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1.- A Constitución Española no seu artigo 50 di: “os poderes públicos garantirán 

mediante pensións adecuadas e periodicamente actualizadas, a suficiencia 

económica aos cidadáns durante a terceira idade. Así mesmo, e con independencia 

das obrigas familiares, promoverán o seu benestar mediante un sistema de servizos s o c i a i s  

que atenderán os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio”:

1.1  Polo tanto existe un mandato constitucional para 

que o Goberno actualice as pensións, para que estas 

permitan ter suficiencia económica e unha vida 

digna ás persoas maiores.

1.2. Un mandato constitucional claro que obriga a 

revalorizar as pensións a un goberno que acate e 

cumpra a Constitución.

1.3. O artigo 50 ten o mesmo valor que o 135 ou que o 

155. Non se pode ser constitucionalista a tempo 

parcial. Non se pode decidir segundo que artigo, 

este si este non. 

2.1. En Galicia hai 672.874 persoas con pensións 

contributivas da Seguridade Social ás que hai que 

engadir 24.583 con pensións non contributivas e 

43.227 con  pensións de clases pasivas, en total son 

740.684 persoas pensionistas.

2.2. Isto significa que algo máis de unha de cada catro 

persoas, o 27% exactamente, viven das pensións, que 

son  determinantes no benestar social e persoal 

porque o 45% dos fogares galegos teñen no sistema 

público de pensións a súa fonte principal de ingresos.

2.-O sistema público de pensións é fundamental para o benestar da cidadanía pero tamén 

para a economía porque ademais de ser o instrumento máis potente da protección social 

ten consecuencias directas sobre o crecemento económico e o emprego.

“A Constitución 
obriga 

a revalorizar 
as pensións”

2.1. En Galicia hai 672.874 persoas con pensións 

contributivas da Seguridade Social ás que hai que 

engadir 24.583 con pensións non contributivas e 

43.227 con  pensións de clases pasivas, en total son 

740.684 persoas pensionistas.

2.2. Isto significa que algo máis de unha de cada catro 

persoas, o 27% exactamente, viven das pensións, que 

son  determinantes no benestar social e persoal 

porque o 45% dos fogares galegos teñen no sistema 

público de pensións a súa fonte principal de ingresos.

“No 45% dos fogares
galegos as pensións
públicas son a súa 

fonte principal 
de ingresos”



2.3. As pensións tamén son un elemento clave na evolución da economía, 

porque os máis de 10.000 millóns de euros que cada ano cobran os 

pensionistas  galegos equivalen ao 28% do consumo total dos fogares, 

que pola súa vez é a compoñente fundamental da demanda interna e, 

polo tanto, do crecemento económico. Por iso, subir as pensións é un 

factor de crecemento do PIB moi importante. Un informe recente de 

AFI estima que a perda de poder adquisitivo das pensións estimada ata 

2035 provocará un menor crecemento de 1,5 puntos do PIB cada ano.

2.4. Por iso mesmo, as pensións desempeñaron un papel fundamental de 

soporte durante a crise, porque axudaron a manter uns ingresos 

mínimos en moitos fogares afectados pola perda de emprego e porque 

actuaron de estabilizadores da economía.

Pensionistas
S. Social

Pensionistas
Clases Pasivas

Pensionistas Non
 Contributivos

Total

672.874

740.684

24.58343.227

Fontes: Seguridade Social, Imserso, Minhap

NÚMERO DE PENSIONISTAS EN GALICIA
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3.- As pensións en Galicia son moi baixas, en especial no caso das mulleres, nas pensións de 

viuvez e das persoas autónomas, cun peso elevado das pensións mínimas, con moitas por 

debaixo do limiar da pobreza e moi inferiores á media do Estado:

3.1  A contía media é de 788 euros brutos ao mes, pero 

detrás desta cifra global agóchanse realidades 

dramáticas: a pensión media do réxime de 

autónomos é de 561 euros e a pensión de viuvez de 

tan só 554 euros, cantidades moi baixas que se 

sitúan por baixo do limiar de pobreza.

3.2 Nas pensións tamén hai discriminación contra as 

mulleres, porque a súa pensión media é de 622 

euros, son 358 euros menos que a dos homes o que 

significa unha fenda en contra das mulleres do 

58%. 

