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- 4-1. Situació de la branca jubilació
Estudi actuarial (*)

Inici dèficits 
branca jubilació

Esgotament 
reserves branca 

jubilació

(*) Estudi actuarial elaborat Actense amb dades a 31/12/2018 i que estava previst presentar 
davant les comissions legislatives corresponents del Consell General el 18/03/2020. 



- 5-1. Situació de la branca jubilació
Acceleració de la proximitat dels dèficits per la pandèmia

Resultat real executat
Resultat estimat - estudi actuarial Actense (*)

� Estimació resultat de la branca jubilació – propers 10 anys

-10 M€

(*) Estudi actuarial elaborat Actense amb dades a 31/12/2018 i que estava previst presentar 
davant les comissions legislatives corresponents del Consell General el 18/03/2020. 



- 6-1. Situació de la branca jubilació
Simulacions d’impactes de mesures (*)

(*) Simulacions elaborades per Actense amb data 12/06/2017, suposant que la resta de 
paràmetres del sistema de pensions es mantenen sense canvis, i presentades a les comissions 
legislatives corresponents del Consell General el 19/02/2018. 

a) Increment cotització del 12% al 18%, a 
raó 1% anual, en 6 anys

Allargament vida del sistemaSimulacions

5 
anys

a) + b) + c) + increment del factor de 
conversió fins a 10,71 en 10 anys  

b) Allargar edat jubilació de 65 a 67 anys 
en 4 anys

4 
anys

c) Aplicació del coeficient reductor 
existent per tots els punts adquirits

1 
any

11 
anys
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- 8-2. Funcionament del FRJ
Creació

� Organisme de dret públic 

� Neix el 12/02/2015, amb l’entrada en vigor de la Llei 6/2015, de 15 de gener, 
del Fons de reserva de jubilació.

� Objecte: gestionar les reserves generades pel sistema andorrà de pensions en 
interès dels seus beneficiaris.



- 9-2. Funcionament del FRJ
Govern corporatiu

Consell Administració (8 persones)
[mateixos membres Consell Adm CASS]

� 4 membres nomenats pel Govern
� 4 membres elegits en representació 

dels diferents col·lectius.

Comissió Gestora (5 persones)
� 1 nomenat pel Consell Adm FRJ, entre 

els seus membres
� 1 nomenat pel Consell Adm CASS, de la 

direcció de la CASS
� 1 expert extern nomenat pel Consell 

Adm de l’AFA
� 2 experts independents



- 10-2. Funcionament del FRJ
Principis de base

� Cartera d’inversions 
1.462,2 milions Eur (a 31/12/2020)

� Objectiu de la gestió 
Assolir rendibilitat superior a la inflació andorrana a mig i llarg termini 
(art. 26 Llei 6/2015).

� Horitzó temporal
10 anys, en funció de la capacitat de l’Estat de finançar dèficits



- 11-2. Funcionament del FRJ
Impacte de la inflació a llarg termini

� La inflació erosiona el valor dels estalvis
Font: Guide to the Markets 2T2021, JP Morgan



- 12-2. Funcionament del FRJ
Estratègia d’inversió – principis 

� Preservació del patrimoni
�Protecció del patrimoni. 

�Preservació de la seva capacitat adquisitiva a llarg termini.

� Responsabilitat
�Defensa dels interessos dels beneficiaris del FRJ.

� Liquiditat
�Prevalença d’actius cotitzats o negociats en mercats reglamentats.

� Diversificació
�Gestió: 8 gestors externs i cartera interna

�Tipologia d’actius:

• prevalença d’actius poc volàtils (renda fixa d’alta qualitat i monetari) 

• actius per obtenir l’objectiu de rendibilitat a llarg termini (borsa) 

• actius que aportin descorrelació (altres actius)



- 13-2. Funcionament del FRJ
Entitats gestores i dipositàries

� Entitats gestores

� 26,6% cartera interna

� 73,4% gestors externs

� Entitats dipositàries
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- 15-3. Informe anual 2020
Informe de l’auditor independent

�



- 16-3. Informe anual 2020
Rendibilitat dels mercats financers al 2020
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Font: elaboració pròpia en base a dades de Bloomberg



- 17-3. Informe anual 2020
Els mercats financers es van recuperar ràpidament de l’impacte de la
covid gràcies a les mesures contundents de bancs centrals i governs.

