversió d’un sistema

concebut originalment amb caràcter exclusivament professional en un sistema

de components universals. Lògicament aquesta evolució ha anat acompanyada

d’un canvi en l’estructura d’ingressos del sistema que, cas que només es financi

amb cotitzacions, ha passat a tenir un component de finançament estatal crei-

xent, com correspon al creixement de les prestacions universals.

D’altra banda, aquesta tendència ampliadora s’ha observat no tan sols

en l’àmbit subjectiu i personal, sinó també en l’àmbit de l’acció protectora, pas-

sant d’un sistema destinat inicialment a cobrir només determinades contingèn-

cies (fonamentalment vellesa i invalidesa) a un sistema de pràctica cobertura

completa.

Paral·lelament a tota aquesta tendència ampliadora, el pressupost de la

Seguretat Social i el seu pes en l’economia nacional ha crescut de manera

espectacular.

La interrelació entre desenvolupament del sistema de la Seguretat So-

cial i democràcia ha donat lloc al fet que, en funció del recent establiment d’a-

questa última, la Seguretat Social no hagi adquirit encara el seu total desenvolu-

pament i consolidació a pesar dels importants canvis fets durant aquest perío-

de democràtic.

III.2. El sistema de Seguretat Social espanyol 
i els sistemes europeus

La creació i l’establiment de la Ponència «per a l’anàlisi dels problemes

del sistema de la Seguretat Social» s’ha d’emmarcar, també, en l’àmbit de refle-

xió i debat que s’ha produït i se segueix produint en la Unió Europea i en els

diferents Estats que la conformen sobre els sistemes de protecció social.
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En l’àmbit de la Unió Europea es reafirma que la protecció social cons-

titueix un factor bàsic del model europeu de la societat. El mateix Tractat de la

Unió estableix com una de les seves finalitats l’assoliment i el manteniment

d’un alt índex d’ocupació i de protecció social en el marc d’un creixement

econòmic sostingut que permeti, al seu torn, un alt nivell i qualitat de vida que

tingui en compte la cohesió econòmica i la solidaritat entre els Estats mem-

bres.

En aquest context el nostre país ha d’assumir encara un esforç per re-

duir la distància que separa els nivells de benestar de la mitjana europea, en la

mesura en què anem acostant a la mitjana europea el percentatge de PIB que

dediquem a despeses socials i a pensions.

De la mateixa manera, i abandonant qualsevol idea d’harmonització dels

sistemes de protecció social, Europa ha establert la conveniència i la necessitat

d’unes polítiques de convergència que, partint de la definició d’uns objectius

comuns, possibilitin als Estats fer evolucionar els seus sistemes cap a la conse-

cució i el manteniment d’aquests objectius.

No obstant això, els sistemes de protecció social estan, en tots els paï-

sos europeus, en fase d’acomodació. Europa gasta, de mitjana, més d’una quarta

part de la seva riquesa en la cobertura de les despeses socials, però els seus sis-

temes de protecció social s’enfronten a una sèrie de reptes i a l’aparició de

noves demandes de protecció originades per factors com l’envelliment de la

població –amb un efecte en les pensions i en la demanda de serveis socials de

les persones d’edat–, la modificació de les estructures familiars que aconsellen

la conveniència d’introduir canvis en els models de Seguretat Social establerts,

l’increment de les despeses sanitàries generat en part per l’aparició de noves

tecnologies d’alt cost –que, a més, afavoreixen una demanda de serveis més

gran–, l’evolució de les despeses d’atur –que, a més del seu efecte immediat en

relació amb les pròpies despeses d’atur, propicia la necessitat d’articular mesu-

res que possibilitin a la població en atur inserir-se en el mercat de treball o que

permetin, en especial als col·lectius de difícil entrada en el mercat de treball, la

cobertura de les seves necessitats més bàsiques–, etc. Ara bé, l’aparició de tota

aquesta sèrie de reptes no ha posat en qüestió els mateixos sistemes de protec-

ció social, que se segueixen valorant com un element essencial d’organització

social i de les senyes d’identitat europees. Com es recorda al «Llibre Blanc
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sobre el creixement, la competitivitat i l’ocupació», la consecució i el manteni-

ment d’un elevat grau de protecció social no es pot valorar únicament com un

cost, sinó també com un element bàsic de la competitivitat.

No es tracta, doncs, de modificar els sistemes de protecció social, sinó

d’anar adaptant-los de manera permanent, tant des del vessant de les despeses,

perquè vagin donant respostes de protecció a les necessitats socials i perquè la

seva evolució es vagi adaptant a la generació de la riquesa, com des del vessant

financer, en què es proposa, sense prejudici de la peculiaritat de cada sistema,

anar adequant el finançament a la naturalesa de la protecció, així com buscar

fórmules alternatives de finançament que possibilitin que el finançament d’a-

quests sistemes no recaigui exclusivament o de forma excessiva en el factor tre-

ball, amb els consegüents efectes sobre l’ocupació.

D’altra banda, en els diferents Estats de la Unió Europea es va entaular,

els anys vuitanta, una discussió sobre la Seguretat Social, la seva estructura, la

protecció dispensada o la seva viabilitat. No obstant això, la discussió no era de

naturalesa ideològica, sinó que es tractava de buscar fórmules i mètodes que

garantissin l’estabilitat del sistema com a tal així com el grau de prestacions

assolit. Es tractava i es tracta de consolidar el sistema, no de posar-lo en qüestió.

Cap país europeu ha modificat ni el model de protecció social ni el sistema de

finançament (en tots de repartiment).

En la totalitat dels països, el període de crisi econòmica dels anys

setanta ha estat una de les experiències més difícils per a les institucions de la

Seguretat Social. Durant els últims anys de la dècada dels setanta i primers de

la dels vuitanta, els sistemes de Seguretat Social es van centrar en la preocupa-

ció per l’estructura de les prestacions, a fi de dur a terme un control més

exhaustiu de les despeses.

No obstant això i malgrat els greus problemes econòmics dels anys

setanta i principis dels vuitanta, els sistemes de Seguretat Social es van caracte-

ritzar per l’estabilitat. Fins i tot durant la crisi econòmica, els governs van

reconèixer la importància de la Seguretat Social, així com l’adhesió dels col·lec-

tius als sistemes vigents.
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A la Seguretat Social en si, i en particular, al sistema de pensions, i preci-

sament durant la crisi econòmica, li ha estat reconegut el paper de ser un dels

pilars institucionals de la societat contemporània, i la seva creixent importància

en el marc de la política econòmica i social.