“A pesión media
das mulleres 

en Galicia
é de 358€ menos
que a dos homes”

Fonte: Seguridade Social - Febreiro 2018

Autónomos Media Xeral Enfermidades 
profesionais

Minería do
carbón

Accidentes de
traballo

Traballadores 
do mar

788€

883€ 896€ 923€

1.075€

1.307€

561€

IMPORTE MEDIO DA PENSIÓN 
POR RÉXIME EN GALICIA
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4.- Galicia é un país de pensionistas pobres porque case seis de cada dez pensións se sitúan 

por baixo do limiar da pobreza que en 2016 o Instituto Galego de Estatística  sitúo en 639 

euros ao mes, cifra á que non chegan máis de 400.000 pensións galegas:

4.1 Os valores medios distorsionan a realidade dramática 

de moitos e moitas pensionistas. En Galicia hai 

126.088 pensións por debaixo de 350 euros, 89.293 

por debaixo de 500 euros e 229.080 por riba desa cifra 

pero por baixo de 650 euros. Sumados son as pensións 

da pobreza, porque 444.761 pensionistas están por 

baixo do limiar da pobreza en Galicia.

4.2 Por riba deles, pero por baixo de mil euros, hai outras 

147.675 pensións de forma que o 79%  do total en 

Galicia non chega ao mileurismo.

4.3 Esta é realidade das pensións en Galicia, a súa escasa 

contía, que queda demostrada porque a pensión mais 

común é a  situada entre 500 e 650 euros brutos 

mensuais e só o 10% das pensións supera os 1.500 

euros brutos mensuais.

4.4 Unha dura realidade que se pon de evidencia nun dato 

demoledor: o 58% das pensións en Galicia están por 

debaixo do limiar de pobreza, cifra que chega ata o 68% 

no caso de Lugo e Ourense.

4.1 Os valores medios distorsionan a realidade dramática 

de moitos e moitas pensionistas. En Galicia hai 

126.088 pensións por debaixo de 350 euros, 89.293 

por debaixo de 500 euros e 229.080 por riba desa cifra 

pero por baixo de 650 euros. Sumados son as pensións 

da pobreza, porque 444.761 pensionistas están por 

baixo do limiar da pobreza en Galicia.

4.2 Por riba deles, pero por baixo de mil euros, hai outras 

147.675 pensións de forma que o 79%  do total en 

Galicia non chega ao mileurismo.

4.3 Esta é realidade das pensións en Galicia, a súa escasa 

contía, que queda demostrada porque a pensión mais 

común é a  situada entre 500 e 650 euros brutos 

mensuais e só o 10% das pensións supera os 1.500 

euros brutos mensuais.

4.4 Unha dura realidade que se pon de evidencia nun dato 

demoledor: o 58% das pensións en Galicia están por 

debaixo do limiar de pobreza, cifra que chega ata o 68% 

no caso de Lugo e Ourense.

“O 58% das pensións 
en Galicia están 
por debaixo do 

limiar da pobreza, 
chegando ata o 68%
en Lugo e Ourense”

Fonte: Seguridade Social - Febreiro 2018

menos de 350 de 350 a 500de 350 a 500  500 a 650  650 a 800  800 a 1000  1000 a 1300  1300 a 1600  1600 a 2000 máis de2000

126.088

89.293 87.829

59.846 60.948

37.946
27.505

41.988

229.080

NÚMERO DE PENSIÓNS 
POR TRAMO EN GALICIA

/ 4

ANÁLISE E PROPOSTAS PARA DEFENDER O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS



5. As pensións en Galicia están moi por detrás da media do estado e moi afastadas das CC.AA 

con mellores pensións porque somos a segunda CC.AA con pensións mais baixas:

5.1 Galicia é a segunda CC.AA coas pensións máis 

baixas do Estado, só por riba de Estremadura: a 

pensión media de Galicia é un 20% inferior á media 

do Estado.

5.2 De media en 2017 unha persoa xubilada media 

galega cobrou 2.534 euros menos que a media do 

Estado (e 6.076 menos que unha vasca, 5.208 

euros menos que unha madrileña ou 3.472 menos 

que unha cántabra).

5.3 Pensións baixas que teñen a súa orixe nas 

debilidades da estrutura produtiva galega ––entre 

as que está tamén ter salarios máis baixos–– de 

forma que o 31% das pensións en Galicia non 

chegan a contía mínima e polo tanto reciben o 

complemento de mínimos,  seis puntos máis que a 

media do Estado.

