
O primeiro Recortazo do 
Goberno Rajoy agrede a sociedade 
e o autogoberno de Galiza: 
DEFENDÁMONOS ! 



O Goberno de Mariano Rajoy comeza a súa xestión co maior recorte de gasto 
público da historia da democracia. Este Recortazo –que ascende a 9.000 
millóns de euros no primeiro trimestre de 2012- é puro continuismo coas 
políticas de dereita practicadas polo anterior goberno do PSOE. Confírmase o 
que dixo o BNG en campaña electoral: o PP ía seguir pola senda dos recortes, 
que, lonxe de solucionaren a crise, agravan as súas consecuencias, incremen-
tando as desigualdades sociais e territoriais. O Recortazo non deixa de ser 
máis que a aplicación das políticas que PP e PSOE pactaron ao acordar a 
reforma neoliberal e bipartidista da Constitución española.

Este axuste brutal traerá máis paro e máis recesión.

O sector privado da economía está colapsado. O crédito non flúe. As empresas 
non invisten. O consumo das familias caeu enormemente. Neste contexto, 
reducir o gasto público (o Goberno prevé que as Administracións públicas 
reduzan 36.000 millóns de euros en 2012) contribuirá a estancar aínda máis a 
economía e a destruír máis emprego. O propio Fondo Monetario Internacional 
calcula que, por cada punto de redución do déficit, o PIB decrece nun 0,5 e o 
paro aumenta nun 0,3 por cento.
O Recortazo non vai só contra os dereitos sociais, vai tamén contra o autogo-
berno de Galiza, no que constitúe un novo episodio da ofensiva centralista. O 
PP xa adiantou que recortará basicamente no gasto que realizan as comunida-
des autónomas. Isto significa menos fondos para a sanidade, a Educación e a 
atención a persoas dependentes, xusto o groso das competencias que xestiona 
a Xunta de Galiza. É máis: ameazan con mesmo sancionar á comunidade 
autónoma na hipótese de que se desvíe da estratexia orzamentaria que se 
marque desde Madrid.

As receitas do PP: recorte de dereitos e máis crise.

O Recortazo vén acompañado dun conxunto de medidas que atacan dereitos 
sociais e que contribuirán a perpetuar a crise. A saber:
- a conxelación do salario mínimo interprofesional, unha medida que afectará a 
milleiros de galegos e galegas negativamente, e de forma especial á mocida-
de con contratos en prácticas e formación.

- As pensións perderán poder adquisitivo. A actualización das pensións no 1 por 
cento é francamente insuficiente, non permite a recuperación de poder 
adquisitivo e, no que atinxe a metade dos pensionistas, esta suba será 
absorbida polo incremento do IRPF.



- Un incremento inxusto dos impostos. As medidas fiscais que introduce o PP 
gravan fundamentalmente as rendas do traballo, que aportarán dúas terceiras 
partes dos ingresos que se agardan obter. Mentres, as rendas do capital 
continúan a ter unha tributación moi cativa e non se aborda unha reforma do 
imposto de sociedades, de patrimonio ou das SICAVs.

- Paralízase a aplicación da lei da dependencia, isto provocará que 150.000 
persoas que xa tiñan recoñecida a súa dependencia ficarán sen axudas.

- Paralízanse medidas no ámbito da igualdade, a ampliación de permisos de 
paternidade tamén fica conxelada.

- O funcionariado sofre un novo recorte coa conxelación dos salarios e renúncia-
se a criar emprego na administración pública, ao conxelar as taxas de reposi-
ción de prazas públicas.

- Recórtase o investimento en I+D+i en 600 millóns de euros, co que nos 
afastamos aínda máis do cambio de modelo produtivo, básico para saírmos da 
crise.

Defendamos os nosos dereitos.

Estas medidas provocarán máis paro, recesión e desigualdade social. Na Galiza 
isto é especialmente grave. Desde o ano 2009 sufrimos en primeira persoa as 
políticas da dereita da man de Feijóo. As consecuencias son desastrosas: 
lideramos a destrución de emprego no Estado e a emigración xuvenil. No último 
ano, o desemprego medrou en Galiza un punto  máis que no resto do estado. E 
isto non fixo máis que comezar. Como ameazou a vicepresidenta do Goberno 
central, só estamos “ante o inicio do inicio”.
A resposta social é clave. Cumpre tomar conscien-
cia de que hai outras políticas que se poden 
aplicar e demostrar que o pobo galego non 
está disposto a asumir os custos dunha 
crise causada pola banca e por un modelo 
económico de neoliberalismo salvaxe. 
Cumpre moverse en favor da economía 
produtiva, do autogoberno, da criación 
de emprego de calidade, da igualdade, 
da banca pública e da reforma fiscal 
progresiva. Que queiran que non, hai 
alternativa e o BNG continuará a 
traballar para levantala en Galiza. 



www.bng-galiza.org
facebook.com/bloquenacionalistagalego
twitter.com/obloque
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