En una breu síntesi de les reformes introduïdes per la generalitat dels

països europeus durant aquesta època, es poden citar, segons la importància, les

següents:

a) En relació amb la revaloració de les pensions, es considera que les

pensions de Seguretat Social no han de proporcionar un simple nivell de sub-

sistència, sinó un nivell decorós de vida, i, en aquesta línia, encara que diferents

països van posposar durant un temps la revaloració de les pensions (Alemanya,

Bèlgica), van tractar d’adequar-les a l’evolució del salari disponible, a l’evolució

de l’índex de preus al consum, a la situació econòmica o a una combinació de

totes elles.

b) Es van introduir mecanismes tendents a flexibilitzar l’edat de jubila-

ció per facilitar als treballadors el pas a la inactivitat total o parcial i fomentar,

d’altra banda, la prolongació de la vida activa.

c) Es van establir fórmules no contributives, ja que si els sistemes con-

tributius són eficaços en la situació de plena ocupació, requereixen no obstant

això l’establiment en paral·lel de nivells no contributius en els períodes de crisi

econòmica. En bona part dels països europeus es van implantar, precisament

en aquest període, fórmules a través de les quals s’adquirien prestacions per

part d’aquelles persones que no adquirien dret en el nivell contributiu o bé

que era molt disminuït. Aquesta posició va tenir reflex en la pràctica totalitat

dels països europeus, precisament durant la crisi econòmica, i va implantar

prestacions per a aquelles persones que no adquirien cap dret, o molt dismi-

nuït, dels sistemes contributius.

d) Les transformacions de les fonts de finançament es manifesten ja

sigui per una major participació de l’Estat en el finançament dels sistemes con-

tributius a fi de no augmentar les quotes, ja sigui finançant directament a través

d’aquesta via determinades parcel·les de l’acció protectora (protecció a la famí-

lia, assistència sanitària, entre d’altres).
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e) Durant l’etapa de la crisi econòmica, i també actualment, s’han intensi-

ficat els mecanismes de control que facin difícil o impossible l’adopció indeguda

de les prestacions (més controls en la prestació d’invalidesa, entre d’altres).

Finalment, l’evolució més recent, concretament en els anys noranta,

posa de manifest que cap dels països de la Unió Europea ha introduït modifica-

cions en els seus respectius sistemes de Seguretat Social que impliquin un can-

vi de model de protecció social. Igualment, el sistema de repartiment existent

en tots els països no ha estat substituït per un altre.

Les modificacions s’han centrat, fonamentalment, pel que fa a determi-

nades prestacions i, especialment, a les pensions.

La pensió de jubilació és potser la que més atenció ha demandat en els

països europeus. En alguns d’ells s’han modificat els requisits per accedir a la

jubilació abans dels 65 anys (Alemanya); en d’altres s’ha tendit cap a la iguala-

ció de l’edat de jubilació per a homes i dones (Bèlgica, Regne Unit, Grècia i Por-

tugal). En altres casos les modificacions s’han traduït en un retard de 5 anys de

l’edat de jubilació, com és el cas d’Itàlia. Finalment, en alguns països s’han

incrementat els períodes de cotització per aconseguir la pensió completa (a

França es passa de 37,5 a 40 anys) o s’ha augmentat el període de cotització

que s’ha de tenir en compte per determinar la quantia de la prestació (a Itàlia

es passa de 5 anys a 10, a França de 10 a 25 anys).

Les pensions d’invalidesa també han experimentat modificacions que, o

bé tenen com a contingut variar el concepte d’invàlid per evitar abusos en l’ac-

cés a la pensió d’invalidesa (Alemanya i Països Baixos) o bé han endurit els

controls mèdics i han relativitzat les consideracions socioeconòmiques per

establir clarament la incapacitat laboral (Regne Unit).

IV. El finançament de la Seguretat Social espanyola

IV.1. Introducció

L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual

s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social estableix un sis-

tema de recursos constituït per aportacions pressupostàries de l’Estat, quotes
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de les persones obligades, quantitats recaptades com a conceptes de recàrrecs,

sancions o altres de naturalesa anàloga, fruits, rendes o interessos i qualsevol

altre ingrés. L’actual marc normatiu preveu, també, les peculiaritats derivades

de l’existència de Comunitats Autònomes subjectes al règim de concert o con-

veni per al finançament actual de l’assistència sanitària i dels serveis socials.

Aquest mecanisme diversificat de finançament no és original del siste-

ma espanyol. Al contrari, els sistemes de Seguretat Social es financen mit-

jançant una variada sèrie de recursos que l’oportunitat econòmica o les cir-

cumstàncies sociològiques han permès aplegar en cada cas concret.

Des d’una perspectiva econòmica podríem reconduir aquests recursos

a tres grans grups: cotitzacions socials, transferències i altres ingressos. Més

encara, podríem centrar aquestes consideracions en les cotitzacions socials i les

transferències de l’Estat que cobreixen substancialment el seu Pressupost.

IV.2. L’evolució del sistema de recursos

Durant la dècada dels setanta el sistema financer de la Seguretat Social

era marcadament contributiu. És a dir, el finançament es nodria bàsicament de

cotitzacions socials, mentre que el pes de les transferències estatals era molt

baix.

L’anàlisi de les sèries aportades ens permet constatar com les cotitza-

cions socials en termes percentuals han perdut, pel que fa a la seva participació

en el finançament del sistema, gairebé 23 punts percentuals en el període

comprès entre 1977 i 1994. Correlativament, les transferències de l’Adminis-

tració de l’Estat han passat d’un 3,64% a un 25,70%. Si incloem en aquesta anà-

lisi les dades contingudes en el Pressupost per a la Seguretat Social per a 1995,

comprovarem com la tendència fins i tot s’accentua, ja que si el 1994 les cotit-

zacions socials constitueixen un 69,30% dels recursos, el 1995 només arribaran

al 65,99%. Per descomptat que al mateix exercici les transferències de

l’Administració de l’Estat incrementen la seva participació d’un 25,70% a un

28,35%.

Un cop comprovat que les cotitzacions socials han perdut pes específic

dins del sistema convé analitzar les raons que expliquen aquest comportament.
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IV.3. Les cotitzacions socials

L’import de les cotitzacions socials depèn lògicament de tres factors: el

nombre de cotitzants, la base mitjana de cotització i el tipus de cotització.

Aquestes tres variables no han experimentat una evolució similar en els

últims exercicis com comprovarem a continuació.

El nombre de cotitzants, és a dir, dels afiliats és una magnitud que man-

té una estreta relació amb la situació econòmica.

La xifra de cotitzants va baixar fins al 1984, es va recuperar fins al 1991

i va caure novament entre els anys 1992 i 1993.

Pel que fa a les bases de cotització s’han acostat gradualment i de mane-

ra important als salaris. L’aproximació de les bases de cotització als salaris reals

es va iniciar entre 1983 i 1984, va tenir la seva continuació durant els anys

1989, 1990 i 1993, en els quals es van fer una sèrie de passos en tal sentit que, a

més d’aquests objectius, tenien com a fita una millor distribució dels esforços

contributius entre empreses i sectors productius, en funció de la seva utilitza-

ció del factor treball.