“Galicia é a 
segunda CC.AA 
coas pensións
máis baixas 
do Estado. 

O 31% non chega 
a contía mínima”

Fonte: Seguridade Social - Febreiro 2018

Galicia España

Xubilación Viuvez Total

897€

1.078€

554€

652€

788€

932€

IMPORTE MEDIO DAS PENSIÓNS GALICIA / ESPAÑA
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6.- Para analizar as contas do sistema hai que referirse ás do conxunto do Estado porque a 

Seguridade Social funciona cunha caixa única de ingresos e gastos que é determinante na 

cohesión e na solvencia do sistema.  O déficit do sistema non foi provocado por un gasto 

excesivo senón pola falta de ingresos derivado da crise económica, que se trasladou primeiro 

a unha brutal destrución de emprego e despois á precariedade laboral e á devaluación 

salarial, o que reduce a base de cotización:

6.1 O gasto en pensións contributivas en 2017 foi de 
123.000 millóns de euros, equivalente ao 10,4% do 
PIB, unha cifra inferior á que destinan a pensións a 
media da UE (13,2%) e sobre todo países como 
Francia (15%), Italia (16%) ou Austria (13%)

6.2 O problema non está en que gastemos moito en 
pensións senón que a recadación é baixa. En 2016 os 
ingresos por cotizacións sociais en España acadaron o 
12,2% do PIB mentres que na media da zona euro 
foron do 15,3%, isto é, 3,1 puntos de PIB equivalentes 
a 35.000 millóns de euros.

6.3 Ata o exercicio 2010 o sistema público de pensións 
estaba en equilibrio, cun superávit superior a 10.000 
millóns de euros. O déficit aparece a partires de 2011 e 
acada en 2017 o  valor máximo, 18.500 millóns de 
euros, pero este desequilibrio non está provocado por 
razóns demográficas senón pola recesión económica.

6.1 O gasto en pensións contributivas en 2017 foi de 
123.000 millóns de euros, equivalente ao 10,4% do 
PIB, unha cifra inferior á que destinan a pensións a 
media da UE (13,2%) e sobre todo países como 
Francia (15%), Italia (16%) ou Austria (13%)

6.2 O problema non está en que gastemos moito en 
pensións senón que a recadación é baixa. En 2016 os 
ingresos por cotizacións sociais en España acadaron o 
12,2% do PIB mentres que na media da zona euro 
foron do 15,3%, isto é, 3,1 puntos de PIB equivalentes 
a 35.000 millóns de euros.

6.3 Ata o exercicio 2010 o sistema público de pensións 
estaba en equilibrio, cun superávit superior a 10.000 
millóns de euros. O déficit aparece a partires de 2011 e 
acada en 2017 o  valor máximo, 18.500 millóns de 
euros, pero este desequilibrio non está provocado por 
razóns demográficas senón pola recesión económica.

“O déficit do sistema

foi provocado pola

falta de ingresos:

destrución de emprego,

precariedade e 

devaluación salarial”

Fonte: elaboración propia sobre datos Seguridade Social/INE

1997/2002 2003/2008 2008/2014 2015/2017

34,4%

44,5%

36,5% 38,0%

28,8%

8,8%
11,7%

-7,2%

Gasto en pensións PIB nominal

VARIACIÓN GASTO EN PENSIÓNS E PIB NOMINAL
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6.4 Non foi a demografía a que provocou o desequilibrio 
nas contas do sistema, foi a economía, ou para ser 
máis precisos a recesión provocada pola crise 
financeira e a xestión da mesma en clave neoliberal. 
O gasto en pensións se incrementou a un ritmo do 
4% anual porén pasou de ser o 7,2% ao 10,4% do 
PIB, un dato que pon de evidencia que a orixe do 
actual déficit non foi o incremento do gasto senón a 
caída do PIB.

6.5 A evolución económica foi o factor determinante 
porque a década perdida provocou un custe brutal 
na xeración de riqueza. En 2017 o PIB realmente 
acadado está 400.000 millóns de euros por baixo do 
que debería estar de non ser pola dobre recesión. 
Isto é, si  a economía medrara o mesmo que a media 
dos últimos trinta e cinco anos o gasto en pensións 
seguiría na contorna do 7% e polo tanto o sistema 
tería superávit e o Fondo de Reserva seguiría 
medrando. A política austericida da Troika tamén e a 
responsable do déficit actual so sistema publico de 
pensións.