Font: Hedgeye, agost 2020



� Resultat compte pèrdues i guanys
En milions d’euros

� Rendibilitat actius financers
Rendibilitat neta de despeses bancàries i comissions de gestió

- 18-3. Informe anual 2020
Resultat 2020

31/12/2020 31/12/2019

Aportacions branca jubilació (*) 32,35 41,05 

Resultat de l'activitat 38,74 108,50 

Gestió  actius  financers 37,25 107,15 

Gestió immobles 1,96 1,79 

Amortitzacions immobles (0,47 ) (0,44 )

RESULTAT (estalvi o desestalvi) DEL PERÍODE 71,09 149,55 

(*) Al 2020 les aportacions van ser 6,1 milions d’euros inferiors als 38,4 milions 
d’euros pressupostats

Rendibilitat actius financers +2,76%
Rendibilitat del benchmark +2,82%
Inflació d’Andorra - 0,20%



- 19-

� Rendibilitat últims 10 anys
Rendibilitat neta de despeses bancàries i comissions de gestió

3. Informe anual 2020
Rendibilitat dels actius financers

Últims 10 
anys

Últims 5 
anys

Rendibilitat FRJ - anualitzada 2,51% 2,36%
IPC Andorra - anualitzada 0,70% 0,89%

Diferencial vs IPC 1,80% 1,47%



- 20-

� Evolució de la cartera d’inversions en els últims 10 anys, comparada amb una 
inversió en dipòsits a 1 any 

3. Informe anual 2020
Impacte de la inflació a llarg termini
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912

987
1.043 1.095

1.168
1.247 1.243

1.392
1.462

Últims 10 
anys

Últims 5 
anys

Rendibilitat FRJ - anualitzada 2,51% 2,36%
IPC Andorra - anualitzada 0,70% 0,89%

Dipòsit 1 any 0,23% -0,23%

260 
milions Eur



- 21-3. Informe anual 2020
Estat de situació financera

Dades en milions d’euros

ACTIU 31/12/2020 31/12/2019 PASSIU 31/12/2020 31/12/2019

Efectiu i equivalents 1,77 0,70 Comptes a pagar 0,12 0,07 

Actius financers 1.445,46 1.374,56 Passius financers a curt termini 0,00 0,00 

Comptes a cobrar 0,39 0,86 PASSIUS CORRENTS 0,12 0,07 

Altres actius corrents 0,05 0,05 

ACTIUS CORRENTS 1.447,67 1.376,17 Passius financers a llarg termini 0,18 0,17 

PASSIUS NO CORRENTS 0,18 0,17 

Propietats d'inversió 35,30 35,25 

Amortització acum propietats d'inv (18,55 ) (18,13 ) Reserves 1.393,04 1.243,49 

Propietats, planta i equipament 0,00 - Resultat exercici 71,09 149,55 

ACTIUS NO CORRENTS 16,75 17,12 Resultat de l'activitat 38,74 108,50 

Aportacions branca jubilació 32,35 41,05 

ACTIUS NETS / PATRIMONI 1.464,13 1.393,04 

TOTAL ACTIU 1.464,42 1.393,29 TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU 1.464,42 1.393,29 



Objectiu 

estratègic
Benchmark

Cartera a 

31/12/2020

% patrim. % patrim. % patrim.

Renda fixa (investment grade) 50% - 75% 60,0% 62,2%

     Monetari (*) 10,2%

     Renda fixa (*) 60,0% 52,0%

Renda variable (cotitzada) 25% - 35% 30,0% 29,2%

     Renda variable Zona Euro 15% - 25% 15,0% 11,9%

     Renda variable mundial ex-Euro 10% - 17,5% 15,0% 16,5%

     Renda variable països emergents 0% - 5% 0,8%

Altres actius 0% - 15% 10,0% 8,6%

     Immobiliari 0% - 7,5% 1,2%

     Private equity 0% - 2,5% 0,0%

     Altres actius (renda fixa high yield, 7,5%

     bons convertibles,...)

TOTAL 100% 100% 100,0%

(*) No es concreten expressament

0% - 10%

- 22-3. Informe anual 2020
Objectiu estratègic i posicionament cartera a 31/12/2020

� Distribució tipus d’actiu � Distribució divises

Límits previstos per la Llei 6/2015

Objectiu 

estratègic
Benchmark

Cartera a 

31/12/2020

% patrim. % patrim. % patrim.

Euro 85% - 100% 85% 90,3%

Divises països desenvolupats ex-Eur 0% - 15% 15,0% 9,7%

(Usd, Cad, Aud, Jpy, Gbp, Chf, Dkk,

Sek, Nok)

Divises països emergents 0% - 5% 0% 0,0%

TOTAL 100% 100% 100,0%



- 23-3. Informe anual 2020
Posicionament d’altres fons de pensions internacionals

Font: Pensions at a glance 2019, OECD

màx 35% renda variable (FRJ)



- 24-

� Volatilitat anualitzada a 31/12/2020
Font: elaboració pròpia en base a dades de Bloomberg

3. Informe anual 2020
Volatilitat dels actius financers



- 25-3. Informe anual 2020
Costos: TER (Total Expense Ratio)

� TER dels actius 
financers

Inclou comissions de 
gestió, custòdia i 
transacció dels actius 
financers.

� TER total del FRJ

Inclou tots costos: 
comissions bancàries, 
despeses de personal, serveis 
exteriors (auditories, estudis 
tècnics, assessors, 
Bloomberg,...), despesa 
corrent dels immobles, 
assegurances i altres 
despeses de funcionament 
del FRJ.