En el pla normatiu, l’article 16 del Reial Decret Legislatiu 1/1994 esta-

bleix que les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social seran aquells que

estableixi cada any la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Així doncs, les bases de cotització a la Seguretat Social, en cadascun dels seus

Règims, tindran com a límit mínim les quantitats del salari mínim interprofes-

sional vigent en cada moment, incrementats en un sisè, tret de disposicions

expresses en sentit contrari.

En el mateix sentit, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 1995

ha establert un límit màxim a la base de cotització, xifrat en 362.190 pessetes

mensuals i un límit mínim equivalent a les quanties del salari mínim interpro-

fessional vigent en cada moment, incrementats en un sisè, tret de disposició

expressa en sentit contrari.

En tercer lloc, el tipus de cotització el 1982 era un 32,10%, el 1983 va

ser un 30,60%, el 1984 va baixar al 29,10% i es va estabilitzar els anys posteriors

en un 28,80% fins a 1993, any en què va passar a ser del 29,30%.
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En aquest sentit, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995

ha disminuït en un punt els tipus de cotització de manera que en el Règim

General queden establerts, per a les contingències comunes, en el 28,3%, un

23,6% del qual serà a càrrec de l’empresa i el 4,7% a càrrec del treballador,

compensant aquesta minoració amb el sistema impositiu general, cosa que afa-

voreix una millora de la competitivitat i de l’ocupació.

Per tot això podem dir que el finançament de la Seguretat Social es

fonamenta principalment en les cotitzacions socials (per a l’exercici de 1995

estan pressupostats 7,19 bilions de pessetes, dels quals 6,6 corresponen a quo-

tes de treballadors ocupats, que cobriran el 65,99% de tots els ingressos). En

canvi, les transferències de l’Estat s’eleven a 3,1 bilions de pessetes i cobreixen

el 28,3% dels ingressos.

A pesar de la pèrdua progressiva de pes de les cotitzacions en els

ingressos totals durant els últims anys (a principis de la dècada dels vuitanta les

cotitzacions socials finançaven al voltant del 90% dels ingressos, gairebé 30

punts més que avui dia), encara representen un volum de recursos superior a

les despeses que derivarien de les prestacions contributives que fa la Seguretat

Social.

El menor pes relatiu de la participació de les cotitzacions socials no tan

sols és degut a la reducció de les quotes individuals, sinó més aviat a un ràpid

increment de les despeses en prestacions que fa la Seguretat Social i que l’Estat

ha hagut d’anar cobrint amb noves aportacions pressupostàries.

Podem destacar la importància del cost de les cotitzacions socials en la

remuneració total dels assalariats. El 1964 representaven l’11,9% de la remune-

ració dels assalariats. El 1978 aquest percentatge ja representava el 20,6% i el

1993, el 25,1%. És evident que la importància d’aquest cost va qüestionar qual-

sevol possibilitat d’incrementar les cotitzacions, especialment si es compara

aquest pes al que té en les altres economies europees. Així, el 1991 les cotitza-

cions a la Seguretat Social significaven com a mitjana el 20,5% de la remunera-

ció dels assalariats en la Comunitat Europea.

A l’hora de distribuir les cotitzacions entre treballadors i empreses, el

1995 les empreses finançaven el 74,0% de les quotes, mentre que els treballa-

dors cobrien el 26,0% restant, i aquesta proporció encara és més acusada dins

del Règim General.
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IV.4. Les aportacions de l’Estat

La conseqüència fonamental del menor pes ponderat de les cotitza-

cions socials en el finançament del sistema és l’augment correlatiu de les trans-

ferències públiques que el 1995 superaran els tres bilions de pessetes.

Des d’un punt de vista tècnic es pot defensar el finançament mitjançant

aportacions públiques des del moment en què el sistema de prestacions s’uni-

versalitza. No obstant això, el finançament mitjançant transferències públiques

té dos límits: el marge d’increment de la pressió fiscal i la contenció del dèficit

públic.

El 1977 els Pactes de la Moncloa es van plantejar com a objectiu que les

transferències de l’Estat a la Seguretat Social arribessin a representar el 20%

dels seus ingressos per a 1984. La següent fita és la Llei de Pressupostos Gene-

rals de 1989. Per primera vegada, la transferència de l’Estat a la Seguretat Social

es converteix en una aportació finalista per finançar una part dels elements

universals i no contributius del sistema.

Aquesta fórmula s’ha reproduït en els successius pressupostos Generals

de l’Estat. D’aquesta manera, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a

1995 estableix en el seu articulat una aportació global de l’Estat de 3.088.086

milions de pessetes.

En definitiva, es pot dir que continua el procés iniciat el 1989 respecte

a l’ordenació dels fluxos financers del sistema, de tal manera que les presta-

cions contributives queden bàsicament finançades mitjançant cotitzacions

socials, mentre que l’aportació de l’Estat es projecta com una delimitació a la

cobertura de l’assistència sanitària i a la de complements a mínims de pen-

sions, així com de les prestacions no contributives, en funció del caràcter de les

unes i de les altres, i queda tècnicament acceptada amb aquestes finalitats la

subvenció específica originada en cadascun d’ells.

V. Les despeses de la Seguretat Social

No hi ha dubte que les despeses de la Seguretat Social han evolucionat

ràpidament des de principis de la dècada dels vuitanta. Efectivament, si el 1981
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el total consolidat arribava a 2.097.299 milions de pessetes, el 1995 aquesta

xifra serà de 10.893.245 milions de pessetes.

Si la despesa consolidada del sistema de la Seguretat Social es pondera

amb el PIB, el resultat és similar. El 1980 les despeses de la Seguretat Social

constituïen l’11,44% del PIB, mentre que el 1995 se situaran en el 15,95%.

L’increment continuat de les despeses del sistema no és degut a una

causa única, sinó a una pluralitat de raons. En matèria de pensions respon, en

primer lloc, a l’envelliment de la població. És notori que l’esperança de vida

dels espanyols s’ha incrementat, i, per tant, són més i durant més temps els que

reben pensions del sistema. També és cert que s’ha millorat la cobertura del sis-

tema i que en determinades circumstàncies s’ha facilitat l’accés a la causació de

pensions. Un altre factor decisiu, derivat del baix índex inicial de les pensions,

ha estat l’anomenat efecte substitució, segons el qual el cost de les noves pen-

sions és superior al de les pensions que deixen de ser satisfetes. Per terme mig,

els nous pensionistes reben pensions superiors als antics i substancialment

superiors a les que rebia el col·lectiu de pensionistes que van ser baixa a causa

de mort. El 1994 la pensió mínima de les altes registrades de nous pensionistes

va ser gairebé de 70.000 pessetes, un 33% superior a la pensió mitjana de les

baixes, que va ser de 53.000 pessetes.

En segon lloc, a les millors condicions de compliment dels requisits que

exigeix la Seguretat Social pel cobrament de la pensió. És a dir, quanties i perío-

des de cotització. Per aquest motiu, la pensió mitjana, en el mateix període de

1986-1993, ha augmentat en un 80%.