7.1 En 2008 as rendas salariais eran o 50% da riqueza xerada no estado e 

agora en 2017 só o 47%, un retroceso de tres puntos equivalente a 

70.000 millóns de euros menos para salarios, o  que  provoca unha 

redución das bases de cotización e polo tanto dos ingresos do sistema 

publico de pensións.

7.2 En 2017 hai 1.026.000 persoas cotizando á Seguridade Social menos 

que antes da recesión. 

7.3 Os salarios, e polo tanto as bases de cotización, son máis baixas pola 

precariedade laboral e a devaluación salarial provocadas polas reformas  

laborais, en especial a de 2012.

“A política austericida
da Troika, foi en

parte responsable
do déficit actual 

do sistema público
de pensións”

7.- Menos riqueza e peor repartida porque a recesión agravou unha evolución negativa no 

reparto da renda en contra dos salarios, unha diminución do seu peso no PIB que obviamente 

afecta aos ingresos da Seguridade Social que se basean en cotizacións sobre as retribucións 

salariais:
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7.4 Menos emprego, máis precario, a xornada parcial, con anómalas fórmulas 

de relación laboral que implican peores salarios o que provoca que a pesar 

que o PIB xa está por riba da cifra anterior á recesión, a masa salarial de 

2017 aínda é inferior en 30.000 millóns de euros á de 2011, unha 

diferenza que provoca 10.000 millóns de euros menos de ingresos para a 

Seguridade Social.

7.5 Temos un problema no total da riqueza xerada por culpa da dobre recesión 

pero tamén pola forma na que se distribúe, isto é, tanto no volume do PIB 

como no seu reparto entre salarios e beneficios. Menos riqueza e peor 

repartida que agrava a desigualdade social que afecta tamén ás pensións.

8.1 As últimas dúas reformas do sistema, as de 2011 e 2013 –impostas no 

máis duro da recesión cumprindo o ditado da Troika–  teñen como único 

eixe a redución do gasto en pensións, renunciando a buscar un incremento 

dos ingresos ou un cambio no modelo de financiación do sistema.

8.2 A reforma de 2011 supuxo elevar a idade de xubilación ordinaria de 65 a 

67 anos, aumentou de 15 a 25 anos o período de cómputo para o cálculo da 

pensión, ademais de endurecer as condicións de acceso establecendo, 

entre outras novas condicións, a obriga de cotizar 37 anos para ter dereito 

ao 100% da pensión. 

8.- As reformas de 2011 e 2013 son un ataque ao benestar das persoas pensionistas porque 

foron impostas co único obxectivo de recortar o importe das pensións dentro da estratexia de 

redución do gasto público e o deterioro do estado de benestar: 

8.1 As últimas dúas reformas do sistema, as de 2011 e 2013 –impostas no 

máis duro da recesión cumprindo o ditado da Troika–  teñen como único 

eixe a redución do gasto en pensións, renunciando a buscar un incremento 

dos ingresos ou un cambio no modelo de financiación do sistema.

8.2 A reforma de 2011 supuxo elevar a idade de xubilación ordinaria de 65 a 

67 anos, aumentou de 15 a 25 anos o período de cómputo para o cálculo da 

pensión, ademais de endurecer as condicións de acceso establecendo, 

entre outras novas condicións, a obriga de cotizar 37 anos para ter dereito 

ao 100% da pensión. 

“As dúas reformas
teñen como único 
eixo a redución

do gasto en
pensións”
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8.3 A reforma de 2013 é máis simple pero máis 

perversa, porque anticipa a 2019 a aplicación do 

factor de sostibilidade –que xa estaba recollido na 

reforma de 2011 pero non se ía empezar a aplicar 

ata 2027– pero sobre todo porque elimina a 

actualización das pensións vinculada ao IPC e 

introduce un denominado índice de revalorización 

das pensións.

8.4 Estas medidas teñen un único obxectivo: reducir o 

importe das pensións que cobran os e as 

pensionistas actuais (índice revalorización) e os e as 

pensionistas futuras (factor de sostibilidade).  As 

hipóteses sobre as que se definen ambas van  

provocar un gravísimo deterioro da pensión 

buscando exclusivamente a redución do gasto 

público. Isto é, búscase unha suposta sostibilidade 

do sistema a costa de recortar as pensións.

