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EL FUTUR DE L’ESTAT DE BENESTAR

El sistema de pensions pot incórrer
en dèficit únicament quatre anys
Un estudi de les caixes proposa crear un òrgan
independent per reformar les prestacions
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

reix el debat sobre el futur
de les pensions a pesar de
l’actual superàvit de la Seguretat Social. El sistema
públic de prestacions contributives
de jubilació pot incórrer en dèficit
entre els anys 2011 i 2015, és a dir
en un període d’entre amb prou feines quatre i vuit anys, segons un estudi publicat per la Fundació de les
Caixes d’Estalvis (Funcas). David Taguas, l’actual director de l’Oficina
Econòmica del Govern, és un dels
autors de l’anàlisi, realitzada quan
era subdirector del servei d’estudis
del BBVA.
En aquest treball d’investigació,
fet amb María Jesús Sáez, de la Intervenció General de la Seguretat Social, adverteixen que el fons de reserva creat el 2000 permetrà pal.liar la
situació de desfasament entre ingressos (cotitzacions) i despeses (pagament de pensions) durant 7 o 10
anys a partir del moment en què es

C

Espanya pateix
un elevat procés
d’envelliment
de la població
33 Els estudis recollits en la revista de Funcas afirmen que Espanya es pot convertir en un dels
països més envellits del món,
amb 14,5 milions de persones
amb 65 o més anys. Aquesta xifra suposaria el 34% de la població total.
33 La Comissió Europea, que va
situar Espanya entre els països
amb «risc mitjà» en matèria de
pensions gràcies al sanejament
de les seves finances públiques,
va advertir recentment que patirà amb més força que altres
països els efectes de l’envelliment de la població. Brussel.les
estima que el percentatge de
més grans de 65 anys a Espanya d’aquí a 43 anys serà del
37%, set punts per sobre de la
mitjana de la Unió Europea. Si
avui hi ha quatre persones treballant per costejar la pensió de
cada jubilat, en aquestes dates,
a penes n’hi haurà dues.

produeixin números vermells, és a
dir, fins al 2025.
L’anàlisi es basa en el fons de reserva de la Seguretat Social acumulat fins al 2004, que era de 19.000
milions. Va tancar l’any passat amb
40.000 milions, i el Govern preveu
afegir-ne al llarg del 2007 6.000 més,
fins als 46.000.
L’escenari que descriu l’estudi
dels dos experts inclòs en l’últim
número de la revista Panorama social
no difereix gaire del que va presentar el ministre de Treball, Jesús Caldera, el 2005. Llavors, els experts de
la Seguretat Social van destacar que
hi havia termini «suficient» en 15
anys per portar a terme les reformes
necessàries per assegurar la viabilitat futura del sistema.

L’informe es basa en dades de fa tres anys,
quan el fons de reserva era la meitat de l’actual
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/ Segons aquestes projeccions demogràfiques, fins
al 2060 entraran a Espanya 14,5 milions d’immigrants i a més a més es
produirà un canvi profund en la
piràmide de població, amb un increment del pes dels pensionistes sobre
el total. Amb tot això, es passaria de
les 0,44 pensions per asalariat del
2004 a 0,81 el 2059. En aquest
supòsit, la despesa en pensions contributives es dispararia des del 7,7%
fins al 17,9% del producte interior
brut (PIB) el 2059.
Els autors insisteixen a assenyalar
que s’ha d’estendre entre els ciutadans «l’opinió sobre la necessitat de
reformar el sistema per garantir la
seva sostenibilitat». Taguas i Sáez
afirmen que si l’edat de jubilació
s’endarrerís el 2007 fins als 70 anys
«amb caràcter obligatori i sense gra-
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/ L’article recomana
crear «una Oficina Pressupostària
del Congrés –a imatge de la CBO
dels EUA–, independent del poder
executiu», que assumeixi «la responsabilitat d’avaluar la situació i les
perspectives del sistema espanyol de
la Seguretat Social».
Els autors parteixen en l’informe
de les projeccions demogràfiques
per estimar l’evolució del nombre
de pensions per empleat. A partir
d’aquí constaten que la despesa en
pensions contributives es duplicarà
durant les pròximes cinc dècades,
com a conseqüència de l’important
increment de la taxa de dependència basada en la relació entre pensionistes per cada empleat.
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Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, María Jesús Sáez i David Taguas

altres estudis DIVERSES PERSPECTIVES
LES ASSEGURADORES
< Sobre la sostenibilitat de la
Seguretat Social s’han fet molts
estudis durant els últims 10 anys.
Un dels últims va ser encarregat
per les asseguradores a la
consultora internacional Aon.
Aquest treball arribava a la
conclusió que Espanya disposa
del vuitè millor sistema de
pensions de la UE tenint en
compte la pressió que exerceix
l’envelliment de la població, el
cost de les futures prestacions i el
desenvolupament dels plans de
jubilació privats.
EL GOVERN
< Encara que les entitats
financeres han realitzat multitud
d’estudis sobre el futur de les
pensions, l’informe més complet
va ser el que va presentar el
secretari d’Estat per a la
Seguretat Social, Octavio

Granado, a la Comissió Europea el
juliol del 2005. Oferia una visió
molt diferent de l’anterior informe
del 2002 i deia que l’estabilitat del
sistema, sense realitzar cap mena
de reforma, estava garantit fins al
2020 malgrat que, en aquesta
data, passaran al retir 600.000
persones a l’any, tres vegades
més que ara. Granado calculava
que la Seguretat Social continuarà
amb superàvit més enllà del 2015 i
que el fons de reserva mantindrà
el sistema, almenys, durant 20
anys més.
LA IMMIGRACIÓ
< Poques anàlisis tenen en
compte el factor de la immigració
malgrat que els treballadors
estrangers ja aporten més de
8.000 milions d’euros al sistema.
Tampoc diuen que Espanya acaba
de superar en taxa d’activitat la
mitjana europea.
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dualismes» s’aconseguiria demorar
«en 17 anys l’aparició del primer
dèficit» perquè cauria la taxa de dependència i el fons de reserva allargaria el termini fins al 2046.
Al seu torn, si s’ampliés a tota la
vida laboral el període de càlcul de
les pensions (ara és de 15 anys), el
primer any en què el sistema incorreria en dèficit s’endarreriria quatre
anys i el fons de reserva finançaria el
sistema fins al 2026.
DIFÍCIL AJUST / Sáez i Taguas apunten que, encara que seria «adequada», aquesta mesura no resoldria el
problema de l’equitat, ja que l’ajust
només incidiria en els nous jubilats.
Pels autors, la reforma a aplicar
en el sistema de pensions hauria
d’anar en aquesta direcció, sense
que això impliqui endarrerir de cop
l’edat de jubilació. Admeten que la
posada en marxa d’aquestes i altres
mesures –com la introducció gradual de la capitalització individual,
com els plans de pensions privats–
resultaria difícil per la seva «impopularptat» i el seu alt cost polític. H

