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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 1997an
unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur egun ekonomia
bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra eraiki nahi duten
pertsonek osatua; erakundearen lehentasunezko asmoa
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garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia gizakiaren
zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun gertatzen den
bezala, milioika pertsona ekonomiaren zerbitzura egon
daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko
duten herritarrak eraikitzen laguntzea, modu aktiboan
jardun dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko
konpromisoa har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-
eragileen artean elkarrizketa errazten eta sareko lana
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proiektuak planifika eta gara ditzakegu, diru-laguntzen
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G lobalizazioa esaten diogun fenomenoaren nondik
norakoari buruzko literatura jada ezin gehiagokoa

da. MgE dosierrak ale honen xedea ez da, beraz, ezer
berririk gehitzea haren esanahi orokorrean sakontzeko,
baizik eta hausnartzen saiatzea haren alderdi
problematiko eta funtsezkoenetako batez; hau da,
aztertzea ea globalizazioa norbait bideratzen eta
gobernatzen ari den, eta, hala balitz, zehaztea zer
agente ari diren horretan —edo saiatzen, behintzat—.

Garbi dago helburu horrek berekin dakarrela hala
gertatzen ari delako hipotesia; hau da, globalizazioa
ez da prozesu erabat anarkikoa eta kontrolik gabea,
baizik eta zenbait eragile gobernatzen saiatzen ari
diren prozesua. Globalizazioaren agerraldi edo
adierazpen nagusiak erregulatzen saiatzen ari dira, bai
eta mota guztietako hartu-emanak areagotzeko
prozesu konplexu horrek mundu osoan eragiten
dituen oinarrizko arazoei —egunetik egunera
handiago bilakatzen ari direnei— aurre egiteko
moduak ezartzen ere. Oso bestelako kontu bat da
emaitzak eztabaidagarriak izatea, hala nola ageriko
arazoak ugaritu eta larriagotu izana.

Izan ere, egoera zein den ikusita, badirudi gobernu-
forma globala, gobernantza globala finkatzen ari dela,
duela gutxira arte estatuek gauzatzen zutenaren
aldean nabarmen desberdina, hierarkia-egitura
piramidala agerian duela, instituzioak argi eta garbi
—teorian, gutxienez— bideratuta dituela eta
funtzioak ere ezin hobeto zehaztuta dituela, gobernu-
eredu hori bultzatzeko. Ezer gutxi lortu da eraikitzea
globalizazioaren aurrean, hura behar bezala
egituratuta kontrolatzeko nahitaezkoa baita
adostasuna edo agintaritza, eta hori gauzatzea oso
zaila da, eta, gainera, puska batean ez dela gauzatuko
dirudi. Horrek ez du esan nahi, halere, erabaki
politikoek eraginik izan ez dutenik globalizazioaren
nondik norakoan, eta sortu ez direnik, bai premiagatik
bai interes jakin batzuengatik, ezin konta ahala
mekanismo, tresna, foro, printzipio zein arau
—konplexu samarrak haietako asko—, nolabait ere
ordenan jartze aldera fenomeno globalizatzailea

ageriko egiten den alderdietako asko eta eragiten
dituen erronketako asko. Baina, oro har, haiek guztiak
instantzia partzialak dira, beren artean oso
koordinazio gutxi dute, ez daude behar adina
formalizatuta eta tartean dauden alderdiek ez dituzte
behar beste aitortzen. Alderdi horietako askok hartzen
dute parte erregulazio-instantzia horietan, zenbaitetan
akordioen bidez —esplizituak batzuk eta beste batzuk
ez—, baina haietan ezkutuan gorde ezin duten lehia
ere izaten da gehienetan. Estatu nazionalen gobernu-
eredu bereziki zentralizatuen aldean, gaur egungo
eredua batez ere multipolarra da, asimetrikoa, neurri
handi batean lehiakorra, askotariko esku-hartzaileen
artean —nazioarteko erakundeak, estatu nazionalak,
enpresa handiak, sindikatu- eta gizarte-erakundeak,
estatuaren azpiko erakundeak…— akordio- eta
eztabaida-sare konplexu batez, izugarri korapilatsu
batez osatua. Sare hori, halaber, elkarren aurkako
interesen arteko liskarren eremua ere bada zalantzarik
gabe, eta eremu hori kontrolatzean datza hegemonia
munduko ekonomian.

Ez datza, beraz, gobernu instituzionalizatu eta zehaztu
batean, baizik eta eraikitzen zaila eta gatazka-eragile
den gobernu batean. Gobernantza korapilatsua, modu
askotara esan zaion gobernantza: multilateralismo
konplexua, plurilateralismoa, subiranotasun
konplexua, sareen gobernantza eta mediebalismo
berria ere bai. Gobernantza polizentrikoa —Scholtek
hala esaten dio—, «eragile ofizialak, merkatuak,
gizarte zibila eta hibridoak beren baitan hartzen
dituzten sare konplexuak dituena».1 Baina sare
horietan parte-hartzaile guztiek ez dute jarduteko
ahalmen eta eragin-ahalmen berbera. Prozesu
horretan, berriro diogu, ez da bakarrik sortzen ari
ekonomia globalean ordena, egonkortasuna eta
kontrola ezartzeko modu konplexu bat, baizik eta
nagusitasun-modu berri bat ere bai. Prozesu horretan,
garbi dago zenbait eragile abantaila nabarmenak
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1. J. A. Scholte, «Gobernar un mundo más global», in
ZENBAITEN ARTEAN: Las múltiples caras de la
globalización, BBVA, Madril, 2009.

https://www.bbvaopenmind.com/libro/las-multiples-caras-de-la-globalizacion/
https://www.bbvaopenmind.com/libro/las-multiples-caras-de-la-globalizacion/
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lortzen ari direla, ikusi besterik ez baitago fenomeno
globalizatzailea errentaren eta aberastasunaren
banaketan eta erabakitzeko ahalmenean sustatzen ari
den desberdintasuna. Hori hala izatea ez da arraroa,
ikusita globalizazioa indartzearen oinarrian dauden
interesak (enpresa transnazional handiak eta
nazioarteko finantza-merkatuak).2

MgE Dosierrak ale honek horrezaz guztiaz
hausnartzea du xede, ardatz hartuta prozesu horretan
parte hartzen duten eragile nagusiek beren gain
hartzen ari diren —edo hartzen saiatzen ari diren—
egitekoa. Askotariko edukiak lantzen dituzten testuak
bildu ditugu eta guztiak ez datoz bat. Are gehiago,
guztioi dagozkigun gaien gobernantzaren arazoa
ikuspegi askotatik azter daitekeelako adibide da.
Gainera, arlo desberdinak aztertu dira, eta horrek
aukera ematen du arazo berberekiko kezkak eta
aldeak kontrastatzeko.

