
 
Sobre a recesión, os anuncios de Zapatero e a refor ma 

laboral 
 

Zapatero practicou o negacionismo ao comezo da crise. Non había tal 
crise, enfatizaba, e logo acabou sobrevindo a maior debacle económica 
do capitalismo globalizado desde 1929. 
Agora prognostica a fin da recesión, entre anuncios propagandísticos de 
cambio de padrón do modelo económico español. 
É posíbel que tecnicamente a recesión estea a piques de rematar, máis 
iso non significa para nada a saída da crise económica. 
Só se sairá da crise cando a economía medre a un ritmo suficiente para 
voltar a criar postos de traballo. Sobre isto último o Goberno Zapatero 
non realiza nengún vaticinio. 
Si, en cambio, abre as portas a unha nova reforma laboral. 
A crise non ten coma orixe o mercado laboral , senón o colapso do sistema 
financeiro , produto da aplicación do receitario neoliberal e das teorías de 
que o poder político non debe intervir na economía. 
O mercado laboral español é sen dúbida o máis flexí bel e precario de Europa . 
Precisamente por iso no Estado español as crises sempre se resolvan 
pola vía de eliminación de miles de postos de traballo. Por iso a taxa de 
desemprego  española duplica o promedio europeu.  
Non é precarizando máis o mercado laboral como se poderá saír da crise. 
As vías de solución están noutros campos. É sobre todo urxente tomar 
medidas que garantan que a liquidez que xa teñen os bancos e as caixas 
se aplique vía créditos a financiar a economía produtiva. 
Os bancos están a aproveitar as inxeccións de diñei ro público non para 
restaurar a corrente de crédito para financiar a empresas e particulares, 
senón para lucrarse nos mercados de valores interna cionais.  
A reforma que cumpriría impulsar agora non é a labo ral, é a reforma do 
sistema financeiro no Estado español. 
Nunha dirección clarísima: na de garantir que cumpra a súa función 
fundamental en calquera economía, a de asegurar o crédito para que o 
aparato produtivo poda voltar a porse en marcha. 


