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ESTUDI SOBRE EL FUTUR DE LES PRESTACIONS SOCIALS

TRANSPORT AERI

Caldera garanteix el pagament de
les pensions públiques fins al 2036

Iberia abaixa
els preus
pel descens
del petroli

EFE / MONDELO

b Reitera que els
immigrants aporten
al Seguro més de
8.000 milions anuals

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

Iberia ha decidit reduir el preu
dels bitllets com a conseqüència
del descens del petroli. A partir
de dilluns que ve, l’aerolínia aplicarà una lleugera rebaixa de dos
euros per trajecte al recàrrec que
imposa als bitllets de vols de mitja distància, de manera que
aquest queda en 21 euros. Pel que
fa a les rutes a Amèrica i Sud-àfrica, la retallada és de tres euros
per trajecte, fins a situar-se en 62
euros.
La companyia, que se suma
així a les mesures preses per altres competidores, ajusta el preu
del recàrrec al nou nivell de cotització del cru. L’aerolínia no descarta noves rebaixes en el futur
«atenent la situació dels preus internacionals del combustible».

EL PERIÓDICO
MADRID

l ministre de Treball i Afers
Socials, Jesús Caldera, va
afirmar ahir que si el fons
de reserva de la Seguretat
Social, que arribarà previsiblement
als 40.000 milions d’euros el 2007,
manté l’actual superàvit durant els
pròxims 10 anys, el sistema de pensions podrà suportar dèficits de mig
punt del producte interior brut (PIB)
durant els següents 20 anys. El pagament de les pensions estaria així garantit fins al 2036.
Caldera va voler dissipar així els
temors d’una fallida dels comptes
públics davant un envelliment de la
població durant les pròximes dècades. Va assenyalar que el Govern ha
previst una bateria de mesures
orientades a elevar la taxa d’activitat
en el mercat laboral en previsió
d’aquest canvi demogràfic mitjançant un increment de l’ocupació
femenina, més estabilitat de l’ocupació, compatibilitat entre la vida laboral i la familiar i la prolongació de la
vida laboral.

E

/ En aquest
punt, va marcar com a prioritat de
l’Executiu equiparar l’edat oficial de
jubilació amb la real, i va apuntar
que des del començament de la legislatura s’ha ampliat en 10 mesos
al passar dels 62 anys i 8 mesos als
63 anys i sis mesos.
El ministre Caldera va insistir, en
un acte al Cercle d’Empresaris a Madrid, que el sistema de Seguretat Social espanyol «és dels més sanejats».
El ministre va recordar que fa més
de 10 anys que diversos organismes
internacionals, com ara la Comissió
Europea (CE), anuncien previsions
per a Espanya que «no s’estan complint».
El titular d’Afers Socials va fer

33 El ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera, dimecres, al Congrés.

El deute familiar segueix desbocat
i arriba als 772.000 milions d’euros

RETARD DE LA JUBILACIÓ

33 L’endeutament de les famílies
espanyoles va marcar un nou
rècord en el primer semestre i es
va situar en 772.512 milions
d’euros. Aquesta xifra equival a
més del 82% del producte interior
brut (PIB) i suposa un increment
del 19,4% en relació amb el mateix període del 2005, segons dades del Banc d’Espanya. És la primera vegada que el deute de les
llars supera el 80% del PIB.
33 El principal increment del deute prové dels préstecs a llarg termini, amb un increment del
21,2%, entre els quals destaquen
per sobre de tots les hipoteques

per finançar l’adquisició d’una vivenda. Les dades del primer semestre de l’any contrasten de forma considerable amb el deute de
les llars el 1998, que es va situar
en 253.042 milions d’euros, fet que
suposa que l’endeutament familiar
ha augmentat un 205,29% des
d’aleshores.
33 Paral . lelament a l’increment
del deute, per primera vegada la
riquesa financera neta de les llars
va baixar. En el segon trimestre de
l’any es va reduir en 7.034 milions
d’euros respecte al trimestre anterior, fins a situar-se en 876.232
milions.

també una nova defensa de l’aportació dels immigrants a l’economia espanyola. Va assegurar que els
600.000 immigrants regularitzats fa
un any «han fet aflorar de l’economia submergida» nous contribuents
que abans «no aportaven ni impostos ni cotitzacions» al sistema. Actualment, el nombre d’estrangers
afiliats a la Seguretat Social ja supera els 800.000, i aporta més de 8.000
milions d’euros anualment, cosa
que equival a l’1% del PIB i al superàvit del sistema de la Seguretat
Social.
Respecte a la despesa social que
provoquen aquests treballadors estrangers, va assenyalar que per cada
30 cotitzants estrangers, només un
percep pensió, mentre que per cada
2,3 cotitzants espanyols, un la rep,
circumstància que indica, va considerar, que les xifres «encara estan
molt distants». H

LOSADA, A CLICKAIR / Clickair, de
la qual Iberia posseeix el 20% del
capital, ha fitxat com a president
Carlos Losada, director general
d’Esade. El nomenament es farà
efectiu durant la pròxima reunió
del consell d’administració de la
companyia, de la qual també són
socis les famílies Carulla (Agrolimen), a través de Quercus; Serratosa (Nefinsa-Air Nostrum), Fluxà
(Iberostar) i l’empresa ACS, a
través de Cobra. Losada, doctor
en administració i direcció d’empreses, és en l’actualitat conseller
de Gas Natural, entre altres companyies.
Per la seva part, la britànica Easyjet augmentarà les freqüències
de les rutes que realitza des de
Barcelona, on és el quart operador, per millorar l’oferta per a
viatgers de negocis, segons va explicar ahir el responsable de
l’aerolínia per al sud d’Europa,
Arnaldo Muñoz. En un acte per
commemorar els 10 anys de la firma a la capital catalana, Muñoz
va assegurar que Easyjet ja transporta el 20% del turisme internacional que arriba a Barcelona en
avió. H