Horrenbestez, lehenbiziko artikuluan, gobernantza
honetarako nazioartean onartutako gutxieneko
instituzionaltasun publiko baten premia aztertu du
egileak, eta horrezaz gain, erakunde globalek,

eskualde-mailako integrazioko ekimenek eta estatu
nazionalek horretarako proposatu dituzten aukerei
buruzko azterketa ere egin du egileak (José Manuel
García de la Cruz). Bigarren artikuluan, Elikadura
eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen
baitan (FAO) erakunde aldeaniztun batek gauzatutako
esperientzia ematen da ezagutzera; hain zuzen ere,
elikadura-segurtasunari buruz gizarteak parte
hartzeko FAOk erabili zuen mekanismoaren berri
ematen du, gai hori larria eta konplexua den aldetik
eta eragileek elkarren aurkako interesak dituzten
aldetik (Yon Fernández de Larrinoa). Hurrengo
artikuluan, egilea geopolitikaz mintzo da, eta aurreko
mendean hirurogei urte baino gehiago iraun zuen
nazioarteko lehiaren ondorioz ahulduta geratutako
estatuen botere polarizatuek (hau da, Ameriketako
Estatu Batuek eta egungo Errusiak eta askotan
elkarren kontrakoak diren haien interesak) egungo
testuinguruan eskatzen duten protagonismoa azaldu
du (Carlos Puente). Azken alderdi horrekin lotuta,
globalizazioak eragindako ondorio aipatuenetako bat
—eta eztabaidatuena— izan du aztergai Júlia
Martík; hain zuzen, globalizazioak estatu nazionalen
jardute-ahalmenean eta esku-hartzeko marjinan
eragindako ondorioa aztertu du. Horretarako,
fenomeno horri buruz idatzitako liburu
adierazgarrienetako batek3 mahaigaineratu duen2. Horrekin bat datoz kritikari gehiago ere, ez bakarrik

erradikalenak. Horri buruz ikusi M. Castells: «¿Es reversible
la globalización?», in ZENBAITEN ARTEAN: Juicio a la
globalización, Vanguardia Dossier, 65. zk., 2017ko uztaila-
oiraila.

3. D. Rodrick, La paradoja de la globalización,Antoni Bosch,
Bartzelona, 2012.
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problematika hau hartu du ardatz batez ere: ustez
ezinezkoa da globalizazioak aukera ematea estatuari
ahalmen gehiago edukitzeko ekonomian parte
hartzeko eta, aldi berean, demokrazia areagotzea.
Trilema bat da, eta egilearen ustez, estatuek beren
egitekoa egokituta ari da konpontzen berez egoera,
eta horrek berekin ekarri du demokrazian atzera
egitea eta eskubideetan galera.

Hurrengo artikuluetan, globalizazioaren gobernan-
tzak eragiten dien gizarte-eragile nagusietako batzuk
globalizazioaren gobernantzan zer egiten saiatzen ari
diren azalduko dute egileek. Lehenik, Bruno
Estradak lanaren alorra du aztergai, eta LANEk eta
sindikatu-erakundeek lan-alorreko eskubideak
globalizatzeko egin duten lana azalduko du, eta
bereziki Inditexen sindikatuek eta enpresak lortutako
akordioa; hala, sindikatuen jarduna enpresa
transnazionaletan nazioartekotzeko formula
aurreratuenetako baten berri emango digu.
Bigarrenik, Juan Labordak finantza-kapitalak izan
duen egitekoa aztertuko du, ekonomia izugarri
finantziarizatzea eragin baitu, bai enpresa-jardueretan
bai partikularren ekonomia-jokabideetan. Fenomeno
horrek ondorio nabarmen ezesgarriak eragin dizkie
herritarrei oro har eta ekonomiaren funtzionamendu
orokorrari ere bai, eta ondorio horiek murrizte aldera
egileak beharrezko erreforma batzuk aurkeztuko ditu.
Horren ildo beretik, José Ángel Morenok bere
artikuluan agerian uzten du enpresa transnazional
handiek gero eta botere handiagoa dutela, eta haiek
gobernatzen dutela —finantza-erakunde handiekin
batera— berez, ekonomiaren itzalpean. Hori hala dela
azaltzeko, egileak dio enpresa horiek botere politikoa
kolonizatu dutela, gero eta parte-hartze handiagoa
dutela erabakigune globaletan, eta gero eta erabaki-
ahalmen handiagoa dutela ekonomia globalaren
funtzionamendua bideratzen duten arauetan.
Gaineratzen du, botere hori, aldi berean, gero eta
inpertsonalagoa dela, ekonomiaren finantziarizazioak
dakarren logikak agintzen duen merkatuen dinamikan
indargabetua neurri handi batean. Hurrengo
artikuluan, Antonio Vivesek ere enpresa handiek
ordena globalean betetzen duten funtzioa aztertuko
du, baina agerian utzita haiekiko kontrol- eta
azterketa-mekanismoak, eta zigorgabekotzat hartzea
eragozten duena; egileak «gobernantza globalaren

ekosistema» deritzo horri, jarduera-multzo konplexu
bat, honako hauen bidez osatua: arauketa gogorreko
(formala) mekanismoak, arauketa biguneko ekimenak
(ez dira derrigorrezkoak), borondatezko
autoarauketako barne-politikak eta merkatuaren
bidezko arauketa-bide informalak (enpresaren
gizarte-erantzukizuneko politiken eskakizunen eta
pizgarrien bidez).

Dosierra ez litzateke erabat osatuta geratuko aztertu
gabe globalizazioak inpaktu erradikala eragin duen bi
elementu hauek: irabazi asmorik gabeko erakunde
handiak eta hiri-metropoli handiak. Lehenengoari
dagokionez, Luis Enrique Alonso egileak Hirugarren
Sektorea deritzon horretan globalizazioak eragin
dituen aldaketez egin du gogoeta: asoziazionismo-
modu berriak, beste helburu batzuk, jarduteko modu
berriak, eta, batez ere, beste egiteko bat, Estatuak
aintzat hartzen ez dituen gizarte-eskubideak gauzatze
aldera. Bigarrenari dagokionez, prozesu
globalizatzailearen eraginez hiri-eremuetan
gertatutako eraldaketari buruzko interpretazioa egin
du Antonio Vázquez Barquerok; hau da, hiri-
sistema zentralizatu eta hierarkizatu batetik sistema
polizentriko eta sare-egitura duen sistemarako
aldaketari buruzkoa. Egileak dio gobernantza
globaleko instantzia berriak sortu direla horren
ondorioz, instantzia horiek beren artean erlazioa
dutela eta berrikuntza zein aldaketa instituzionalak
eragin dituztela. 

Eta gure argitalpenean ohikoa denez, aurreko guztia
osatze aldera, liburuen zerrenda labur bat erantsi
dugu, gaian sakondu nahi dutenentzat (Gehiago
jakiteko); eta aurretik, Eba Armendárizek gure
aztergaian bereziki gomendagarritzat hartzen den
liburu baten nondik norakoak labur-labur azalduko
dizkigu, oso lotura handia baitu dosierrean
landutakoarekin. Hau da liburua: Estado del poder
2016; hainbat egileren artean idatzi eta N. Buxtonek
eta D. Eadek koordinatutako lana.

Eta nola ez, eskerrik beroenak Mugarik gabeko
Ekonomialariak taldearen eta argitalpen honen
koordinazio-lanetan aritu diren guztien partetik
kolaboratzaile guztiei, erakutsi duzuen
prestutasunagatik eta eskuzabaltasunagatik. �
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F inantza-krisiaren lehenbiziko ondorioek eragin
zituzten noraezeko une haietan, 2007. urte

inguruan, adierazpen irmoak egin ziren, baina
nazioarteko gobernantza baten premiarekiko kezka,
krisi globaleko beste gertaera batzuei aurre egiteko
gai izango zen nazioarteko gobernantzarekiko kezka,
badirudi bigarren mailakoa bilakatu dela nazioarteko
agendan. Agian gai hori lausotu egin da beste
benetako mehatxu batzuk sortu direlako, hala nola
terrorismoaren mehatxua nazioarte-mailan, edo
nazionalismo identitarioen gorakada, baina hala
gertatu da, baita ere, nazioartean garrantzi handiko
ondorio ekonomikoak eragin dituzten gertaerak izan
direlako eta horiek beste ziurgabetasun batzuk eragin
dituztelako nazioartean, esaterako, merkatuen
autoerregulazioarekiko mesfidantza gero eta
handiagoa, edo, beste esparru batean, nazioarteko
migrazioen ondorioz sortutako gorabeherak, zerikusi
zuzena dutenak herrialdeen arteko dinamika-
aldeekin. Eta, jakina, ezin aipatu gabe utzi politikaren
alorreko gertaera hauek ere: Trumpen garaipena
AEBetako lehendakaritzarako hauteskundeetan eta
Brexita Britainia Handian.