9.1 No caso de factor de sostibilidade introduce unha 

fórmula para que a pensión inicial se reduza na medida 

na que aumente a esperanza de vida: como se vai 

cobrar máis anos a pensión ten que ser menor, coa idea 

de repartir o mesmo importe en máis anos de vida.

9.2 A aplicación do factor de sostibilidade a partir de 2019 

implica unha redución do 0,7% anual acumulativa na 

pensión inicial, o que supón un 15% de caída en vinte 

anos.

9.3 Isto significa que unha pensión inicial de 1.000 euros 

sería de 993 no primeiro ano de aplicación do factor de 

sostibilidade, de 986 euros o segundo ano e iría 

acumulando caídas ata ser de 850 euros dentro de 

vinte anos.

“Coa reforma de
 2013 as

pensións deixan
de vencellarse

ao IPC”

9.-  O factor de sostibilidade supón un recorte gradual pero sostido no tempo que vai provocar 

unha redución moi importante da pensión inicial en comparación co último salario, o que se 

coñece como taxa de reposición.

9.1 No caso de factor de sostibilidade introduce unha 

fórmula para que a pensión inicial se reduza na medida 

na que aumente a esperanza de vida: como se vai 

cobrar máis anos a pensión ten que ser menor, coa idea 

de repartir o mesmo importe en máis anos de vida.

9.2 A aplicación do factor de sostibilidade a partir de 2019 

implica unha redución do 0,7% anual acumulativa na 

pensión inicial, o que supón un 15% de caída en vinte 

anos.

9.3 Isto significa que unha pensión inicial de 1.000 euros 

sería de 993 no primeiro ano de aplicación do factor de 

sostibilidade, de 986 euros o segundo ano e iría 

acumulando caídas ata ser de 850 euros dentro de 

vinte anos.

“O mal chamado factor

de sostibilidade vai

provocar unha reducción

do 15% da

 pensión inicial”
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10.1 O recorte máis duro da reforma de 2013 é o índice de revalorización porque 

afecta a todas as pensionistas, tanto actuais como futuras, e porque condena a 

unha perda continuada e acumulada de poder adquisitivo. Tal e como están 

definidas as hipóteses, o índice de revalorización vai ser sempre do 0,25%, isto é, 

a case conxelación permanente das pensións.

10.2 Fronte a esta cifra mínima do 0,25 as previsións máis conservadoras estiman 

que o IPC estará de media no 2%, que é a cifra obxectivo definida polo Banco 

Central Europeo. Xa pasou en 2017: un incremento das pensións do 0,25% e un 

IPC do 1,9% en media anual, o que significa que as pensións sufriron unha perda 

de poder adquisitivo do 1,65%, equivalente a máis de 200 euros anuais.

10.- Desligar o aumento da pensión á variación do IPC vai provocar un profundo deterioro da 

protección social porque os prezos van medrar moito máis que as pensións, que van sufrir un 

proceso continuado e acumulativo de perda de poder adquisitivo. Si non se elimina o índice 

de revalorización e se recupera a referencia ao IPC en poucos anos pasaremos de ter 

pensións baixas a ter pensións de miseria:

DIMINUCIÓN DA PENSIÓN INICIAL POLA APLICACIÓN 
DO FACTOR DE SOSTIBILIDADE

 
Fonte: elaboración propia 
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10.3 O plan do Goberno é facer permanentemente esta 

situación, condenando ás pensionistas a un 

deterioro continuado da súa situación económica, 

porque cun incremento do 0,25% nas pensións e un 

IPC  que vai estar de media no 2%, como mínimo, 

nos próximos 20 anos as pensións van perder o 30% 

do seu poder adquisitivo.  Para que se entenda 

mellor, é como si hoxe a pensión media en vez de 

788 euros fose de 550, a dos autónomos en vez de 

561 euros baixara a 337 e a de viuvez fose de 330 

euros ao mes. 

 

PERDA PODER ADQUISITIVO PENSIÓN 2018/2040

EVOLUCIÓN DA PENSIÓN EN TERMOS REAIS 2017/2040

Elaboración propia coas seguintes hipóteses: índice de revalorización 0.25% e IPC 2% para todo o período 

FACTOR  SUSTENTABILIDADE

“Nos vindeiros
20 anos as 

pensións van 
perder o 30%
do seu valor
adquisitivo”
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11.1 Eliminando as bonificacións ás cotizacións á Seguridade Social e as 
tarifas planas de autónomos e do Réxime Xeral, que teñen un custe anual de 
2.500 millóns de euros.

