
OPORSE ÁS PRIVATIZACIÓNS 
É DEFENDER A GALIZA

As Empresas Públicas son importantes para Galiza

As empresas públicas representan o 13% do emprego e da produción 
industrial do noso país. Hai comarcas enteiras, e centos de pequenas e 
medianas empresas, que dependen da súa actividade. Lembremos a im-
portancia de Alúmina- Aluminio na Mariña Luguesa, de ASTANO, IMENOSA, 
ENDESA e BAZÁN en Ferrol-terra, de Repsol, Santa Bárbara e Inespal en 
A Coruña, Celulosas en Pontevedra… ¡As empresas públicas son a base 
da industria en Galiza!

As Empresas Públicas dan beneficios

As empresas públicas aportan grandes beneficios ó Estado. Concretamente 
en 1995, empresas como Endesa deron gañancias por valor de 150.000 
millóns de pesetas, Telefónica por 133.000 millóns, Repsol por 117.000 
millóns, Argentaria por 74.200 millóns, Ence por 13.000 millóns… Todos 
estes grupos teñen unha gran parte da súa actividade en Galiza. Segundo 
cálculos fiables, durante 1995 as empresas públicas galegas deron no seu 
conxunto uns beneficios de 56.000 millóns de pesetas. Diñeiro do que, por 
certo, só unha pequena parte se reinviste no país.

A privatización aumenta o déficit público

Non é certo que o sector público estea sobredimensionado no Estado 
Español, xa que apenas representa un 6% do emprego, frente ó 13,4% 
en Francia, 14,7% en Grecia, 13,5% en Italia, 8,3% en Alemania (Federal).

A privatización das empresas máis rendibles, vai a aumentar o déficit, 
impedir o ingreso de recursos no Estado e convertir nunha carga aquelas 
que coxunturalmente pasan por un mal momento. A compra será feita 
na maioría dos casos por multinacionais, interesadas moitas veces, deso 
temos unha longa e nefasta experiencia en Galiza, por reducir capacidade 
productiva ou pechalas. Perdéndose así non só o emprego directo, senón 
que tamén o indirecto que pode supor entre 3 e 5 empregos por cada ún 
da empresa pública, xerando situacións de desmantelamento difíciles de 
sobrepor (ver o caso Ferrol).



¿A quén favorecen as privatizacións?

As privatizacións non favorecen ós traballadores galegos, pero tampouco 
ós nosos empresarios que non contan con recursos para mercalas. As 
empresas públicas non son competencia para a patronal galega, e si un 
bó cliente. As privatizacións só favorecen ós especuladores, e ás grandes 
multinacionais.

Hai que potenciar o Sector Público e reinvertir o excedente

Galiza, cun empresariado débil, necesita contar co sector público para 
desenvolver a industria e os servicios (por iso toda privatización só favorece 
a outras partes do Estado e de Europa, na competencia polos mercados). 
Un sector público controlado pola Xunta que reinvista ese excedente 
anual de máis de 50.000 millóns, a mitade do investimento do Orzamento 
autonómico, en novas empresas. A falla de emprego e os baixos salarios 
existentes hoxe teñen que ver coa caída da capacidade productiva, xa que 
a Xunta só inviste en actividades improductivas, importantes en moitos 
casos, pero que necesitan dun sostén productivo para que non rematen 
hipotecando o futuro.

A defensa do Sector Público é a garantía 

do desenvolvemento económico da nosa 

nación, Galiza. A privatización só favorece 

intereses especulativos de multinacionais 

e empresarios foráneos.
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