Finalment hem de destacar la implantació de la revaloració automàtica

de les pensions a partir de la Llei 26/1985, de 31 de juliol, i del sistema de pen-

sions mínimes.

Aquesta realitat és deguda, en primer lloc, a la voluntat política d’incre-

mentar les pensions mínimes per sobre de l’IPC. Així, doncs, entre 1986 i 1994

les pensions mínimes s’han revalorat en un 68,7%, mentre que l’Índex de Preus

al Consum s’ha incrementat en un 53,4%.

Amb tot, també s’ha de destacar que la revaloració anual de totes les

pensions superiors a la mitjana, i molt singularment les que estaven al màxim,

van tenir fins l’any 1989, unes revaloracions inferiors a la resta de les pensions.
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L’augment de despeses en l’assistència sanitària respon, així mateix, a

una variada gamma de raons. El dret a l’assistència sanitària s’ha estès gairebé a

tota la població, de manera que el sistema en aquest camp ha deixat de ser con-

tributiu per passar a ser universal. El major nivell cultural i els nous hàbits de

vida impliquen una intensificació de la demanda sanitària amb la utilització de

tecnologies cada vegada més costoses. L’aparició de noves patologies i també

l’envelliment de la població, han contribuït a l’augment de les despeses en

assistència sanitària.

Pel que fa a la incapacitat laboral transitòria, l’augment del nombre de

processos i la duració mitjana dels iniciats semblen indicar que ha estat utilitza-

da més enllà de les finalitats previstes per la Llei. No sembla temerari sostenir

que la situació de crisi econòmica hagi fet que la incapacitat laboral transitòria

sigui un procediment per alleujar costos laborals i necessitats socials, com es

reconeix a l’informe elaborat per la Unitat de Lluita contra el Frau, creada pel

Govern el 1993.

La Llei 42/1994, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives

i d’Ordre Social ha introduït reformes que hauran de tenir efectes sobre els

resultats d’aquesta parcel·la del sistema.

VI. Anàlisi comparativa de despeses i ingressos
L’anàlisi realitzada fins ara sobre els recursos i despeses del sistema de

Seguretat Social ens permet obtenir algunes conclusions.

En principi s’ha de tenir en compte que, encara que en un pla jurídic o

comptable no hi hagi dèficit en el sistema, o aquest últim sigui molt petit, des

d’un pla econòmic es pot sostenir que això és degut al permanent i progressiu

augment de les transferències estatals o del recurs al préstec amb l’Estat. Les

cotitzacions socials perden importància en relació amb els recursos pressupos-

taris que rep la Seguretat Social.

Al capítol de despeses es produeix un creixement sostingut en totes les

categories. Ara bé, el creixement no tan sols és numèric, sinó que comporta un

canvi de naturalesa. Ara les prestacions no tan sols són contributives sinó que,

en matèries importants, l’influx no contributiu i universalista s’ha fet present
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en el sistema. L’assistència sanitària, les pensions mínimes i les pensions no

contributives són exemples dels aspectes generalitzadors i de cobertura univer-

sal que s’entrecreuen en el sistema amb els tradicionalment contributius.

Si tot el que hem dit és predicable del conjunt del sistema, la insuficièn-

cia de les cotitzacions socials s’aguditza més quan es fan distincions entre els

diferents règims. En l’agrari, per exemple, si les quotes dels afiliats ocupats arri-

ben el 1995 a 181.976 milions de pessetes, les aportacions de l’Estat, en canvi,

són més del doble d’aquesta xifra, concretament 406.950 milions.

Es poden formular les mateixes consideracions si les magnituds que es

comparen són el nombre de cotitzants i el nombre de pensionistes. Només en

el Règim General i en el Règim de Treballadors Autònoms la relació cotitzant

pensionista és superior a dos; a la resta de Règims –Agrari, Miner, Treballadors

del Mar i Mestresses de Casa– hi ha més pensions que cotitzants, fet que els fa

financerament inviables.

Amb tot el que hem dit fins ara hem descrit la situació actual de recur-

sos i despeses del sistema de Seguretat Social. A l’apartat següent analitzarem la

incidència de factors futurs dins l’equilibri financer de la Seguretat Social.

VII.  Factors futurs que poden incidir
en el finançament de la Seguretat Social

Són moltes les variables que poden incidir en la futura variació del rè-

gim de pensions de la Seguretat Social. A pesar de tot, podem citar-ne algunes.

VII.1. Variable demogràfica: l’envelliment de la població

Els països desenvolupats en general, i en particular els europeus, estan

experimentant una evolució demogràfica caracteritzada per un envelliment de

la població, a causa tant de la caiguda de les taxes de natalitat, com de l’aug-

ment de l’esperança de vida, que podria tenir, especialment de cara al futur,

efectes sobre el sistema de Seguretat Social.
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L’increment de l’esperança de vida comportarà un creixement de les

despeses relacionades amb la vellesa, tant de les que es refereixen a prestacions

econòmiques, com de les de l’assistència sanitària i dels serveis socials. La cai-

guda de la taxa de natalitat comporta una disminució del nombre de persones

en edat de treballar, és a dir, d’aquells considerats potencialment actius, fet que

constitueix un altre factor que cal tenir en compte.

No obstant això, les característiques especials de la població espanyola

fan que alguns d’aquests problemes, que ja s’estan plantejant en altres països

europeus, s’experimentin al nostre país amb un cert retard, per la qual cosa la

qüestió demogràfica en si mateixa no adquirirà característiques preocupants

fins a la tercera dècada del segle que ve. Hem de considerar, a més, l’existència

a Espanya d’un important sector de població potencialment activa –essencial-

ment dones, ja que el retard que portem quant a la seva incorporació laboral en

relació amb altres països europeus–, així com els factors migratoris.

En l’estabilitat del sistema, l’evolució de l’esperança de vida tindrà una

gran influència, ja que les variacions que es produeixen influeixen notablement

en el nombre de persones que accedeixen al dret a pensió i en el temps durant

el qual rebran aquesta renda econòmica, normalment de caràcter vitalici.

En aquest sentit, l’evolució de l’esperança de vida a Espanya, com a con-

seqüència dels avenços en la medicina i dels majors nivells de benestar social,

ha fet que el 1940 aquesta expectativa era de 50 anys en néixer i de gairebé 11

anys a l’edat de 65, i el 1990 se situa en 77 anys en el moment de néixer i en

gairebé 18 als 65 anys.

Això fa que els paràmetres sobre els quals es va constituir inicialment

l’estructura de la proporció social s’hagin vist àmpliament superats: els qui avui

arriben a l’edat de jubilar-se tenen gairebé 7 anys més d’esperança de vida que

els qui ho feien fa 50 anys, tendència que previsiblement continuarà en el futur

i que tindrà com a conseqüència lògica un augment del nombre de pensionis-

tes i de la despesa en pensions.

