
Que non rouben 
   as nosas pensións!!!

  7  Quenes son o comité de expertos das pensións?

O PP non quere atribuírse a responsabilidade de reformar as pensións e arriscarse a perder votos. Por tanto 
crea un comité de expertos no ano 2013, para que lle fagan o informe que política e ideoloxicamente lles favorece. 
Pero este comité ten trampa. Dos 12 membros electos polo Goberno, 9 representan a bancos e aseguradoras, por 
tanto son mercenarios pagados para facer propaganda en contra do sistema público e a favor do sistema privado.

      Defendamos as nosas pensións…

As pensións públicas das que dependen millóns de familias son un dereito que sempre debe estar asegurado 
por parte do Estado; é o único sistema garantista para o que se debe facer as políticas económicas e laborais 
adecuadas. 

As pensións foron conquistadas con loitas da clase traballadora e será unicamente con loita que as defendamos 
e as aseguremos no presente e para o futuro. 



  Que non rouben as nosas pensións
Infórmate, non creas as súas mentiras

PSOE e logo o PP; que permite por primeira vez na historia que os Convenios baixen os salarios. Nestes cinco anos 
o descenso dos salarios foi superior ao 10%. Hoxe case 6 millóns de traballadores e traballadoras cobran menos 
de 655€ (SMI salario mínimo interprofesional). Contrariamente os salarios superiores a 60.000€ subiron máis do 7%.

Debemos ter en conta que mentres os nosos salarios baixaron, no mesmo período en Alemaña subiron o 13%, 
en Francia o 9%, en Italia o 8,7% e en Portugal o 4,46%. Os baixos salarios non crean emprego, deprimen a eco-
nomía e crean pobreza, por iso sempre con salarios máis baixos temos a triple de paro que no resto dos Países.

O PP aprobou Reformas para baixarnos os salarios, pero con descaro aplican para eles unha re-
ceita diferente. Feijoo e todos os Altos Cargos da Xunta subirán este ano un 7% os seus salarios. 

Este descenso dos salarios provocou que se ingresaran cada ano, preto de 3.000 Millóns de euros menos .Así mesmo 
o que deixa de ingresar a Seguridade Social como consecuencia da fraude na contratación, impago das horas traballadas 
de máis, etc, estímase que supera os 3.500 Millóns de euros cada ano. Non esquezamos que os traballadores e traba-
lladoras con oficios máis duros teñen de media unha esperanza de vida 10 anos menor e teñen pensións máis baixas. 

  4  Os salarios máis altos non cotizan a seguridade social a partires de 3.751€

Este tope solo beneficia aos máis ricos que a partir desta cantidade non pagan á Seguridade Social. Os executivos 
das empresas, altos cargos da Administración, grandes bufetes de avogados que traballan para as empresas, etc. O 
goberno libéraos deste pago para que poidan contratar as súas pensións privadas. Máis de 2 millóns deste persoal 
benefíciase desta norma mentres seguridade Social perde sen estas cotizacións máis de 7.000 millóns ao ano.

  5  Fiscalidade

As pensións privadas desgravan e o Estado deixa de ingresar máis de 4.700 millóns de euros anuais. Este 
Goberno utiliza os recursos públicos para favorecer o sistema privado de pensións en beneficio das rendas máis 
altas e o negocio dos bancos e aseguradoras.

  6 	 Galiza	non	é	deficitaria	en	pensións

Outra gran mentira insistentemente divulgada é que Galiza ten un déficit entre cotizantes e pensionistas. Galiza 
ten máis de 300 mil traballadores e traballadoras emigrados no resto do Estado que cotizan para a Seguridade 
Social nestes lugares, pero os que fan as estatísticas ignoran a propósito este feito, para que creamos que nos 
están subsidiando. Está é a realidade do noso pobo que non ten un traballo digno na nosa terra polas políticas 
do Estado que secularmente atacan á nosa economía e porque non decidimos sobre elas. 

O Goberno do PP sendo obediente ao mandato dos bancos e do capital financeiro, interesados en facer negocios coas pen-

sións públicas, quere promover unha nova reforma. Isto significa reducilas a límites de miseria para favorecer as Pensións 

privadas dos bancos e aseguradoras. Con esta intención manteñen un discurso repetido insistentemente na prensa, radio e 

televisións, dicindo que as pensións non son viables. Isto é unha gran mentira como o demostra os seguintes argumentos.

  1  O Estado español ten un custe en pensións inferior ao resto da Unión Europea

Como podemos ver, incluso os países que sufriron 
unha crise máis dura invisten máis.

Exemplo: Se o Estado español igualara o gasto en 
pensións con Italia, habería 57.300 millóns de euros máis 
por ano. Non existiría déficit e sobrarían 34.000 millóns 
de euros que se poderían usar para mellorar as pensións 
e mesmo para gardar outra parte no Fundo de reserva.

  2 	 Fonte	de	financiación

Porqué as pensións públicas se financian unicamente coas cotizacións das nóminas da clase traballadora e 
das empresas e non cos orzamentos do Estado?

Porqué se pagan cos orzamentos a Casa real, o exército e todo investimento militar (armas, tanques, avións, 
etc) ou a Igrexa católica e non fan o mesmo cas pensións?

  3  O problema non é de gasto se non de ingresos

No ano 2011 co mesmo número de cotizantes á Seguridade Social que neste ano 2016, a Caixa das pensións tivo 
un superávit de 2.300 millóns de euros e neste ano terá déficit. As razóns están na precariedade do traballo, con baixos 
salarios, masivo incremento de contratos por horas en fraude, non pagar as horas traballadas de máis, os salarios en 
negro; consecuencia das reformas laborais e da negociación colectiva de convenios, feitas dende o ano 2010 polo 

 Gasto en pensións na Unión Europea 

Estado Español 10,5% do PIB (Producto Interior Bruto do Estado)

Italia  15,8%  “

Grecia 14,3% “

Francia 13,8% “

Portugal  13% “


