COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

C2

TEXT 3
Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons
els arguments que us donem.
La renda bàsica
Quan es parla de renda bàsica, hom es refereix a un ingrés pagat per l’Estat, com a dret de ciutadania,
a cada membre de ple dret o resident de la societat, fins i tot si no vol treballar de forma remunerada.
Niño Becerra, catedràtic d’Estructura Econòmica en la Universitat Ramon Llull de Barcelona, creu que
la renda bàsica universal s’acabarà imposant en tot Europa Occidental. El factor treball és cada vegada
menys necessari en el procés productiu, mentre que el capital adquireix més rellevància i obté una major
porció del pastís. La renda bàsica pot acabar sent l’opció menys dolenta per a mantenir la convivència.
El catedràtic assenyala en La Carta de la Bolsa que “la renda bàsica s’implementarà sí o sí, però no serà
un tema únicament d’Espanya”. Actualment a Finlàndia i Holanda s’estan realitzant experiments d’on
s’obtindran conclusions fonamentals. Diversos municipis i regions també han activat rendes mínimes,
rendes d’inserció, que en el fons “no són més que assajos d’una renda bàsica”, destaca l’expert.
Aquesta anàlisi de l’economista català arriba un dia després que l’FMI haja obert un debat intern sobre la
solvència de la renda bàsica a l’hora de reduir la desigualtat d’ingressos.
En l’última edició del Monitor Fiscal, elaborat per l’equip que lidera Vitor Gaspar, director del Departament
d’Assumptes Fiscals del Fons Monetari Internacional, la desigualtat i la bretxa social han cobrat bona part
del protagonisme. La seua intenció?, cercar polítiques que permeten promoure un creixement inclusiu,
entre les quals es troba la renda bàsica que Becerra fa anys que defensa com a eina per a combatre els
canvis productius a Occident.
Eleconomista.es (adaptació)
OPCIÓ A
Creus que la renda bàsica és una clara aposta per a frenar la desigualtat econòmica que s’està
produint a la zona euro. El grau d’endeutament de les famílies disminuiria i així augmentaria el
consum. Els ciutadans tindrien una sensació major d’autorealització en no veure’s forçats a treballar
en sectors que no els interessen.
OPCIÓ B
Creus que si la quantitat percebuda per cada ciutadà és baixa, no el protegirà de les despeses
i tampoc no l’alliberarà de seguir treballant com abans. La renda bàsica hauria de sostenir-se amb
impostos més alts. Els més beneficiats de la renda bàsica seran els que guanyen menys, però es
reduiran els ingressos dels contribuents amb rendes més altes.
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