Tots els estudis disponibles assenyalen que a les dècades vinents el crei-

xement del nombre de pensions serà constant encara que més moderat que en

dècades passades, ja que començarà a fer efecte l’arribada a la jubilació de les

generacions nascudes després de la Guerra Civil.
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En aquesta evolució és fonamental la realitat de l’augment de l’espe-

rança de vida de la població (Espanya és un dels països europeus amb una

esperança de vida més alta) i, especialment, el seu augment per a les persones

que arriben als 65 anys (pràcticament s’ha duplicat). Aquesta situació, evident-

ment positiva des de la perspectiva sanitària, té unes repercussions importants

pel que fa a prestacions, ja que s’allarga el període de cobrament de presta-

cions econòmiques, sanitàries i socials amb el consegüent augment de la quan-

tia de la despesa.

En vista de les perspectives sobre l’evolució del nombre de pensions a

curt, mitjà i llarg termini, cal ressaltar:

• Entre els anys 1995 i 2000, el nombre de pensions augmentarà al vol-

tant d’un 1,6% anual.

• Entre els anys 2000 i 2020 augmentarà en taxes properes a l’1%. A

partir del 2020 augmentarà a un ritme superior a l’1%.

VII.2. Ocupació i cotització

L’increment de les pensions exigeix que simètricament s’elevin alguna

o algunes de les altres variables que determinen la fórmula d’equilibri d’un sis-

tema de repartiment. La més significativa i practicable és l’augment de la taxa

d’ocupació, molt més exigible a causa de l’augment del treball a temps parcial

i temporal observable en la situació laboral espanyola, o, el que és el mateix,

un augment equivalent del nombre d’empleats-cotitzants, que és una mica

més gran de l’1% de taxa mitjana interanual, tal com ha passat en els últims

deu anys.

En les últimes dècades, l’ocupació ha seguit una evolució cíclica, per

exemple, el 1994 hi havia 12,1 milions d’afiliats ocupats, un 17,5% més que el

1980, però un 4% menys que els 12,6 milions de cotitzants existents el 1991. És

evident que la conjuntura laboral està estretament relacionada amb el creixe-

ment econòmic. Necessitem que creixi l’economia perquè es creï ocupació,

però no tot creixement econòmic crea ocupació, i en el futur caldrà estimular

especialment un creixement econòmic sensible a la creació d’ocupació. En un

sistema de la Seguretat Social de «repartiment», és necessari garantir un pro-
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gressiu i continuat augment de l’ocupació i del nombre d’empleats i cotitzants

per poder, alhora, garantir els recursos suficients per mantenir l’actual sistema

de prestacions. En tot cas, la dada més rellevant per consolidar la viabilitat del

sistema de pensions rau en la capacitat de la Nació de produir increments reals

de la renda equivalents als increments de les obligacions del sistema, per tal

que se’n produeixi una redistribució equitativa.

VII.3. Taxa d’activitat i emigració

Un factor significatiu en el finançament de la Seguretat Social en el

futur serà la taxa d’activitat de la societat espanyola. Ja se sap que actualment

Espanya té la taxa més baixa d’activitat de la Unió Europea. D’acord amb les

dades que proporciona l’enquesta de població activa, la taxa d’activitat total se

situava en el 49,1%, el primer trimestre de 1994.

No obstant això, la distribució de la taxa d’activitat no és semblant per

sexes. És molt més baixa la taxa d’activitat de les dones que la dels homes dins

la societat espanyola. Aquesta circumstància podrà permetre que, tenint en

compte el marge existent, pugui incrementar-se la taxa d’activitat general a cos-

ta d’un augment de la taxa d’activitat femenina.

En qualsevol cas, com a conclusió, es pot sostenir que la baixa taxa

d’activitat de la població espanyola pot fer concebre esperances sobre un futur,

si es manté un ritme de creixement sostingut.

Ara bé, si la taxa d’activitat no respongués en els termes previstos, el

nombre d’actius podria completar-se sobre la base de cotitzants procedents

d’altres països.

És molt difícil elaborar prediccions sobre el futur nombre de treballa-

dors estrangers afiliats al sistema, perquè, entre d’altres raons, això depèn de les

condicions del mercat de treball i del manteniment o reforma de l’alternativa

vigent.

Fins avui dia, l’únic que podem dir és que el nombre d’immigrants

legals que entre 1981 i 1991 ha estat de 220.000 persones, no és excessivament

rellevant de cara al futur del sistema. No obstant això, si la normativa canviés, si

les xifres s’alteressin substancialment, aquests fets tindrien una repercussió

directa sobre la capacitat de finançament de la Seguretat Social.
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VII.4. Transformacions socials

Durant les últimes dècades els canvis socials s’han verificat amb una

gran rapidesa i han afectat qüestions molt diverses que poden influir en els sis-

temes de Seguretat Social.

Així, doncs, per exemple, els canvis en el mercat de treball, amb una cla-

ra tendència cap a una mobilitat en el seu si, així com els efectes que es deri-

ven de la internacionalització de l’economia en un context cada vegada més

competitiu, plantegen nous reptes als quals els sistemes protectors hauran de

donar resposta.

El trencament dels àmbits familiars tradicionals i l’aparició de nuclis

familiars de nou encuny, com les famílies monoparentals, les parelles de fet, les

famílies recompostes a partir de processos de divorci, etc., comporten també

l’aparició d’unes necessitats socials diferents que requeriran solucions també

diferents des de l’àmbit de la protecció social.

La incorporació de la dona al món laboral i la consegüent modificació

de l’estatus que ocupava com a sosteniment de la llar familiar amb dedicació a

ocupar-se dels nens i dels ancians, comporta també la necessitat de cobertura

de situacions que poden donar lloc a noves formes de marginació.

En definitiva, en la societat actual i encara més en el futur, es produei-

xen una sèrie de canvis que requereixen efectuar les adaptacions precises en

els models protectors vigents per donar resposta a les noves situacions de

necessitat que es puguin plantejar.

VII.5. Les circumstàncies pròpies del sistema de Seguretat Social

Si bé els temes assenyalats fins ara constitueixen factors externs al

mateix sistema, hi ha a més una sèrie d’aspectes interns que igualment incidei-

xen en la seva evolució i que hem de considerar.

L’estructura de finançament del nostre sistema encara no està plena-

ment adequada a la naturalesa de les prestacions del sistema. La reforma duta a

terme a partir de la Llei de Pressupostos de 1989 va comportar un canvi impor-

tantíssim en aquest sentit i va atorgar caràcter finalista a les aportacions de
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l’Estat al Pressupost de la Seguretat Social. Però, tot i això, una part de la despe-

sa en prestacions de caràcter universal o no contributiu continua cobrint-se

amb càrrec a cotitzacions socials, com passa amb un percentatge al voltant del

20% de l’assistència sanitària i amb part dels serveis socials i de prestacions

familiars.