(*) Al 2015 es crea el FRJ, però encara no tenia pressupost i estats financers propis. Per

aquest motiu no és possible identificar de manera precisa les despeses totals del FRJ.
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� Costos alineats amb els referents internacionals
Font: OCDE, Pensions at a glance 2020

- 26-3. Informe anual 2020
Costos: TER (Total Expense Ratio)

Costos totals FRJ (*)
2018: 0,25%
2019: 0,23%
2020: 0,23%

(*) Inclou:
- Costos bancaris - Inversions i millores en immobles
- Despeses de personal - Assegurances
- Serveis exteriors (auditories, estudis tècnics, assessors, Bloomberg, ...) - Altres despeses de funcionament
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- 28-4. Avançament 2021
Pandèmia: el SARS-CoV-2 segueix present...

� Nº de morts es torna a accelerar a nivell mundial, sobretot a Índia i Brasil.
Font: Financial Times, 06/05/2021



- 29-4. Avançament 2021
Pandèmia: ... però amb l’esperança posada en les vacunes.

� Ritmes de vacunació desigual per les dificultats de produir vacunes massivament 
Font: Our world in data, 03/05/2021



- 30-4. Avançament 2021
Context: front comú davant la covid de governs i bancs centrals

� ... i els bancs centrals 
segueixen ajudant a 
finançar el deute generat.

Font: Goldman Sachs, abril 2021

� Els governs mantenen les 
mesures de recolzament 
de l’economia...

Font: CME Group, abril 2021



- 31-4. Avançament 2021
Context: impacte notable i divergent en el creixement econòmic

� PIB al 4rt trimestre del 2020
Font: Statista, OCDE

� Diferents ritmes de recuperació del 
creixement fins a nivells pre-pandèmia
Font: Guide to the Markets 2T2021, JP Morgan



- 32-4. Avançament 2021
Mercats: els bancs centrals mantenen els tipus d’interès baixos...

� Dificultat per obtenir 
rendibilitat i seguretat

Font: elaboració pròpia en base a 
dades de Bloomberg a 
30/04/2021

1,37    Rendibilitat negativa

   Rendibilitat positiva però no permet cobrir cost fix gestió (0,15)

1,96    Rendibilitat positiva i  superior al cost fix gestió (0,15)

------ Inflació espanyola

------ Rendibilitat bo alemany (AAA) a 5 anys� La rendibilitat de la 
renda fixa de qualitat 
no permet superar la 
inflació

Font: Bloomberg, 03/05/2021

País Ràting S&P 1Y 2Y 4Y 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Alemanya AAA -0,65 -0,69 -0,65 -0,58 -0,37 -0,20 0,09 0,09 0,36

Països Baixos AAA -0,70 -0,58 -0,49 -0,41 -0,06 0,25 0,25 0,43

Finlàndia AA+ -0,62 -0,68 -0,54 -0,48 -0,29 -0,03 0,31 0,45 0,60

Àustria AA+ -0,67 -0,65 -0,51 -0,43 -0,29 0,03 0,27 0,47 0,65

França AA -0,62 -0,66 -0,60 -0,52 -0,15 0,16 0,43 0,63 0,94

Bèlgica AA -0,62 -0,65 -0,53 -0,43 -0,23 0,14 0,32 0,64 0,91

Irlanda AA- -0,60 -0,61 -0,49 -0,40 -0,19 0,18 0,40 0,68 0,88

Espanya A -0,53 -0,50 -0,33 -0,21 0,07 0,47 0,81 1,13 1,43

Itàlia BBB -0,47 -0,30 0,02 0,17 0,49 0,90 1,37 1,60 1,91



- 33-

� La manca de visibilitat sobre els beneficis ha obligat a algunes empreses a reduir 
els dividends a repartir als accionistes
Font: Guide to the markets 2T2021, JP Morgan

4. Avançament 2021
Mercats: ...i la rendibilitat per dividend de les accions també ha baixat.



- 34-4. Avançament 2021
Rendibilitats dels actius financers

� Els mercats anticipen la recuperació econòmica i afavoreixen els actius de risc
Font: elaboració pròpia amb dades de Bloomberg a 30/04/2021

A
lt

re
s

R
e
n
d
a
 v

a
ri

a
b
le

M
o
n
e
ta

ri
  
re

n
d
a
 f

ix
a



- 35-4. Avançament 2021
Com invertim en aquest context

o Separació d’una cartera a curt termini, per 
fer front als primers dèficits (2024-28)

o Major diversificació geogràfica
o Major diversificació en actius menys líquids
o Major diversificació en divisa

o En la selecció de les inversions, completar 
l’anàlisi d’aspectes financers amb criteris 
ESG:

o Llista d’inversions excloses
o Pla d’implementació progressiu

Inversió socialment 
responsable

Mantenir la visió de llarg 
termini preveient els 

primers dèficits

Augment de la 
diversificació



- 36-4. Avançament 2021
Rendibilitat provisional 2021

� Rendibilitat actius financers a 31/03/2021

Rendibilitat actius financers    + 2,17%
Rendibilitat del benchmark + 2,57%
Inflació d’Andorra (*) + 0,80%

(*) Dada interanual a març 2021, segons www.estadística.ad a 06/05/2021



Gràcies per la 
seva atenció
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