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EVOLUCIÓ DE LA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

L'estalvi mitjà per a la jubilació és de 22.841 €
• La xifra sols permet una renda vitalícia de 108 euros al mes
MÉS INFORMACIÓ
La pensió pública mitjana se situa
en 764,1 euros, amb una alça del
5,2%

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

El nivell d'estalvi a llarg termini dels espanyols és molt baix.
Ho és tant que, de mitjana, a penes permet garantir-se una
renda vitalícia mensual màxima de 108 euros, resultat d'un estalvi en assegurances de vida i
plans de pensions de 22.841 euros per persona.
Aquestes xifres, extretes d'una anàlisi realitzada per l'empresa asseguradora VidaCaixa,
reflecteixen l'abisme existent respecte d'altres països amb més tradició de previsió social
complementària de les prestacions públiques, com els escandinaus, el Regne Unit, Holanda o
Alemanya. La gran diferència radica en el pes de la previsió social a l'empresa. A Espanya,
"només el 7% de la població total compta amb un instrument col.lectiu d'estalvi d'aquest tipus"
i a penes la cinquena part dels assalariats, segons manifesta Màrius Berenguer, director de
Caifor.
De la xifra total d'estalvi per a la jubilació, 8.226 euros van correspondre l'any 2006 a plans de
pensions i la resta --14.615-- a assegurances de vida, tant individuals com col.lectives. A penes
15 de cada 100 euros de l'estalvi total dels espanyols estan en aquest tipus d'instruments,
mentre que gairebé 40 de cada 100 es mantenen en dipòsits bancaris. A Holanda, la proporció
de l'estalvi previsió s'acosta al 60% i al Regne Unit supera clarament el 52%.
En aquests països funciona des de fa anys aquest tipus de cobertura proporcionada per les
empreses. A Espanya, en general, només les grans companyies, que es van veure forçades per
llei a extreure aquests compromisos dels seus balanços i que els havien creat de forma
voluntària i unilateral, mantenen aquest tipus de cobertures per al seu personal.
Els plans de pensions individuals segueixen sent els que tenen més èxit a causa del seu atractiu
fiscal. Són, a més, una via d'ingressos per a les entitats financeres, amb la qual compensen les
comissions més reduïdes que cobren en els instruments col.lectius. Els individuals superen els
vuit milions de partícips. En canvi, els assegurats i partícips de plans de pensions col.lectius són
3,27 milions, a penes el 20% dels assalariats. Un altre dels flancs que s'han obert per
implantar-los són les administracions.
NOMÉS 70 AJUNTAMENTS
Segons les dades de Vidacaixa, només 70 ajuntaments i corporacions locals de tot Espanya han
constituït plans d'ocupació per al seu personal i poc més de 30.000 persones estan adherides a
aquests plans. El saldo mitjà acumulat per partícip a penes arriba als 2.000 euros.
En total, si se sumen totes les administracions públiques i tots els organismes que en depenen,
hi ha un total de 150 plans de pensions per a treballadors del sector públic, amb més de
780.000 partícips que hi estan adherits i un saldo mitjà acumulat per a cada un d'ells d'uns
1.000 euros, segons les xifres facilitades per VidaCaixa.
L'estudi de la companyia asseguradora reflecteix que, d'entre totes les solucions recollides per
l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per pal.liar els
efectes de l'envelliment de la població, destaca la promoció dels sistemes privats.
A Espanya, aquest tipus de fórmules per complementar les prestacions públiques destinades a
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la jubilació pesen dins de l'estalvi de les famílies 15 punts menys que la mitjana d'Europa.
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