D’altra banda, i a pesar dels avenços decisius fets els anys 1983, 1984,

1989, 1990 i 1993, encara que no hi hagi una plena coincidència dels salaris

reals amb les bases de cotització de la Seguretat Social, i tenint en compte que

continuen havent-hi límits en la cotització d’algunes categories professionals

–diferents d’un únic límit màxim de cotització que defineixi clarament l’inter-

val d’assegurament del sistema públic– que desvirtuen l’aplicació d’aquest

principi.

Igualment podríem assenyalar que l’aportació als Règims Especials no

és homogènia i, en canvi, s’ha produït una equivalència quant a l’acció protec-

tora dispensada.

En l’àmbit de les prestacions econòmiques, un primer aspecte que s’ha

de tenir en compte és el de la necessitat de reforçar l’equitat i el caràcter con-

tributiu del sistema amb la finalitat que pugui deteriorar la proporcionalitat

entre les cotitzacions i les prestacions i aconseguir que, amb el mateix esforç

contributiu, la protecció sigui equivalent. A més, l’enfortiment de l’aspecte con-

tributiu del sistema incentivaria a fer les cotitzacions sobre bases de major

quantia amb la consegüent millora del nivell i volum dels ingressos del sistema.

L’exigència de mantenir el poder adquisitiu de les pensions exigeix l’a-

plicació de mesures que donin estabilitat als mecanismes de revaloració que,

fins avui, s’han anat aplicant a través dels pactes assolits amb els interlocutors

socials.

I, finalment, seria convenient que tots els ciutadans comprenguessin la

necessitat d’avaluar i revisar periòdicament el sistema, ja que la història mostra

la necessitat de corregir certes disfuncions que, a pesar de les reformes intro-

duïdes, o persisteixen o afloren dins del sistema de la Seguretat Social, amb el

pas dels anys i els canvis que es produeixen en la societat i en el sistema pro-

ductiu. Si la societat és dinàmica, i ho serà encara més en el futur, és arriscat i
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irresponsable mantenir-se a la defensiva o afirmar la pervivència per sempre de

les mateixes solucions tècniques.

VIII. Línies d’actuació i reformes necessàries

El sistema de pensions s’ha de preparar per afrontar, sobretot a llarg ter-

mini, un increment de les seves obligacions amb les pròximes generacions de

pensionistes. Garantir el compliment fidel de les expectatives ha de constituir

un ferm compromís de tota la nació i s’han d’assegurar les condicions que en

permetin el finançament.

El futur ha de ser escrit i dut a terme des del respecte cap als compro-

misos i cap als principis de solidaritat entre les generacions i en el si de cada

generació.

Les demandes teòriques de substituir l’actual sistema de repartiment i

solidaritat intergeneracional per un altre basat en la capitalització del sistema

públic de pensions i en la previsió individual és rebutjable per raons socials i

tècnicament inviable. D’altra banda, limitar l’actual sistema públic de pensions

a Espanya a la simple provisió de pensions mínimes és també rebutjable. Una

hipotètica transformació profunda del sistema, amb reformes d’una envergadu-

ra tal que el fes irrecognoscible és, així mateix, descartable a causa de la injustí-

cia que patirien l’actual generació de treballadors en actiu. El sistema públic ha

de garantir pensions suficients.

El camí que assenyala la lògica i la racionalitat és el de consolidar i fer

viable el model actual amb les intervencions legislatives que possibilitin amb el

temps que l’increment de la despesa es faci harmònicament amb els creixe-

ments de l’economia nacional, i que els beneficis que proporciona el sistema es

realitzin en termes d’equitat i atenent les noves necessitats que afloren en l’ho-

ritzó d’una societat que patirà canvis profunds en les seves demandes.

Aquest procés de reflexió ha de conduir a l’adopció de mesures concre-

tes de millora i d’adaptació de la Seguretat Social a la realitat actual. Per a això

és necessari un acord polític el més ampli possible. Així mateix seria conve-

nient que aquest acord polític comptés amb un gran recolzament per part dels

agents socials.
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En definitiva, la Ponència advoca per fer viable financerament l’actual

model de la Seguretat Social i continuar avançant per perfeccionar-lo i consoli-

dar-lo a través de l’articulació d’un sistema públic de prestacions econòmiques

que comprengui com a modalitats de protecció:

• Una modalitat contributiva de prestacions econòmiques de caràcter

públic i obligatori que constitueixi l’eix central del sistema.

A través d’aquesta modalitat es proporcionen rendes de substitució, per

raons d’edat, incapacitat o mort, en funció de l’esforç de cotització efectuat.

Aquesta modalitat contempla l’existència d’unes quanties mínimes de pensió

amb imports superiors a les pensions no contributives per a aquells pensionis-

tes que no n’assoleixin el nivell i que no disposin de recursos.

El finançament d’aquesta modalitat s’ha de fer, bàsicament, amb cotitza-

cions socials a través d’un sistema de repartiment.

• Una modalitat no contributiva dirigida a compensar l’absència de ren-

des dels ciutadans que es trobin en situació de necessitat per motius d’edat,

malaltia o càrregues familiars, i la funció dels quals ha de ser la de mitigar les

conseqüències dels estats de necessitat.

El finançament d’aquesta modalitat ha de seguir sent íntegrament amb

càrrec al Pressupost de l’Estat, mitjançant transferències al Pressupost de la

Seguretat Social.

Aquest esquema públic de prestacions econòmiques es completa amb

l’existència de prestacions tècniques d’assistència sanitària i serveis socials,

esteses a tota la població i finançades a través d’impostos, tenint en compte el

seu caràcter universal.

I, finalment, el model de previsió s’ha de tancar amb les prestacions

complementàries de naturalesa lliure i gestió privada, a les quals poden accedir

els qui voluntàriament desitgin complementar les prestacions del sistema

públic. Hi ha múltiples raons que aconsellen enfortir aquestes modalitats de

previsió, tant individual com col·lectiva, però sempre com a complementàries i

no substitutòries, ni debilitadores, de les pensions públiques, que s’hauran de

prestar en un marc de solvència financera, de gestió eficaç, de transparència i

d’atenció a les seves pròpies finalitats.
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En definitiva, la Ponència, a l’hora de plantejar-se la reforma de la

Seguretat Social, vol reiterar la seva voluntat de garantir en un futur un sistema

públic de pensions just, equilibrat i solidari, d’acord amb els principis contin-

guts a l’article 41 de la Constitució espanyola.

IX. Recomanacions

1. Separació i aclariment de les fonts de finançament

El finançament de les prestacions de naturalesa contributiva dependrà

bàsicament de les cotitzacions socials, i el finançament de les prestacions no

contributives i universals (sanitat i serveis socials, entre d’altres) exclusivament

de la imposició general.

La Ponència recomana al govern que adopti les mesures necessàries

per aprofundir progressivament en la direcció de la separació de les fonts de

finançament segons la naturalesa de la protecció, iniciada a partir del 1989, fins

a la seva culminació efectiva en el menor termini possible, tot quedant clara-

ment delimitats, dins del model de protecció, el sistema contributiu i el no con-

tributiu.