Ziurgabetasunaren ondoriozko zalantzak

2009. urtearen hasieran, Parisen Mundu berria,
kapitalismo berria gaitzat hartuta izan zen mahai-
inguruan, Bretton Woodseko ezbaiko erakundeak
berritzearen aldeko apustua egin zuten garai hartan
Europan lider ziren Blairrek, Sarkozyk eta Merkelek.
Litekeena da berritze haren ondorioz indartu izana
G20 taldea deritzona (herrialde garatu eta gora
bidekoetako 20 estatu nazionalek osatutako taldea),
1999ko amaieran sortua eta harrezkero gobernantza
globaleko instituzio berrien premia aldarrikatu duen
taldea.

Horren harira, garrantzi handikoak izan ziren G20
taldekoen goi-bileran hartutako erabakiak Londresen
2009an. Hain zuzen ere, deklarazioan erabaki hauek
adierazi zituzten: Nazioarteko Diru Funtsak (NDF)

maileguan eman ditzakeen funtsak sendotzea,
Munduko Merkataritza Erakundearen (MME)
merkataritza-negoziazio aldeaniztunak sustatzea
(Dohako Erronda), eta NDFn eta Munduko Bankuan
bozketa-sistema berrikustea, Txina, Brasil eta India
herrialdeen garrantzia aitortuta; erabaki horiez gaiz,
nazioartean koordinatuta aritzeko zenbait neurri
hartzea ere adostu zuten, hala nola zerga-iruzurraren
aurka borroka egiteko, zerga-paradisuei buruzko
akordioak berrikusteko eta neurri protekzionistak
eragozteko konpromisoa hartzeko. Erabaki haiek
berebiziko garrantzia izan zuten, baina erakundeak
berritzeari uko egin zioten, nahiz eta aspaldidanik
eskatzen zen, eta haiek indartzearen aldeko apustua
egin zuten. Etorkizunari begirako konpromisoei
dagokienez, beharbada erabaki berritzaileenak
Milurtekoko Helburuekin lotutakoak dira, bai eta
klima-aldaketari aurre egiteko elkarrekin lan egiteko
konpromisoa ere.1

Hala eta guztiz ere, neurri horiek ez dute eragin hobeto
ulertzea erakundeak berritzea zeinen beharrezkoa den,
baizik eta are ageriago utzi dute zeinen ahula den
erakundeen zuzkidura eta, batez ere, zer gabezia
dituzten datozen urteetan aurre egin behar izango
diegun arazo ekonomiko handiei zein larriei irtenbidea
emateko.

Gogoan izan behar da, halaber, Bretton Woodeseko
Konferentzian (1944) sortu zela Nazioarteko Diru
Funtsa, eta oinarrizko zenbait konpromiso hartu zirela
ulertzeko nazioarteko ekonomiaren bilakaera gerora;
hain zuzen, konpromiso hauek hartu zituzten: truke-
tasen egonkortasuna sustatzea eta nazioarteko
merkataritzaren aldeko apustua egitea, hazkunde
ekonomikoa sustatzeko estrategiak diren aldetik.
Baina onartu behar da, aldi berean, dolarra nagusitu
egin zela nazioartean erreferentziako moneta gisa eta
ekonomia nazionalen erreserbak osatzeko, eta, horren

INSTITUZIOAK ETA GLOBALIZAZIOA

José Manuel García de la Cruz
Madrilgo Unibertsitate Autonomoa

1. Cardoso, F. E. (2009): «New Paths: Globalization in Histo-
rical Perspective», online argitaratua 2009ko abuztuaren 11n,
Springer Science + Business Media, LLC. 2009.
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ondorioz, izugarrizko asimetria instituzionalizatu zela
nazioarteko harremanetan, gaur ere indarrean
dagoena. Indarrean dagoen bezala oraindik ere AEBen
beto-eskubidea Nazioarteko Diru Funtsaren
erabakietan.

Bestalde, 1947an ez zen posible izan Nazioarteko
Merkataritza Erakundea abian jartzea, berekin
ekarriko zuena erakunde horretako kideek
nazioarteko merkataritzako arauak ezartzeko aukera
izatea berdintasun-baldintzetan, Nazioarteko Diru
Funtsaren bitartez lortu nahi izan zena, alegia. Baina
porrot hura konpentsatu ahal izan zen, Muga-zergei
eta Merkataritzari buruzko Akordioa (GATT) sinatu
baitzuten herrialde industrializatuenek, eta,
horrenbestez, 1994. urtean eratu ahal izan zen
Munduko Merkataritza Erakundea (MME), eta hala
berreskuratu ziren Nazioarteko Merkataritzaren
Erakundearen ideiak. Horrezaz gain, nazioarteko
harremanen ideia zabaldu egin zen, eta bere baitan
hartu zituen zerbitzuak eta jabetza intelektualeko
eskubideak.

Horrela, bada, nazioarteko hartu-eman ekonomiko-
etarako egungo oinarrizko erakundeak eta G20
taldekoek Londresen egindako bileran aipatu
zituztenak berberak dira, eta biek ala biek behar dute,
deklarazioak berak onartzen duenez, indartzea:
finantza alorrean, Nazioarteko Diru Funtsari
dagokionez; eta erakundeen alorrean, Munduko
Merkataritzari dagokionez, negoziazioen lehenbiziko
errondak agerian utzi bezala.2

Parisen izandako mahai-ingurura itzulita, hona hemen
galdera: zerk eragin zuen, une hartan, kapitalismoaren
munduko liderrek erakundeak berritzeko premia
proposatzea? Arrazoi asko izango zituzten, baina
ziurrenik arrazoi horietako bat da haiek jabetu izana ez
Nazioarteko Diru Funtsa ez Munduko Merkataritza
Erakundea ez zirela nahikoak nazioarteko harremanak
berrantolatzeko ekonomia- eta finantza-globalizazioko
testuinguru berrian. Eta paradoxarik ere bada: egoera
berria (globalizazioa) sendotzea bultzatu zuten
erakundeak ez ziren gai izan krisia aurreikusteko, eta,
gainera, behin krisia hedatu ondoren, ez zuten

gaitasunik izan estatuei laguntzeko arazoari irtenbidea
ematen.

Kezka eragiten duten beste arrazoi batzuk

2010. urtearen amaieran, Dani Rodrik ekonomialariak
prozesu globalizatzailearen ahulezia instituzionalak
interpretatzeko eredu dotore bat proposatu zuen:
Globalizazioaren trilema saihetsezina.3 Trilema
saihetsezinak adierazten du honako hauek
bateraezinak direla: sistema demokratikoa, ekonomia
nazionalaren subiranotasunarekiko errespetua eta
globalizazioa. Beraz, oso egoera desberdinak sortzen
dira, haien arteko konbinazioen arabera. Izan ere,
egoera bat litzateke subiranotasun nazionalari eusten
dion demokrazia izatea eta ekonomia-alorreko
politiken bidez estatua globalizazioan txertatzeko
modua bideratzea; beste bat litzateke ekonomia
nazionala eraginkorragoa izan dadin, teorian,
demokrazia ahulagoa izatea eta estatuaren politikak
globalizazioaren baldintzetara egokitzea; eta
hirugarren aukera, berriz, eragile ekonomiko gisa
estatuari indar gutxiago ematea eta globalizazioa
demokratikoki kudeatzea litzateke, inoiz sortu ez den
egoera. Laburbilduz, esan daiteke 1944tik 1980ra
bitarteko egoera eta adierazitako lehenbiziko egoera
bat datozela; eta data horretatik 2007-2008 urtera
bitarteko egoera, nazioarteko finantza-krisiak
eragindakoa, eta bigarren egoera bat datozela.