11.2 Trasladando o gasto de funcionamento da Seguridade Social ao 
orzamento, como o resto do gasto público, o que liberaría 4.000 millóns de 
euros anuais.

11.3 Destopando a base máxima de cotización aproximándoa ao salario real, o 
que permitirá incrementar a recadación en case 8.000 millóns de euros 
anuais dos que se benefician apenas o 7% das persoas, as que teñen os 
salarios máis altos.

11.4 Equiparando as bases medias de cotización do Réxime Especial de 
Autónomos ás do Réxime Xeral, medida que incrementaría en 7.000 
millóns de euros a recadación.

11.5 Aumentando, se fose necesario e da maneira conxuntural, os tipos de 
cotización, tendo en conta que por cada punto de incremento a recadación 
aumenta en 3.800 millóns de euros.

11.6 Incrementando os salarios, porque por cada punto no que se incremente a 
masa salarial do conxunto dos e das asalariadas a recadación da Seguridade 
Social aumenta en 1.500 millóns de euros anuais.

11.7 Anticipando o calendario de incremento pactado do salario mínimo a este 
ano, porque iso suporía un incremento da base mínima da cotización da que 
se orixinarían maiores ingresos para a Seguridade Social por un importe de 
2.500 millóns de euros. 

 
11.8 Eliminando os beneficios fiscais que  favorecen aos plans privados de 

pensións que teñen un custe anual de 1.800 millóns de euros cada ano. 

11. Fronte ao recorte como única vía é necesario definir unha estratexia para 
incrementar os ingresos, con medidas inmediatas para cubrir o déficit actual e outros 
a medio e longo prazo para dar resposta aos desafíos demográficos. O déficit actual do 
sistema é de 18.500 millóns e incrementar as pensións segundo o IPC ten un custe 
adicional de 1.600 millóns de euros, polo tanto, o déficit sería de 20.000 millóns de 
euros en 2018  se non se aportan novos ingresos, pero é posible compensar este 
déficit con algunhas medidas inmediatas:
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12.-  O sistema enfróntase a desafíos de futuro que deben ser abordados a partir das 

experiencias do pasado recente, que supuxeron cambios moi importantes  que foi posible 

financiar:

Fonte: Elaboración propia

Aumento 1 punto
salarios

Aumento 1 punto
tipos

Traslado gastos Equiparación
bases

Destope bases
máximas

Beneficios fiscais Salario mínimo Bonificacións /
Tarifa plana

1.500€
1.800€

2.000€

3.500€
3.800€ 4.000€

7.000€

8.000€

IMPORTE DAS MEDIDAS PARA CORREXIR O DÉFICIT

12.1 O sistema público de pensións se enfronta aos 
desafíos do inverno demográfico que implica o 
aumento do número de persoas maiores de 65/67 
anos pero tamén a redución da poboación menor 
desa idade.

12.2 Agora ben, o sistema xa se enfrontou a desafíos 
similares e foi quen de superalos. Entre 1982 e 
2017 a pensión media pasou de 117 euros mes a 
928, o número de pensións no ano inicial era de 4,7 
millóns e agora é de 9,6 millóns e o gasto que era de 
menos de 8.000 millóns de euros en 1982 a superar 
os 124.000 millóns de euros agora.

12.3 O sistema foi quen de soportar que o número de 
pensións se multiplicara por dous, que a pensión 
media  se multiplicara por oito e o gasto en pensións 
crecera en dezaseis veces entre 1982 e 2017. 

“O sistema
público de 

pensións se 
enfronta aos 
desafios do

inverno
demográfico”
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12.4 Mesmo foi quen de resolver estes retos en equilibrio 

financeiro, ata a recesión e a austeridade, porque o PIB 

tamén creceu de forma significativa, xa que en valores 

nominais se multiplicou por cinco.

12.5 O gasto en pensións se multiplicou por dez veces 

dende 1982 a 2007 pero como o PIB nominal o fixo en 

case seis veces o resultado foi que a porcentaxe de PIB 

destinado a pensións apenas se incrementou en tres 

puntos, pasando do 4,1% en 1982 ao 7,4% en 2007.

