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A la Catalunya independent seguiré cobrant la pensió i
els subsidis
Catalunya serà capaç de pagar les pensions de la gent gran i els subsidis de les persones
aturades. La República Catalana pot garantir les pensions.
A l’Estat espanyol les pensions es paguen amb els diners que cotitzen els treballadors en
actiu cada mes. Amb el 16% de la població Catalunya aporta el 29% del Fons de Reserva de
la Seguretat Social.
La capacitat de pagar les pensions depèn de la taxa d’ocupació, de la proporció entre
treballadors en actiu i pensionistes, i de la quantitat que cotitzi cada treballador.
A Catalunya
la taxa d’ocupació és més alta que a l’Estat. El salari mitjà és
també més alt.
Amb la independència
La reinversió del dèficit fiscal contribuirà a disminuir
el nombre de treballadors en atur. Per tant, els jubilats
catalans tindran millors perspectives a la Catalunya
independent que en la situació actual.
La República Catalana pagarà les pensions amb les aportacions que els treballadors i les
empreses catalanes generen, de la mateixa manera que ho fan ara. Amb una taxa d’atur
per sota del 15%, la Seguretat Social catalana és perfectament viable i genera superàvit.
La independència és una oportunitat per basar el creixement en estructures europees i
rebaixar la taxa d’atur a la mitjana l’europea, al voltant d’un 10%.
A Catalunya, el saldo acumulat de la Seguretat Social durant el període 1995-2010 ha tingut
un superàvit al sistema de pensions de 3.384 euros/habitant amb només tres anys de
dèficit; Espanya ha tingut en el mateix període un saldo deficitari de 2.228 euros/habitant
amb deu dels setze anys amb dèficit.
Catalunya és qui contribueix a les pensions de l’Estat espanyol, no a la inversa.
Disposar d’un estat propi permetrà prendre decisions econòmiques pròpies i millorar el
sistema de pensions i subsidis.
Les pensions seran més segures a la República Catalana.
Per a més informació: http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=4494
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