Hain zuzen ere, munduko buruzagiak 2009an ohartu
ziren haiek berek sustatu zituzten politikak, nork bere
estatu-eremutik sustatutakoak eta nazioarteko
erakundeen bidez estatuz haraindi hedatutakoak,
beren botereen aurkakoak bilakatu zirela. Konturatu
ziren egoera ekonomikoak eta egoera horrek
eragindako arazoek esku artetik ihes egin zietela. Izan
ere, 1944. urteaz geroztik hirurogeita hamarreko
krisira bitartean, Nazioarteko Diru Funtsa eta GATT
akordioa eratzeko eman ziren xedapenetan jasotako
arau-multzo baten bidez bideratu ziren nazioarteko
harremanak. Esparru horretan tasak, batez beste, %6
inguru hazi ziren urtero, hirurogeiko hamarkadan;
baina hazkunde-erritmo hori ez da harrezkero berriro
lortu. AEBen inguruan zegoen antolatuta munduko
botere ekonomikoa, baina herrialde batzuk hasi ziren
hartzen protagonismoa botere horretan; lehenbizi,2. Ez dut beste erakunde aldeaniztun batzuen ekarpena

gutxietsi nahi, hala nola Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio
Batuen Erakundearen (FAO) eta Lanaren Nazioarteko
Erakundearen (LANE) ekarpenak; baina Nazioarteko Diru
Funtsak eta Munduko Merkataritza Erakundeak dute helburu
nazioarteko hartu-eman ekonomikoak erregulatzea.

3. Rodrik, D. (2012): La paradoja de la globalización: demo -
cracia y el futuro de la economía, Bartzelona, Antoni Bosch
Editor.
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Erresuma Batua, Alemania, Frantzia eta Japonia, eta
gero, mende honen hasieraz geroztik, Txina, eta
beharbada laster India eta beste herrialde batzuk.

Egoera halakoa izanik, enpresa multinazionalen boterea
sendotu egin zen ekoizpenaren eta banaketaren
esparruetan, merkataritzaren liberalizazioaz baliatu
baitziren balio-kate globalak antolatzeko, bereziki eta
besteak beste, automobilgintzaren, ehungintzaren eta
elektronikaren sektoreetan. Eta, jakina, produktibitate-
iturriak goitik behera eraldatzen ari diren teknologia
berriak eredu horretan hasi ziren garatzen, 4.0 industria
deritzon esparruan; hala, ezagutzaren gizartea
nagusitzen ari da, bai eta egungo enpleguei eta lanbideei
buruzko mehatxu kezkagarriak ere, digitalizazioak
eragindako produktibitatearen hazkundearen ondorioz
eta hazkunde horiek ordainsarietan ez direlako
hautematen. Bestalde, 4.0 industriak nahitaez dakar
berekin lan malguko merkatu globala sortzea mundu-
mailan; horrenbestez, produktu eta zerbitzu berriak
sortzen dira etengabe eta, aldi berean, lan-baldintzek,
zenbait herrialdetan eta jardueratan, muturreko
pobreziako egoerak finkatzea eragin dute,
kontsumitzaileen onespenarekin eta ezbaian jarri gabe.

Digitalizazio horrek berak beste zerbitzu batzuk
sortzea ere eragin du, eta zerbitzu horiek garapen
berriak sortzea, halaber, jarduera tradizionaletan, hala
nola turismoan, garraioan eta finantzetan; gainera,
beste jarduera batzuk ere sortu dira, esate baterako,
datuen eta informazioaren merkataritza, aisiaren
merkantilizazioa eta ekonomia partekatuko
plataformak. Horrezaz gain, digitalizazioak eta, oro
har, teknologia berrien sorrerak ondorio zuzenak
eragiten ditu egun kostuetan eta, horrenbestez,
prezioetan; jada lauso ageri da Jeremy Rifkin
estatubatuarrak kostu marginal zeroko gizartea
deitutakoa.4 Beste paradoxa bat sortu da,
horrenbestez: teknologia berriak eskuragarri
dituztenen eta haietatik marjinatuta bizi direnen
arteko alde digitala areagotzea eragin du
digitalizazioak, eta, ondorioz, gizarte-bazterketako
arriskua handiagoa da. Nolanahi ere, hona hemen
erantzun beharreko galdera: kostua zero baldin bada,
ez al da lortu behar zerbitzu berriak jende guztiak
eskuragarri izatea? Kostu marjinal zeroko ekonomiak
nahitaez dakar berekin berrinterpretatzea erabilera-
balioaren eta truke-balioaren arteko lotura.

Ageriko egin da iraunkortasunaren arazoa. Jada
kontua ez da baliabideak agortu egingo direla,
Erromako Klubaren lehenbiziko txostenetan agerian
utzi zena. Egun, errealitate dira desoreka ekologikoa,
espezien sarraskia eta klima-aldaketa. Errealitate
horretan, Nazio Batuen Erakundeak eta nazioarteko
beste eragile batzuek ezinbestez jarri behar izan
dituzte abian zenbait ekimen, emaitza
makroekonomikoen balorazioan iraunkortasunaren
kostuak aintzat har daitezen.5 Baina ez hori bakarrik,
klima-aldaketak ezinbestez eragin du ekoizpen- eta
kontsumo-eredua eraldatzea, gizarte karbonogabetua
lortzeko eta haren eragin kontrolaezinak eta
konponezinak eragozteko. Premiazkoa da ekonomia-
jarduerak oinarri duen energia-iturria ordezkatzea.

Gai-zerrenda nahi beste luza daiteke, baina guztiek
agerian uzten dute zeinen handia den elkarrekiko
dependentzia globala ekonomia-esparruetan, eta
dependentzia hori merkataritzaren eta inbertsioen
mugetatik haragokoa da, nahiz eta elkarrekiko erlazio
hori ere estua den, eta merkataritza eta inbertsioak
lehenesten diren munduko ekonomiaren
gobernantzari buruzko hausnarketetan. Nolanahi ere,
erronka bereziki konplexuak dira, eta aipatutako
arazo globalen eta beste batzuen aurrean konponbide
eraginkorrak bermatuko dituzten mekanismo
instituzionalak ezinbestekoak dira.

Erantzun kolektiboa

Zer aukera sumatzen dira? Aukeretako bat egoerara
egokitutako Nazio Batuetan aurkitu nahi izan da.
1992. urteaz geroztik, Boutros Boutros- Ghali
idazkari nagusiak sustatuta eman ziren lehenbiziko
urratsak sistema berritzeko; urrats horiei jarraipena
eman zien haren ondorengo Kofi Annanek, eta
1997ko uztailean, «Nazio Batuen Berrikuntza:
Erreformarako programa bat» deritzon dokumentua
aurkeztu zuen. Ekimen horien bidez, erakundeak bere
baitan dituen organoen arteko sistema orekatzea eta
erakundearen eraginkortasuna hobetzea lortu nahi
zuten idazkari nagusiek, batik bat bakearekin
zerikusia duten gaietarako, baina agendan beste gai
batzuk ere gehituta, hala nola garapen iraunkorrerako

4. Rifkin, J. (2014): La sociedad de coste marginal cero: el in -
ternet de las cosas, los bienes comunes y el eclipse del capi -
talismo, Madril, Paidós Ibérica.

5. Nazio Batuen Erakundeak 2012an proposatu zuen
Ingurumenaren eta Ekonomiaren Kontabilitate Sistema
Nagusia (IEKS) erabiltzea, eta Europar Batasunak CREEA
(Compiling and Refining Environmental and Economic
Accounts) proiektua sustatu du IEKSa hobeto aplikatzeko.