13.1 Incrementando a recadación ampliando a base de cotizantes, porque en España 

aínda hai 3,8 millóns de persoas en desemprego con unha taxa de paro que 

duplica a media da UE e cuadriplica a de Alemaña. Para ter una taxa de paro na 

media europea fan falla 2 millóns de empregos pero si queremos ter ademais unha 

taxa de emprego similar á de Alemaña ou Dinamarca necesitamos que se 

incorporen ao mercado de traballo 3,5 millóns de persoas, isto é, 3,5 millóns de 

cotizantes máis ao sistema.

12.4 Mesmo foi quen de resolver estes retos en equilibrio 

financeiro, ata a recesión e a austeridade, porque o PIB 

tamén creceu de forma significativa, xa que en valores 

nominais se multiplicou por cinco.

12.5 O gasto en pensións se multiplicou por dez veces 

dende 1982 a 2007 pero como o PIB nominal o fixo en 

case seis veces o resultado foi que a porcentaxe de PIB 

destinado a pensións apenas se incrementou en tres 

puntos, pasando do 4,1% en 1982 ao 7,4% en 2007.

“O sistema resolveu o 

reto en equilibrio

financieiro e o PIB

tamén creceu de

forma significativa”

Fonte: elaboración propia sobre datos Seguridade Social. Número de veces polas que se multiplica

Número de pensións Pensión media Gasto en pensións

2

8

16

VARIACIÓN ENTRE 1982 E 2017

13. O futuro do sistema público de pensións para as próximas décadas é algo que está por 

decidir porque depende da estratexia que a sociedade elixa ou polo menos acepte: buscar o 

equilibrio financeiro reducindo o importe das pensións ou facelo incrementando os ingresos 

do sistema, alternativa posible e realizable coas seguintes medidas:
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13.2 Mellorando os salarios, acabando coa devaluación 

salarial e os empregos de baixos salarios para 

recuperar as bases de cotización que é a segunda 

variable clave xunto ao número de cotizantes. Unha 

persoa que cotice pola base máxima aporta 1.061 

euros ao mes á caixa da Seguridade Social, de tal 

forma que unha soa cotizante paga unha pensión 

media. Pola contra, unha cotizante pola base 

mínima aporta 243 euros polo que fan falla 4,5 

cotizantes por cada pensión. E si ademais de cobrar 

o salario mínimo traballa a media xornada se 

necesitan 9 cotizantes por cada pensionista.

13.3 Complementando as cotizacións con outro tipo de 

ingresos para que o finanzamento da Seguridade 

Social non dependa só da masa salarial senón do 

conxunto do valor xerado na empresa, no sector e na 

economía no seu conxunto. No pasado o enorme 

superávit da Seguridade Social servía para financiar 

non só as pensións senón para pagar outros gastos 

como a sanidade que en teoría deberían financiarse 

con impostos. Hai estimacións que calculan que en 

valores actuais e capitalizada esta transferencia de 

cotizacións que deberían financiar pensións pode 

chegar ata os 519.000 millóns de euros. Por iso 

agora, se non chega coas cotizacións, a transferencia 

ten que ser a inversa, impostos que pagan pensións.

13.4 Pero aínda máis importante que a utilización dos 

ingresos do sistema impositivo é fundamental adaptar 

as cotizacións ás transformacións da economía, en 

especial ás derivadas da automatización dos procesos 

de produción. Hai que incluír na base de cotización non 

só a masa salarial senón o conxunto do valor engadido 

na empresa porque os sectores intensivos en capital 

––e os que polos cambios tecnolóxicos están reducindo 

emprego pero non produción–– van aportar cada vez 

menos castigando aos que son intensivos no uso do 

factor traballo. Xa ocorre agora e sucederá máis no 

futuro, porque tal e como esta definida a cotización é 

un incentivo para sustituir emprego por tecnoloxía.

“Hai que 
incrementar
a recadación
ampliando a

base dos 
cotizantes”

13.4 Pero aínda máis importante que a utilización dos 

ingresos do sistema impositivo é fundamental adaptar 

as cotizacións ás transformacións da economía, en 

especial ás derivadas da automatización dos procesos 

de produción. Hai que incluír na base de cotización non 

só a masa salarial senón o conxunto do valor engadido 

na empresa porque os sectores intensivos en capital 

––e os que polos cambios tecnolóxicos están reducindo 

emprego pero non produción–– van aportar cada vez 

menos castigando aos que son intensivos no uso do 

factor traballo. Xa ocorre agora e sucederá máis no 

futuro, porque tal e como esta definida a cotización é 

un incentivo para sustituir emprego por tecnoloxía.