Les cotitzacions socials hauran de ser suficients per a la cobertura de

les prestacions contributives, i per a la qual cosa es duran a terme les revisions

necessàries per garantir l’equilibri present i futur d’aquesta part del sistema de

la Seguretat Social.

Les aportacions del Pressupost de l’Estat hauran de ser suficients per

garantir les prestacions no contributives, la sanitat, els serveis socials i les pres-

tacions familiars. Així mateix, la fiscalitat general ha d’afrontar la bonificació en

les cotitzacions de contractes adreçats a grups d’especial dificultat a l’hora de

trobar feina, així com a aquelles actuacions que en matèria d’anticipació de l’e-

dat de jubilació o d’ajuda a sectors productius poguessin produir distorsions en

l’equilibri normal del sistema. En cas que el compliment d’aquests objectius

requereixi l’adequació de l’actual sistema fiscal, s’incidirà en aquelles figures

impositives de menor repercussió en la capacitat competitiva i generadora de

llocs de treball de l’economia, sense excloure que es pugui tenir en compte l’a-

plicació d’una contribució universal sobre totes les rendes.
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2. Constitució de reserves

El sistema contributiu ha de presentar pressupostos equilibrats. El siste-

ma de pensions precisa de la constitució de reserves que atenuïn els efectes

dels cicles econòmics. És per això que, en el seu cas, els excedents que pogues-

sin haver-hi en els exercicis pressupostaris dels moments de bonança haurien

de ser utilitzats per constituir, amb títols públics adquirits a mercats oficials,

fons d’equilibri que permetin actuar en els moments baixos del cicle sense acu-

dir a increments de les cotitzacions.

3. Millores de les bases

Les bases de cotització hauran de coincidir plenament en tots els grups

amb els salaris reals, amb l’aplicació gradual d’un únic límit màxim de cotitza-

ció per a totes les categories laborals, que fixa el sostre d’assegurament del sis-

tema públic de protecció.

4. Finançament dels Règims Especials

Modificar tant com sigui possible la situació actual, sota el criteri segons

el qual amb una mateixa igualtat protectora l’aportació contributiva ha de ser

semblant.

5. Millora dels mecanismes i lluita contra l’economia irregular

La Ponència recomana continuar els esforços de millora dels mecanis-

mes de recaptació de les cotitzacions que possibilitin la reducció de la moro-

sitat.

La Ponència entén que s’ha d’incentivar el treball regular i lluitar deci-

didament contra l’economia submergida, i permetre que surti a la llum l’ocupa-

ció amagada existent a la nostra societat.

6. Simplificació i integració de Règims Especials

L’experiència ens demostra que hi ha certes disfuncions en cadascun dels

Règims Especials que s’allunyen de les finalitats per a les quals van ser creats.

Per això, i des de la previsió legal existent d’unificació de l’estructura

del sistema, la Ponència recomana que es continuï en aquest procés reduint de
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manera gradual el nombre de règims actualment existents i aconseguint la ple-

na homogeneïtzació del sistema públic de pensions, de manera que a mitjà o

llarg termini tots els treballadors i empleats quedin enquadrats o bé dins del

Règim de Treballadors per Compte Aliè o bé en el de Treballadors per Compte

Propi, tenint en compte, no obstant això, les peculiaritats específiques i objecti-

ves dels col·lectius enquadrats als sectors marítim i pesquer i de la mineria del

carbó, així com dels treballadors eventuals del camp.

7. Integració de la gestió

Reafirmar l’eficàcia gestora del sistema a través d’una major integració

orgànica de les funcions d’afiliació, recaptació i de gestió de prestacions, que

faciliti nous avenços en aquest àmbit.

8. Evolució de les cotitzacions

La Ponència fa seves les recomanacions contingudes al «Llibre Blanc de

Delors», relatives a la reducció de les cotitzacions socials, com a element dina-

mitzador de l’ocupació, i dóna prioritat a les feines de baixa qualificació i als

sectors més intensius en mà d’obra. En aquesta línia, la Ponència estima que l’a-

plicació d’aquestes recomanacions requereix que quedi condicionada al mante-

niment de l’equilibri financer del sistema contributiu i que no comporti dificul-

tats addicionals a l’equilibri dels comptes públics.

9. Sobre l’equitat i el caràcter contributiu del sistema

Es proposa el reforçament d’aquests principis de manera que, sense

perjudici del criteri de solidaritat i de forma gradual, a partir de 1996, les presta-

cions tinguin una major proporcionalitat amb l’esforç de cotització que s’hagi

realitzat i s’hi evitin situacions de falta d’equitat en el reconeixement. Per tant,

és necessari que les tècniques de càlcul de les pensions contributives perme-

tin, en el futur i de forma progressiva, que els que fan un esforç similar de cotit-

zació assoleixin prestacions equivalents.

La Ponència estima pertinent el manteniment d’un límit màxim de pres-

tació al sistema públic de Seguretat Social en la línia, exposada anteriorment,

d’una major proporcionalitat amb l’esforç contributiu.
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10. Edat de jubilació

L’edat de jubilació ha de ser flexible i dotada dels caràcters de graduali-

tat i de progressivitat. De la mateixa manera, l’accés a la pensió de jubilació no

ha d’impedir una presència social activa del pensionista. En aquest sentit, i sen-

se perjudici de mantenir l’edat ordinària de jubilació en els 65 anys, seria acon-

sellable, en termes financers i socials, facilitar la prolongació voluntària de la

vida activa dels que lliurement ho desitgin. Amb aquesta finalitat, es pot regular

l’exoneració total o parcial, en funció de la jornada, de l’obligació de cotitzar en

aquells supòsits en què el treballador opti per continuar en actiu amb suspen-

sió proporcional de la percepció de la pensió.

De la mateixa manera, es mantindran els sistemes de jubilació anticipa-

da lligats als contractes de relleu i de substitució ja previstos en la legislació

vigent.

11. Manteniment del poder adquisitiu de les pensions

És criteri de la Ponència que s’ha de garantir el manteniment del poder

adquisitiu de les pensions mitjançant la revaloració automàtica, en funció de

l’evolució de l’índex de preus al consum i a través de fórmules estables de con-

tingut similar a l’aplicada aquest any.

12. Reforçament del principi de solidaritat

Reforçar el principi de solidaritat i de garantia de suficiència, en la

mesura en què la situació financera ho permeti, adoptant mesures com poden

ser: l’elevació de l’edat màxima de permanència en la percepció de les pen-

sions d’orfandat, o la millora de les pensions de viduïtat en el cas de menors

ingressos.

La Ponència proposa que es procedeixi a la regulació de la responsabili-

tat en ordre a les prestacions, adequada a la realitat actual i a les característi-

ques del model present de Seguretat Social.