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/sg/annan.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/sg/sgprior.htm
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pandemien aurkako jarduerak. Aipatzeko moduko
emaitzak lortu zituzten, hala nola funtsak
eskuragarriago jartzea, barne-koordinazioko eta -
kudeaketako alderdi batzuk hobetzea eta, bereziki,
Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-
komisarioa sortzea 1993an.

Arazo globalei dagokienez, nabarmentzeko modukoa
da 2000. urtean Milurtekoko Garapen Helburuak
onartu zenekoa. Gainera, helburu horiek lortzeko
egindako lanaren ondorioz eskuratutako eskarmentua
eta helburuetako batzuk lortzeak eragindako
nolabaiteko baikortasuna oso lagungarriak izan ziren
Garapen Iraunkorrerako Helburuak onartzeko
2015ean, konpromiso gehiago lortu baitziren
iraunkortasunari begira. Bestalde, Nazio Batuen
Erakundea oso aktibo agertu zen klima-aldaketaren
kontrolari buruz Parisen 2015ean izan zen goi-bilera
antolatzen; eta aipatzeko modukoak dira, halaber,
2016an Quiton izan zen Habitat III biltzarrean
adostutako Hiri Agenda Berriaren inguruko erabakiak.
Erabaki horiek indarrean dauden nazioarteko
harreman ekonomikoen sistema oinarri hartuta adostu
dira, ezbaian jarri gabe estatuen arteko botere-egitura,
baina, baita ere, enpresek gero eta botere handiagoa
dutela onartuta, eta hori, zalantzarik gabe, helburuak
lortzeko muga bat da, erabaki erradikalagoak behar
baitira premiazko konponbideak lortzeko.6

Beste ikuspegi bati erreparatuta, aipatzekoak dira
eskualde-mailako integrazioa bultzatzeko ekimenak,
Dohako Errondan hartutako erabakiak aski onak ote
diren zalantzan jartzeak eraginda sustatukoak.
Hirurogeiko hamarkadaz geroztik kontinente guztietan
ugaritu ziren merkataritza-guneen eskemak oso
tradizionalak ziren (besteak beste, EB, Andeetako
Ituna, MERCOSUR edo CARICOM Latinoamerikan,
ASEAN Ekialdeko Asian edo ECOWAS, SADC eta
COMESA Afrikan), eta Europari dagokionez,
ekonomia- eta diru-batasuna lortu arteko prozesua izan
da abian, geografikoki ondoan daudenak lehenetsita eta
bazkideak hautatzeko baldintzak jarrita; baina orain
megaeskualdeen eskemak sortu dira, kideen aniztasuna
onartuta, estrategia gisa. Hala, eskualde-mailako
integrazioko akordio zabalak sustatu dira, hala nola
Europar Batasunaren eta Kanadaren artean (CETA),

Europar Batasunaren eta AEBen artean (TTIP), AEBen
eta Pazifikoko hamaika estaturen artean, Japonia barne,
eta, horiez gain, Txinak sustatutakoa, RECEP
(Eskualde Integrazioko Erakunde Ekonomikoa), beste
hamabost herrialde erakarri dituena, haien artean
ASEAN erakundeko hamar estatuak, Hego Korea,
Zeelanda Berria, Australia, India eta Japonia.
Ekonomiaren alorrean garapen-maila desberdineko
herrialdeek parte hartzen dutenez, haien eskema
irekiagoa da eskualde-mailako integrazioko eskema
klasikoa baino; hala ere, kostuak eta etekinak
banatzeko barne-mekanismorik ez dute, eta lehen
adierazitako erronka globalei ez diete berariaz aurre
egiten. Haien helburua, batik bat, merkataritzaren eta
inbertsioen geldialdiaren arazoari irtenbidea ematea da,
munduko ekonomia eskualdeka antolatuta.

Integrazioaren spaghetti bowl hori administratzeak
dakartzan arazoak arazo, merkataritza-alorreko
arazoak eta atzerriko inbertsioei buruzko gatazkak
eragozteko arau-esparru bat sor daiteke akordio
horien bidez, bai eta, ziurrenik, gerora esparru
horietan gehituko diren gainerako kapituluetan sor
daitezkeen gatazkak ere bai. Hau da, munduko botere
ekonomikoaren banaketa berrantola dezakete akordio
horiek, denek arau berberak dituztela. Bestalde,
merkataritzaren eta inbertsioen protagonista nagusiek
(AEBak, EB, Txina, Japonia, India eta Australia)
akordio batean baino gehiagotan parte hartzen duten
heinean, litekeena da merkataritza-integrazioko
eskemen arteko lankidetza-mekanismoak sortzea,
beren arteko lehia eragozte aldera.

Estatuaren itzulera

Hala eta guztiz ere, AEBetako egungo presidente
Donald Trumpek uko egin dio EBrekin negoziatzen
jarraitzeari eta TTIP akordioari, eta
megaeskualdeekiko zeuden itxaropenak zapuztu egin
dira, eta, horrezaz gain, ahulduta zuen lidergo
ekonomikoa berreskuratzeko megaeskualdeak
AEBentzat bitarteko bat izan zirelako susmoak
indarra hartu du.

Baina nazioarteko konpromisoekiko mesfidantza ez
da Trumpen kontua bakarrik, Brexita da horren beste
adibide bat. Neurri protekzionistak ezartzen ari dira
eta zenbait kapital-mugimendurentzako kontrolak
jarri dira berriro, eta hori guztia kontuan hartuta
nazioarteko merkataritza ez dela hazi edo ez dela
munduko hazkunde ekonomikoari eusteko behar

6. 2030 agendaren analisia kontsultatu nahi izanez gero, Pablo
José Martínez Osés egilearena duzu eskuragarri (2017):
«Boterearen analisia 2030 agendan: garapenaren paradigma
aldatzeko aukerak», MgE dosierrak, 26. zk., 2017ko uda.
Webgunean kontsulta daiteke.
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beste indarrez hazi. Horren harira, munduko
ekonomia desglobalizazio-prozesuan dagoela esaten
duenik ere bada.7 Paradoxikoa badirudi ere, behin-
behineko egoera delako itxaropenak Txinan daude
jarrita; hau da, merkataritza- eta inbertsio-jarduerak
munduan barrena egitearen aldeko apustua egin du
Txinak eta ez zaio kritikarik egiten haren
protekzionismoari, lan-alorreko jardunbideei,
ingurumen-alorreko bidegabekeriari, ez eta sistema
politikoari ere, Txinako Alderdi Komunistaren azken
biltzarrean, 2017ko urrian, berretsia.

Beste modu batera esanda, nazioarteko gobernan-
tzaren agintea berriro ere estatuek duten egoera
politiko eta ekonomikoa sendotzen ari da, gai
globaletan esku hartzeko
gaitasunik ez zutela adierazi eta
zenbait urteren buruan. Mundu
multipolarra da egungoa, garai
bateko potentziek eta potentzia
berriek oso bestelako interesak eta
motibazioak dituztela.8 Lidergoa
AEBek eta Txinak edukitzeaz
gain, Europar Batasunak —
edozein dela barruko indarren
azken emaitza—, Indiak,
Australiak eta Japoniak ere
izateak, tentsioak sortzea eragotzi
dezake, beren arteko botere-
banaketa ez baita berdina, eta,
beraz, batzuen jardunak beste
baten edo batzuen nagusitasun-
nahia apaldu dezake.

