Les pensions només estan
garantides en la República
Catalana
juliol de 2017
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Qui té dret a la pensió?
• Les pensions són un dret que tenen els treballadors i
autònoms que han cotitzat i aquelles altres
persones que reuneixen els requisits establerts per
la llei.
• La pensió ha de ser pagada per qui ha rebut les
cotitzacions (la Seguretat Social), o per qui ha
reconegut el dret, independentment d’on visqui qui
l’ha de percebre i sigui quina sigui la seva nacionalitat.

Si no existeix una guardiola, com es paguen?

Les cotitzacions dels treballadors i altres circumstàncies,
consten anotades a la “Vida laboral” i en els registres de la
Seguretat Social o mutualitats, però no existeix una bossa

amb els diners, ja que les pensions les paguen els
treballadors que estan actius i determinades prestacions

van a càrrec de l’Estat.

Com es paga la pensió?

Les cotitzacions de la gent que treballa avui és
la font més important d’on surten les
pensions mensualment
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El Fons de Reserva, és una guardiola?
El Fons de Reserva no és una guardiola de les
pensions, sinó que es un fons que estava previst per
ajudar a pagar els pensionistes a partir de l’any 2030.
S’ha fet servir per cobrir el que no cobrien les
cotitzacions.
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El Fons de Reserva no cobreix les pagues
extres del 2017

• El juny del 2017 la Seguretat Social espanyola s’ha hagut
d’endeutar en 5.986 milions d’euros addicionals per a
poder fer front a la paga extra d’estiu davant la
insuficiència del Fons de Reserva per al 2017.

El futur de les pensions a Espanya és incert

• El Govern espanyol preveu que fins a l’any 2022 cada any les pensions
espanyoles tindran un forat de 15.000 milions d’euros.
(Font: Airef, febrer del 2017)
• La Seguretat Social s’haurà d’endeutar per a poder pagar les pensions
i subsidis.
• Però el deute públic espanyol se situa al voltant del 100 % del PIB, un
nivell molt alt i vulnerable a les pujades de tipus de interès que es
produiran.

Les pensions a Espanya no són sostenibles
• En resum: el sistema de pensions de la Seguretat
Social espanyola no és sostenible (com ja ha
alertat el mateix Banc d’Espanya).

El poder adquisitiu de les pensions baixa
cada any a Espanya
Com que hi ha un dèficit crònic en el sistema de
pensions, aquestes només pujaran un 0,25 % en els
propers anys, com destaca Airef, com a molt.
El poder adquisitiu baixa any rere any
El 2016, el cost de la vida (IPC) va pujar l’1,9 %.
Els pensionistes van perdre un 1,65 % de poder
adquisitiu, en pujar les pensions només un 0,25 %.
“A Espanya veurem com el poder adquisitiu de les
pensions baixa de forma ininterrompuda.”
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Catalunya, aportadora neta a la Seguretat
Social espanyola
Catalunya ha aportat a la Seguretat Social més del
que ha rebut
Del 1995 al 2012:

• l’aportació de Catalunya va generar un excedent de
20.336 milions d’euros; en canvi,
• les aportacions del conjunt de l’Estat van generar un
dèficit de 116.711 milions d’euros en relació amb les
pensions pagades
Catalunya:

Espanya:

Aportacions per habitant: +2.686 €/habitant
Superàvit
Aportacions per habitant: - 2.469 €/habitant
Dèficit

Font: Generalitat de Catalunya, a partir de les dades de l’Estat. 2012, últim any amb dades publicades per l’Estat.

Catalunya, aportadora fonamental també al
Fons de Reserva

Els treballadors i empresaris catalans, els qui més van
aaportar al Fons de Reserva.
Amb el 16 % de la població,
Catalunya va aportar el 29 % del Fons de Reserva de la
Seguretat Social.

Catalunya té més treballadors actius i salaris més alts

Els factors determinants de les pensions són:
• el nombre de treballadors actius
• el salari mitjà dels treballadors actius
Aquests factors són més favorables a Catalunya

Atur (IV-2016)
Índex salarial mitjà (IV-2016)

Catalunya

Espanya

14,85%

18,63%

107

100

Font: INE.

Si hi ha menys atur, s’han de pagar menys subsidis i la
Seguretat Social té més marge per a pagar les pensions.

Catalunya també té un millor índex d’ocupació
Tot i que persisteixen els problemes del nivell de feina,
la taxa d’ocupació catalana és un 10 % superior a la
d’Espanya.
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Catalunya

Bones perspectives de creixement a la
República Catalana
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L’eliminació del dèficit fiscal i una bona política econòmica
impulsaran el PIB.

Les pensions, econòmicament garantides a
la República Catalana
• Si el salari mitjà és més alt,
• tenim menys atur i una taxa d’ocupació més alta i
• les perspectives de creixement econòmic són
superiors
Les pensions a la República Catalana no sols estan
garantides sinó que podran millorar
• el futur de les pensions és incert a l’Estat espanyol
podem concloure que:

Les pensions només estan garantides en
una Catalunya independent.

Però a mi qui em pagarà la pensió?

“La Llei de transitorietat, que tramita el
Parlament de Catalunya, garanteix que els
jubilats i els subsidiats cobrin en tot moment
la pensió i les prestacions, i que mantinguin el
poder adquisitiu.”
(Josep Ginesta Vicente, secretari general de Treball de la
Generalitat de Catalunya. Març del 2017.)

Amplia la informació i segueix-nos a

http://www.economistes.assemblea.cat
http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-laIndependència/230977203659720
http://twitter.com/ANC_Economistes