13. Millora de la gestió

La Ponència manifesta la necessitat d’adoptar mesures destinades a

millorar la gestió de les prestacions per incapacitat temporal i per invalidesa a

fi i efecte de frenar les causes del frau dins del sistema públic en l’accés i per-
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manència de les prestacions. Entre aquestes mesures tindran prioritat l’establi-

ment d’un calendari i dels mitjans humans necessaris per al control d’aquesta

incapacitat des del mateix sistema, i aprofundir la participació i la corresponsa-

bilitat social en la gestió, control i vigilància d’aquestes prestacions.

14. Sistema complementari

El sistema públic de la Seguretat Social es pot complementar, voluntà-

riament, per sistemes d’estalvi i de protecció social, tant individuals com

col·lectius, externs a la Seguretat Social, que tinguin com a objectiu exclusiu

augmentar les prestacions que els atorga la Seguretat Social pública.

Per això, es recomana abordar l’ordenació de la previsió social comple-

mentària, i potenciar-la com a element de consolidació del model de protecció

social configurat en l’article 41 de la Constitució. Així mateix, es proposa l’ac-

tualització i la millora dels actuals incentius fiscals dirigits a la promoció d’a-

quest sistema complementari, amb especial atenció als sistemes col·lectius. En

la regulació s’ha de tenir en compte també que aquests mecanismes constituei-

xen una font d’estalvi important a llarg termini, tant individual com col·lectiva.

15. Anàlisi i seguiment de l’evolució del sistema

Les actuals previsions es poden alterar significativament les pròximes

dècades. Per aquest motiu és de màxim interès que s’utilitzin instruments, en el

Govern i en el Parlament, que facin un seguiment i una avaluació periòdica de

l’evolució de les magnituds que intervenen en l’equilibri financer del sistema

per operar amb les intervencions que fossin requerides en qualsevol eventuali-

tat. Aquesta informació es traslladarà als agents socials.

Es proposa que el Congrés dels Diputats cada cinc anys creï una

Ponència que estudiï el present i el futur del sistema de Seguretat Social com a

garantia de continuïtat.

Es prestarà una atenció específica a les conseqüències que la recent

reforma de la normativa laboral pugui tenir sobre el finançament de la

Seguretat Social i el sistema de prestacions.
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Annex 1

• La Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Català

(Convergència i Unió), per la qual es crea una Ponència en el si de la Comissió

de Pressupostos per elaborar un Informe sobre la Reforma econòmica de la

Seguretat Social que inclogui un conjunt de recomanacions per ser elevades al

Govern (núm. d’expedient: 162/000019) està publicada al BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, Sèrie D, núm. 8, de data 17 de setembre de 1993.

• Els diferents Grups Parlamentaris presenten esmenes a la Proposició

no de Llei que estan publicades al BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-

RALES, Sèrie D, núm. 57, de data 21 de febrer de 1994.

• El dia 15 de febrer de 1994 és aprovada en sessió plenària aquesta

Proposició no de Llei i l’aprovació queda reflectida al Diari de Sessions del

Congrés dels Diputats, número 46.

A la Taula del Congrés dels Diputats:

El Grup Parlamentari EAJ-PNV comunica que vol mantenir vives les

observacions números 73 i 75 a l’informe elaborat per la ponència per a l’anàli-

si dels problemes estructurals del sistema de la Seguretat Social i de les princi-

pals reformes que s’hauran d’escometre per al debat al Ple de la Cambra.

Palau de Congressos dels Diputats, 4 d’abril de 1995. El Portaveu, Iñaki

Mirena Anasagasti Olabeaga.

Esmena

De modificació, del paràgraf quart, de l’apartat 11.1.3 (Tercera etapa,

epígraf 111 (el sistema espanyol de la Seguretat Social)

Ha de dir: a la pàgina 19.

«Al nou sistema de gestió de les prestacions... de la Seguretat Social. No

obstant això, en determinades Comunitats Autònomes i en atenció a les com-

petències, les gestions de determinades prestacions del Sistema, tant tècniques

com econòmiques, es troben en el seu àmbit d’activitat, i no depenen per

aquest motiu dels ens gestors generals de l’Estat que, des dels corresponents
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Reials Decrets de Transferències de funcions i de serveis han deixat d’actuar

en aquestes Comunitats Autònomes, i han quedat encara pendents de comple-

tar l’assumpció efectiva de funcions i serveis, principalment en relació amb els

règims especials, així com del control i tutela de les entitats col·laboradores en

la gestió i substitutives.»

Justificació

En determinades Comunitats Autònomes, com la del País Basc, i en

atenció a les competències que estatutàriament els corresponguin, han estat

transferides funcions, serveis i prestacions del sistema de Seguretat Social, tant

tècniques com econòmiques, associades als ens gestors INSERSO i INSALUD, i

han quedat encara pendents de traspàs aquelles prestacions que gestiona

l’INSS, la Tresoreria General i la resta de règims especials, així com el control i

tutela de les entitats col·laboradores en la gestió i substitutòries en la prestació

de les contingències.

Esmena

D’addició d’una nova recomanació núm. 16

Text que es proposa:

La Ponència recomana, en compliment de la distribució de competèn-

cies que en matèria de Seguretat Social ha operat la Constitució i els respectius

Estatuts d’Autonomia, que es completin els diferents processos de transferèn-

cies de funcions i serveis de l’Estat cap a les Comunitats Autònomes, a fi que

aquestes últimes, en la mesura en què ostentin competències en la matèria,

assumeixin en els àmbits territorials corresponents i amb caràcter general la

gestió de les diferents prestacions tant tècniques com econòmiques del sistema

de Seguretat Social, incloent les dels Règims Especials, i el control i tutela de

les Entitats col·laboradores i substitutòries en la gestió de les contingències.

Així mateix, s’ha de possibilitar l’establiment de noves prestacions o

complementar les existents a les Comunitats Autònomes amb competències

legislatives en la matèria, així com finançar-les a través de les quotes correspo-

nents.
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Finalment, l’ordenada gestió del règim econòmic de la Seguretat Social

fa recomanable, especialment en aquells territoris amb competències en la

matèria i les relacions financeres i fiscals de les quals amb l’Estat es regeixin pel

sistema en Concert o Conveni Econòmic, subscripció dels oportuns convenis

mitjançant els quals assumeixi la gestió d’aquell règim econòmic de la

Seguretat Social dins del seu caràcter unitari i del respecte al principi de solida-

ritat, segons els procediments, terminis i compromisos que es continguin en

aquests Convenis.

Justificació

Coherència amb la resta d’esmenes i amb el sistema de Concert o

Conveni que segueixen les relacions d’Hisenda i fiscals d’aquells Territoris amb

Concert o Conveni Econòmic.

Menció especial a la Disposició Transitòria Cinquena de l’Estatut

d’Autonomia del País Basc que articula uns principis, un procediment i un ins-

trument a fi que el País Basc assumeixi la gestió del règim econòmic de la

Seguretat Social.
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