Hala ere, estatuaren itzulerarekin haiek berek
irekitako zirkulua ixten ari dela badirudi ere, egoera

berez, lehen ere adierazi dugunez, joan den mendeko
laurogeiko hamarkadako egoeraren oso bestelakoa da,
nahiz eta garai hartan eta gaur egun ere AEBek eta
Erresuma Batuak agindu zer norabide hartu. Egun,
inoiz ez bezalakoa da elkarrekiko dependentzia
nazioartean, eta konektagarritasuna eta ezagutzak
inolako herrialde-mugarik gabe eskuratzea bermatzen
duten teknologiak ditu euskarri. Horrez gain,
multipolarra izatea eta eskualde-mailako erabakiak
hartzea bateragarriak dira, eta, batez ere, arazo
globalei buruzko subiranotasun kolektiboa eratzen
duten parte-hartzeko instantziak edukita.

Arazo globalei buruzko kontzientzia kolektiboa
denez, gobernuek ezinbestez izan behar dituzte beren

artean harremanak etengabe, eta
ezinbestez bilatu behar dituzte
konponbideak denentzat. Denon
arazotzat hartzen ditugun horiei
irtenbidea emateko, lankidetza
sendotzea da gakoa. Ez du xede
izan behar konpromiso zurrun eta
aldagaitzak dituen instituzio
indartsu bat lortzea, baizik eta
instituzio malgu bat lortzea,
arazoen araberako akordioak
lortuko dituena; G8 taldea edo
G20 taldea egoera berriaren
aitzindari izan daitezke.9

Migrazio-mugimenduei buruzko
desadostasunak ez dira oztopo
klimari buruzko konpromisoei
eusteko, eta lurraldeen arteko
eztabaidak ez dira eragozpen

energia-azpiegituretan lankidetzan aritzeko.

Gaur egun uztartuta daude gero eta handiagoa den
elkarrekiko dependentzia eta multipolaritate berria,
egoera interpolarra,10 eta, aldi berean, berriro sortzen
ari dira garai bateko kontzeptua berreskuratzeko
baldintzak; hau da, globalean pentsatu eta tokian ekin
kontzeptua berreskuratzeko. Rodriken trilemari
berriro helduta, globalizazioaren indar ekonomikoak
ahultzen badira eta arazoak globalak baldin badira,
presio demokratikoa baliatu beharko da estatuetako

Rodriken trilemari berriro
helduta, globalizazioaren indar
ekonomikoak ahultzen badira
eta arazoak globalak baldin
badira, presio demokratikoa
baliatu beharko da
estatuetako politikek ondasun
publiko globalak sor ditzaten.
Ongizate kolektiboa
(unibertsala) lortzeko
eskakizunak, zergatik ez
gehitu estatuetako politika
nazionaletan?

7. 2016an munduko merkataritzak %1,6 egin zuen gora,
hazkunde-tasarik txikiena krisiaz geroztik. 2008. urtetik
2016ko urrira bitartean, G20 taldeko ekonomiek nazioarteko
merkataritzaren inguruko 1.671 neurri murriztaile ezarrri
zituzten, eta haietatik %30 BRIC multzoko herrialdeek.
Gerora, 408 bertan behera utzi dira, eta 2016az geroztik
prozesu protekzionista moteldu egin da. Oraindik ere
indarrean dauden neurrien erdia dumpingaren aurkako
neurriak dira, eta gainerakoen artean, nabarmentzekoak dira
merkataritza distortsionatzen duten politikekin, hala nola
diru-laguntzen politikekin, zerikusia dutenak. Iturria:
Majumdar, R. (2017): «Why reversing globalization may not
be a good idea», Deloitte Insights, Global Economic
Outlook, Q3 2017. Webgunean dago eskuragarri.

8. Huntington, S. (1999): «The Lonely Superpower», Foreing
Affairs, 78. liburukia, 2. zk., martxoa/apirila, 1999, 35-49.
or.

9. G20 taldean Afrikako ekonomiak kontuan behar beste ez
hartzea kritikatu da, eta Afrikako Batasunak ere parte hartuta
konpon daiteke.

10. Grevi, G. (2009): «The interpolar world: a new scenario»,
European Union. Institute for Security Studies, Occasional
Papers, 2006ko ekaina, 79. zk.
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politikek ondasun publiko globalak sor ditzaten.
Ongizate kolektiboa (unibertsala) lortzeko
eskakizunak, zergatik ez gehitu politika nazionaletan?

Hona hemen galdera beste ikuspuntu batetik: posible
al da nazioarteko instituzio-sistema sendo eta behar
besteko gaitasuna duena sortzea eta kontuak eman
ditzan eskatzea, baldin eta ez baditugu estatu sendo eta
behar besteko gaitasuna dutenak eta kontuak eman
ditzaten eskatuko zaienak? Aldeko beste arrazoi bat
ematea merezi du: oso arriskutsua litzateke konfiantza
izatea nazioarteko hartu-eman ekonomikoen
bipolarizazioarekiko; hau da, isolazionista samarra den
AEBen eta nagusi izan nahi duen Txinaren artean
bipolarizazioarekiko konfiantza. Estatu bakar bat ere
ez litzateke salbuetsi behar arazo globalen
erantzukizunetik. Eta ahalmena duen estatu bakar batek
ere ez luke bere jarduketa jarri behar besteen
erantzunaren baitan. Grevik adierazitakoaren arabera,
egiaztatuta dago egoera multipolar berrian ahulduta
dagoela boterearen eta eraginaren arteko lotura. Nahiz
eta boterea etengabe egiten den ageriko, beste alor
batzuetan estatuek, edozein dela haien boterea, irabazi
eta galdu egiten dute izen ona eta, beraz, besteekiko
eragina. Garapenerako lankidetza-politikak,
nazioarteko migrazioarekiko jarrera, pertsonen arteko
diskriminaziorik eza bultzatzeko politiken emaitzak eta
giza eskubideekiko errespetua, baina, baita ere, klima-
aldaketaren aurkako jarduerak eta karbonogabeziarako
jarduerak adibide bikainak izan daitezke arazo globalak
estatu bakoitzaren arazotzat hartzen direla adierazteko.

Nazioarteko lankidetzaren esparrua nik irabazten dut
eta zuk irabazten duzu (win-win) motako
konponbideak izan ditzaketen arazoak identifika-
tzearen baitan dago. Horren harira, gogoan izan behar

da nazioartean, aberatsen eta pobreen arteko
aspaldidaniko bereizketaz gain, badirela beste
bereizketa batzuk, zerikusia dutenak jarrerekin, hala
nola partaidetza demokratikoaren aurrean, erlijioaren
alorreko ideien aurrean eta merkatuari ematen zaion
garrantziaren aurrean erakusten den jarrerarekin, edo,
baita ere, kapitalismo-ereduen aurrean erakusten den
jarrerarekin, eta, nola ez, subiranotasun-lagapen
potentzialaren aurrean adierazten direnekin. Horrek
guztiak asko murrizten ditu ahalegin kolektiboa
egiteko aukerak; hala ere, atxilotuaren dilema
deritzon jokoak agerian uzten duenez, lankidetzako
estrategiak askoz eraginkorragoak dira lehiako
estrategiak baino. Hortaz, Garapen Iraunkorrerako
Helburuak lortzeko akordioa berretsi berri denez, oso
kontuan izan behar da Nazio Batuen sistemak
mobilizaziorako erakutsi duen gaitasuna. Instantzia
guztiek hartu behar dute parte, denonak diren arazoei
irtenbidea emateko.