    “É fundamental adaptar 

as cotizacións ás 

transformacións da 

economía, en especial as 

derivadas da 

automatización dos 

procesos de produción”
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13.5. Combater a regresión demográfica que 
estamos padecendo –que ten efectos que 
obviamente van máis ala dos efectos sobre o 
sistema público de pensións– desenvolvendo unha 
estratexia para incrementar e rexuvenecer a 
p o b o a c i ó n  e s p a ñ o l a ,  e s t r a t e x i a  q u e  
obrigatoriamente ten que incluír a apertura das 
fronteiras para acoller un novo proceso migratorio, 
como o sucedido na primeira metade da primeira 
década do século, que algúns organismos como o 
FMI estiman en 5,5 millóns de persoas.

“É imprescindible

combater a

regresión 

demográfica

que estamos

padecendo”

14. A reflexión final é para sinalar que o debate sobre o futuro das pensións en España debe 

dar resposta a como facer compatibles a sostibilidade do sistema coa suficiencia das 

pensións para ter unha vida digna tal e como establece o artigo 50 da Constitución que abría 

este texto. Un debate que se pode sintetizar en dar resposta e unha soa pregunta: que 

porcentaxe de PIB estamos dispostos a gastar en pensións, agora e dentro de 20 ou 30 

14.1 En 2017 o gasto en pensións está no 10,4% do PIB, por baixo da media 

da Unión Europea. Os recortes incluídos nas reformas de 2011 e sobre todo 

a de 2013 tiñan como obxectivo que en 2040 o gasto non supere o 11% do 

PIB e por iso a súa opción é reducir o importe da pensión para compensar o 

aumento do número de pensionistas: se estima que o número de 

pensionistas vai medrar o 50% e se impón un recorte do 50% no importe da 

pensión a través do factor de sostibilidade e do índice de revalorización.

14.2 O modelo alternativo é decidir incrementar a porcentaxe de PIB que 

gastamos en pensións en tres ou catro puntos ata chegar ao 14%, unha cifra 

similar á que hai hoxe en Francia ou Italia. É posible facelo? Rotundamente 

si. Por unha vía dobre. En primeiro lugar corrixindo nos próximos vinte anos 

os 8 puntos de PIB de menor presión fiscal que ten España en comparación 

coa media da UE, porque bastaría adicar a pensións menos da metade desa 

maior recadación para facer compatible a sostibilidade do sistema e a 

suficiencia das pensións. En segundo lugar se pode redistribuír o gasto 

público mudando as prioridades do mesmo, colocando as pensións como 

primeira opción a destinar fondos que hoxe teñen outros destinos, dende o 

pago de intereses da débeda ao gasto militar.
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14.3 En todo caso, o factor clave para financiar o gasto en pensións –e no resto 

das políticas do estado do benestar– e o crecemento do PIB porque tal e como 

afirma un recente informe oficial do Ministerio cun crecemento medio do 

2,4% o gasto en pensións sería de apenas o 12% en 2050, incluíndo a 

revalorización das pensións segundo o IPC.

14.4 As hipóteses dese informe son que o importe da 

pensión media medre un 60% e que o número de 

pensións o faga no 50% ata 2050 sobre a cifra actual. 

Son cifras importantes sen dúbida pero están moi por 

baixo do que sucedeu entre 1982 e 2017:  un aumento 

do 800% no importe da pensión e do 200% no número 

de pensións. Nos trinta e cinco anos pasados o gasto en 

pensións se multiplicou por 16 veces e nos próximos 

trinta e cinco o fará por 2,5 veces, segundo o propio 

Ministerio de Empleo.

 14.5 Por último hai que lembrar aquí que antes da 

recesión o gasto estaba no 7,4% do PIB, unha 

porcentaxe que ademais de baixa estaba estabilizada 

dende dez anos antes e que foi o devalo do PIB e non o 

aumento do gasto o que elevou o gasto ata o 10,4% do 

PIB. Sen a recesión o sistema público de pensións se 

enfrontaría aos retos demográficos, dende un nivel moi 

baixo de forma que podería asumir incrementos 

importantes si chegara a superar o 11% do PIB, a cifra 

que temos agora. Tamén lle debemos iso á política 

austericida da Troika.

“A

”

 clave para 
aumentar 
o gasto en 

pensións é o  
crecemento da 
porcentaxe do

PIB
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