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Abstract

The Welf ire State is deep/v embedded in European culture and it is difficult to disinvent

what has already been invented. However an equilibrium must be maintained between income

and pcnvnents. Special taxes will be needed to sustain a reasonable welfare system. It is also

difficult to jutstift current expenditures and there is wile scope for the rationalisation of con-

sumption and the reduction of frond. Pensions .should be more related to actual payments made.

Private pension schemes are necessary to complement the public s.ystent. These private pension

schemes should be market based. Both public and private systems require freedom of informer

lion, so that future beneficiaries alstays know exactly where they stand.

L'Economia del henestar i el que significa esta molt arrelada a la cultura europea . Per aix6
Cs molt diticil desinventar el que ja es inventat. Una altra questi6 es trehallar per a mantenir un
equilibri mitjan4ant els ingressos i les despeses, adre4ant els esfor4os en aquest sentit. Encara
Clue noes vulgui, i amh Ies hmitacions que suposen cis criteris de convergcncia a I'Euro, es molt
possible que cis Estats es vegin amh la necessitat d'introduir taxes especials. o impostos socials,
per a mantenir uns nivells raonables de l'Economia del benestar.

Per altra handa. em sembla que es parla molt. pet-6 es fa poc, pet canto de les despeses. tan
sanitaries com a I'entorn de les pensions . Per exemple, no comprenc com un consumidor tant
potent com es la Seguretat Social no to for4a per a trehallar en pastes, o he introduint marques
hlanques, que facin haixar cis costos dels medicaments, o be racionalitzant el seu consurn. Coin
he dit, Homes es parla, peru res mes. No dubto clue deu esser una tasca molt complexa que no
arriho a comprendre, peru no deixaria d'esser economia de mercat. Cal apropar-se amh valen-
tia al terra dels fraus en I'atur. ICs invalideses i potser la sanitat. Si es que hi ha frau, es clar.

Tornant als aspectes mes generals, sembla prou prudent per a I'equilibri de les pensions,
que cada heneficiari rebi les prestacions en funci6 dell esforgos que ha assolit. Es a dir, que es
computin exactament totes les cotitzacions que ha fet, ell i l'empresa, per a determinar el nivell
de la prestacio de juhilacid. Aix6 ens portaria a que una persona que, per exernple no hagues
pogut cotitzar en els ultims anys, rebes tambe una pensi6 , si ho havia fet abans. Altres aspectes,
poden esser apropar mes les cotitzacions als safaris reals. Pero per fer-ho s'hauria de trehallar
en les mateixes hipotesis per a les prestacions , per la qual cosa 1'equilibri s'ha d ' estudiar amb
cura . Tambe es barregen altres formules que, en definitiva . com tots els equilibris pressuposta-
ris, consisteixen en cohrar mes i pagar menys.
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A la fi, hi ha una formula molt curiosa, que s'utilitza poc, i que din: en qualsevol sistema

de previsio, sigui el que sigui, el sistema de capitalitzacio o repartiment utilitzat, quan ja s'ha-

gues tancat la hotiga haura succeit que cis ingressos mes cis interessos, hauran estat iguals als

pagaments mes les despeses. WS o menys una quantitat sobrant, o un credit per a tornar. Es a

dir. si revaloritzem les pensions menys que l'inflacio, o endarrerim l'edat de juhilacio, les des-

pises hauran de baixar.

Altres consideracions romandran en el creixement de la pohlacio activa, que a Espanya es

tradicionalment prow aturada. o en les taxes de creixernent de la pohlacio, que en tot cas ja ho

arreglaran cis paisos productors de pohlacio. El quc no se sap es el cost per a nosaltres. Si la

pohlacio activa es la quc ha do finan4ar a la passiva: nens , aturats. jubilats, invalids. malalts. es

podria pcnsar taunbe en fir una solidaritat mes especialitzada a Ia realitat do les cosec. Per exem-

ple, deixant quc una part de Ies cotitzacions dels actius anes a millorar la pensio de les perso-

nes quc ells consideressin que les han donat de petits el finan4ament perque ara puguin esser

actius, i quc per a conseguir-ho han tingut menys capacitat d'estalvi ortodox per si mateixos. En

tot cas la fiscalitat ja regularia el gran de parentesc entre el donant i el receptor.

Altres aspectes son que les pensions no contributives depenen de la capacitat d'endeuta-

ment fiscal possible, o he, que qualsevol sistema de previsio quc comen4a no tc prohlemes, per-

que molts paguen i pocs cobren. Ja son hen coneguts. per la qual Cosa no cal extendre's.

Els sistemes privats de previsio son necessaris per a complementar els sistemes publics.

pert no s'han d'ohlidar dos principis basics. Estan subvencionats fiscalment, perque tracten

d'aconseguir un objectiu com ara cs una juhilacio privada que ajudi a donar, mes nivell al que

es pugui assolir per la puhlica. Pero en definitiva aquestes subvencions. son diners que en I'ac-

tualitat deixa de retire I'[stat, i en cl que Ii pertoca. les pensions no contributives. Cap on es

canalitzi I'actiu es prow important. Per exemple, tot el que es vagi tent en deute public, que no

desplaci la inversio a I'economia productive, el que fa es potser garantir beneficis sense rise a

l'inversionista. pere socialment no se surf del sisterna de repartiment, encara que es digui que

S esta capitalitzant.

Suposo que cis criteris de convergencia a la Unio Europea, i el creixement dels passius deri-

vats del fort increment que s'espera dels sistemes privats, fare que s'hagin de cercar actius per

on sigui. arreu del m6n. A mes, els sistemes privats haurien de respecter ]a Ilihertat de mercat,

i permetrc que els compromises Cs poguessin instrumentar alternativament mitjan4ant, Plans de

Pensions, Pelisses d'Assegurances i Mutues de Previsi6 Social, deixant que sense impacte fis-

cal es poguessin mohilitzar cis tons constitu'its d'uncs a les altres en qualsevol moment. En les

empreses en definitive, I'empleat es Cl titular dels sous tons quan I'imputen fiscalment, i ha de

tenir tot el dret a escollir a quips instruments dell abans esmentats vol anar. o si vol despres can-

viar, perque els diners son sews. En Ics empreses, mentre el compromis estigui prou cobert mit-

jan4ant cis diversos instruments, no existeix cap discriminaci6. essent la eohcrtura adient el que

totes les parts socials. i els professionals que hi intervenen, han de controlar arch molta cura. Es

a dir. si esta hen cobert, i en quina solvencia per a garantir les expectatives iaonables a les per-

sones, que no es troharan amb sorpreses quan arribin a ]a juhilacio o hagin de disposar dels

diners per altres contingencies.
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Podriem tambe fcr una crida al principi de Ilibertat amb puhlicitat. Soria tan ho, que en tot
moment, i tant en els sistemes publics de previsio coin en els privats, els futurs hcneficiaris
coneguessin amb exactitud el que ja tenen assolit, per a poder-se planificar cara al futur, i enca-
ra que pot ser molt dificil, poder tenir una mesura dell riscos del que ja tenen aconseguit, que
no perdra poder adquisitiu al Ilarg del temps.

Per a cloure. cal esmentar que en aquest escrit es tracta d'exposar amh un caire familiar
al"unes retlexions generals . que amb tota prohabilitat ja son conegudes o han passat pel cap de
tothom . El caructer de I'escrit no es de desenvolupar aspectes tecnics o aprofundir amh mes cura

en les diverses questions . Per aixo existeix una llarga literatura, i un gran magatzem de conei-
xements actuarials . economics . juridics i d'altres , que s'lian gnat dipositant al llarg dell anys.
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