Proposamena ez da interpretatu behar estatuei botere
gehiago emateko aldarrikapen gisa, baizik eta gizartea
eta politika antolatzeko estatuek dituzten ereduen
aniztasuna onartuta egindako proposamen gisa. Garai
bateko instituzio globalek estatuen politiken
eraginkortasuna hobetzen lagundu behar dute, eta ez
dute zertan instituzio berrientzako eredu izan,
malguagoak izan behar baitute, helburuak eta
konpromisoak lehenetsi behar baitituzte prozeduren
eta erregelamenduen aldean, nahiz eta horiek ere
zaindu behar dituzten. Eta horrezaz gain, kontuak
eman behar baitituzte ez-betetzeen eta jarrera
insolidarioen arriskuen aurrean.

Azken batean, erantzukizuna, konpromisoak eta
arauak. �
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Munduko finantza-krisiaren gertaerak direla eta,
aspaldiko urtetan ez bezalako elikadura-krisia

bizi izan zuen gizateriak 2006. urtetik 2008. urtera
bitartean. Elikadura-krisi horren arrazoia, oraingoan,
ez da eskaintza izan, baizik eta elikagaien prezioa.
Esate baterako, gizateriaren elikaduraren %60 gariak,
artoak eta arrozak osatzen dute,2 eta izugarri garestitu
ziren mundu osoan, zereal horiek ekoizten dituzten
herrialdeetan prezioek gora egin zutelako 2006an;
zenbait herrialdetan %40 garestitu ziren. Elikagaien
prezioen bilakaera neurtzeko FAOk (Elikadura eta
Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundea) erabiltzen
duen indizeak %9 egin zuen gora 2006an, eta %37,
berriz, 2007an.3

Faktore askok eragin zuten 2007. eta 2008. urteetan
elikagaiak garestitzea. Faktore guztietatik, ordea,
aipatzeko modukoa da zerealak, hala nola artoa,
bioerregaiak egiteko erabiltzen hasi izana. Izan ere, artoa
lehen garestitzen hasia bazen, are gehiago garestitu zen,
eta, ondorioz, kontsumitzaileek artoa beste elikagairen
batekin ordeztu behar izan zuten; egoera halakoa izanik,
oinarrizko beste zereal batzuen eskariak gora egin zuen,
esaterako, gariaren eta arrozaren eskariak, eta haiek ere
garestitu egin ziren. Gainera, garai hartan elikagai-
erreserbak —aspaldidanik ezbaian, garestiak
direlako4— bereziki txikiak ziren. Horrezaz gain, zereal
nagusien uztak aurreko urteetakoak baino urriagoak
izan ziren, eta horrek gerokoen merkatuetan prezioek
gora egitea eragin zuen, eta, hala, merkatu horietan
espekulatzea xede hartuta sekulako finantza-baliabideak

inbertitu ziren, subprime hipoteken krisitik eta
higiezinen alorreko burbuilatik ihes egin nahian.
Prezioak are gehiago garestitu ziren inbertsioak
nekazaritzara bideratu zirelako, eta finantza-
espekulazioko gorabeherek nekazaritzako eta
abeltzaintzako produktuen merkatuei bete-betean eragin
zien. Faktore horiek guztiek eragin zuten nekazaritzako
elikagai nagusien prezioak, zenbait urtez jarraian
merkatu eta gero, inoiz ez bezala garestitzea, bai barruko
prezioak bai nazioartekoak.

Gainera, sektorera kapital-funtsak eta inbertsio-
funtsak iritsi ziren lehenbizikoz, eta horrekin batera
lurra kudeatzeko beste modu batzuk sortu ziren, bai
eta arazo larri bat ere: lur-sailen akaparamendua eta
alokairua. Hala, zenbait herrialderen instituzionaltasun
ahula tarteko, ekoizpen estentsiboak eskala handian
ziurtatu zituzten, bide eman ziotenak elikagaien
inguruko espekulazioari.

Egoerak okerrera egin zuen, latza bilakatu zen:
elikadura-segurtasun gabeziako egoeran 848 milioi
lagun zeuden 2007an eta 923 milioi lagun, 2008an.
Datu horiek agerian uzten dute milaka eta milaka
pertsonek bizi izan zuten gosearen eta elikagai-
gabeziaren larritasuna, baina baita elikagaien
garestitzeak geopolitikan eta ekonomian duen eragina
ere. Munduko elikadura-segurtasunari buruz FAOk
2008an egindako txostenak (SOFI deritzo txostenari,
ingelesez) argi eta garbi adierazi zuen egoera:
«elikagaien prezioen igoera da munduan goseak
dagoen pertsonen kopuruak gora egitea eragiten duen
faktore nagusia, eta gehiago eragiten die emakumeak
buru diren familiei eta pobreenei».5

GOBERNANTZA INKLUSIBOKO PROZEDURAK: ELIKADURA-SEGURTASUNAREN MUNDU KOMITEA1

Yon Fernández de Larrinoa
Ekonomialaria, elikadura-segurtasunean aditua, FAO

1. Irakasle José Esquinas Alcázar jaunari eskainia, egindako lan
eskergatik; Baliabide Filogenetikoei buruzko Nazioarteko
Itunaren aita. Beste nonbait jaio izan balitz, zalantzarik gabe
sir, lord edo beste zerbait gehiago izango zen. A zer
herrialdea gurea, penagarria gai ez izatea haren lanaren
handitasunaz ohartzeko. Egin zuen lana gertutik ezagutu
dugunontzat, gure errespetu, miresmen eta maitasun guztia.

2. What the world eats?, FAO,
<http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm>

3. FAO, Food Outlook2007,
<http://www.fao.org/docrep/010/ah876e/ah876e00.htm>

4. Enseñanzas de la crisis alimentaria Mundial 2006-2008,
FAO, <http://www.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s04.pdf>

5. FAO, SOFI (2008): The State Of Food Insecurity 2008,
<http://www.fao.org/docrep/011/i0291e/i0291e00.htm>. Kal-
kulatzen da 2009an mila milioi lagun baino gehiago zeudela
munduan elikadura-segurtasun gabeziako egoeran; hau da,
2008an baino ia 180 milioi lagun gehiago (FAO, ELGE eta
beste batzuk, 2011: Price vola- tility in Food and Agricultural
Markets: Policy Responses, 2011, <http://www.oecd.org/
agriculture/pricevolatilityinfoodandagriculturalmarketspoli
cyresponses.htm>

http://www.oecd.org/agriculture/pricevolatilityinfoodandagriculturalmarketspolicyresponses.htm
http://www.oecd.org/agriculture/pricevolatilityinfoodandagriculturalmarketspolicyresponses.htm
http://www.oecd.org/agriculture/pricevolatilityinfoodandagriculturalmarketspolicyresponses.htm
http://www.fao.org/docrep/011/i0291e/i0291e00.htm
http://www.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s04.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/ah876e/ah876e00.htm
http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllJTLtKLXAhVBtxQKHQPnALAQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fhome%2Fes%2F&usg=AOvVaw3Ck6_tIvM-16LXFLCFaVnb
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllJTLtKLXAhVBtxQKHQPnALAQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fhome%2Fes%2F&usg=AOvVaw3Ck6_tIvM-16LXFLCFaVnb
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Horrenbestez, 2008. urtean, elikadura-segurtasunaren
inguruko kezka munduko buruzagi nagusien agendan
gehitu zen, Frantzia, AEBak eta EB buru zirela, eta,
gainera, inoiz ez bezala, klima aldaketari eta garapen
iraunkorrari buruzko eztabaidetan gai nagusitzat
hartuta.

Elikadura-segurtasunari buruzko eskuliburu zaharrei
eta aspaldidanik jasota zeudenei hautsa kendu
zitzaien, gogora ekartzeko, gaurkotasunak berak
distirarazita, zeinen garrantzitsuak diren lau
oinarrizko ardatzak: elikagaiak egotea edo
eskuragarri izatea, eskuratzeko aukera edukitzea,
egonkortasuna, eta erabilera edo aprobetxamendua.
Kontua ez zen elikagaiak egotea edo eskuragarri
izatea, 70eko krisian gertatu zena, ez eta eskuratzeko
aukera edukitzea ere, Bengalako goseteei buruz
Amartya Sen-ek adierazi zuena; gakoa egonkortasuna
zen, hirugarren oinarrizko ardatza, hainbestetan
aintzat hartzen ez dena, erabilera edo
aprobetxamendua hartzen ez den bezala. Testuinguru
horretan, L’Aquila hirian 2009an izan zen G8
taldearen 35. goi-bileran, elikagaien prezioen igoerak
eragindako krisia izan zen gai nagusietako bat,
agerian utzita 2050. urterako aurreikusitako bederatzi
mila milioi lagun elikatu beharrak piztu duen kezka.
Gaur egun ekoizten dena kontuan hartuta, elikadura-
ekoizpenak %70 baino gehiago hazi beharko luke,
elikagai-eskariari aurre egiteko; eskaria, bestalde,
hirietatik egingo da, munduko biztanleen erdia baino
gehiago makrohirietan biziko baita.6

Bada, hortaz, lehenbiziko erantzunetako bat Nazio
Batuen instituzionaltasunaren barruan eman zen, eta
zehazki, FAOren barruan.

Nazio Batuak, gobernantza eta herritartasuna

Oinarri humanista eta bakea lortzea eta iraunaraztea
xedetzat hartuta eratu zen Nazio Batuen Erakundea
1945eko urriaren 24an —artean II. Mundu Gerra
amaitu gabe zegoela—, eta hala adierazita dago argi eta
garbi eratze-gutunean eta helburuetan, gutunaren
atarikoan:

GU, NAZIO BATUEN HERRI GARENOK, XEDE
DITUGU hurrengo belaunaldiak gerrak berekin

dakartzan atsekabetatik babestea, gure bizitzan bi aldiz
gizateriari ezin adierazizko oinazeak eragin baitzaizkio
jada; gure ustea berrestea, dela gizakiaren oinarrizko
eskubideetan, dela gizonen eta emakumeen arteko
eskubide-berdintasunean, eta dela nazio handi eta
txikien eskubide-berdintasunean; tratatuetatik eta
nazioarteko zuzenbidearen beste iturri batzuetatik
sortutako betebeharrak errespetatzeko eta justizia
nagusitzeko baldintzak sortzea; aurrerapen soziala
sustatzea eta, askatasunaren kontzeptu zabalagoa oinarri
hartuta, bizi-maila hobetzea; ETA XEDEAK HORIEK
IZANIK, tolerantzia baliatzea elkarrekin bakean
bizitzeko, bizilagunak garen aldetik; nazioartean bakea
eta segurtasuna iraunarazteko gure indarrak batzea;
ziurtatzea indar armatua denon intereseko zerbitzurako
baino ez dela erabiliko, eta horretarako printzipioak
onartzea eta metodoak ezartzea; eta herri guztien
aurrerapen ekonomikoa eta soziala sustatzea xede duen
mekanismo bat erabiltzea nazioartean.

Harrezkero, 1945. urteaz geroztik, ezin konta ahala
gauza aldatu dira, eta aldaketa horiek munduko
gobernantzan izan dute eragina. Besteak beste, hiru
faktorek izan dute zuzeneko eragina munduko
gobernantzan:

1. Nazio Batuen dimentsioak berak. 51 herrialdek
eratu zuten eta, egun, 193 estatuk osatzen dute, eta
beste hiru estatu behatzaile gisa,7 «herrialde bat,
boto bat» araua errespetatzen dutela.

2. Telekomunikazioen garapenak, inoiz ez
bezalakoak; mugimendu politiko eta sozial
antolatuetan eta koordinatuetan herritarrak
mobilizatzea eragin du horrek, parte hartu ahal
izatea eskatzen baitute.

3. Nazio Batuen hasierako erabakimen-espiritua
zatikatzeak; programa eta agentzia ugari sortu dira
eta Nazio Batuen Erakundean sartu, bai eta
eskualdeetako eta nazioarteko geopolitikan eragina
duten hainbat bloke edo talde ere, hala nola G7,
G8, G20, GRULAC eta G77.

Faktore horien guztien ondorioz, bistan dago
gobernantza-modu inklusiboagoak eta ordezkaritza
handiagokoak behar direla. Nazio Batuen erakundea
joera horren jakitun da, Antonio Guterres idazkari
nagusiak aitortu duenez Nazio Batuen Biltzarreko
hitzaldian, 2017ko irailean.8 Baina eztabaidaren

6. How to feed the World in 2050, FAO, <http://www.fao.org/
fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_
the_World_in_2050.pdf>

7. Palestina, Vatikanoa eta Maltako Ordena.
8 <https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-09-

18/secretary-generals-reform-remarks> eta
<https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-09-
19/sgs-ga-address>.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-09-19/sgs-ga-address
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-09-19/sgs-ga-address
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-09-18/secretary-generals-reform-remarks
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-09-18/secretary-generals-reform-remarks
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
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emaitzak argitu bitartean, munduko elikadura-
segurtasunaren alorreko erronkei konponbidea
emateko erakundearen barruan emandako
aurrerapausoak ekarriko ditut gogora.

Gobernantza berria, elikaduraren alorreko erronka
berriei aurre egiteko

Beharbada L’Aquila hirian (Italia) elkartu ziren lider
gutxik zuen gogoan Elikadura Segurtasunaren Mundu
Komitea, zeina 1974. urteaz geroztik urtero biltzen
baitzen elikadura-segurtasunaren alorreko erronkei
buruzko gaik aztertzeko. FAOren Komite horrek9

garrantzia galdu zuen pixkanaka, eta haiek emandako
gomendioek eta arauen alorrean egindako lanak ez
zuen lortzen nahi beste oihartzun. Egia da parte
hartzeko arauak zorrotzak zituela, eta horrek
enbaxadoreen, ordezkarien eta nekazaritzako
ministroen arteko eztabaida-prozedurak endogamiko
samarrak izatea eragiten zuela eta, zenbaitetan,
protokoloak gehiegizkoak izatea ere bai. Nahiz eta
iritzia Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte
Kontseiluaren bidez jakinarazi Nazio Batuen Batzar
Nagusiari, bai eta FAOren Konferentziari ere,
Elikadura Segurtasunaren Mundu Komitearen egitekoa
elikadura-segurtasunari buruzko eztabaida globaletan
lausotzen ari zen. Komite bat gehiago besterik ez zen,
erabakiak eta iritziak kideetara mugatzen zituena. 

Nolanahi ere, eta Nazio Batuen sisteman onartutako
jarraibide komunen arabera, gizarte zibilak, gobernuz
kanpoko erakundeek (GKE), akademiek eta
unibertsitateek behatzaile gisa parte har zezaketen;
behatzaile-estatusa kategoria formala da estatuz
kanpoko erakundeentzat, eta eskaera formala Nazio
Batuen Erakundeari idatziz egin ondoren aitortzen da.
Behatzaile-estatusak esan nahi du, FAOri dagokionez,
aukera duela bileretara joateko, iritziak entzuteko eta
parte hartzeko, beti ere denbora badu eta hala
eskatzen badio agendako kasuan kasuko gaia
bideratzen duen presidenteak. Gaur egun eta 1944.
urteaz geroztik, estatus formala duten ehunka
erakunde daude FAOn. Baina parte hartzeko
prozeduren mugak tarteko, elikadura-segurtasunari

buruzko mundu-mailako eztabaidan bereziki
nabarmendu ziren mugimendu eta erakunde gehienak
ez ziren estatus formalarekin erregistratutako
erakundeen multzokoak. Behatzaile gisa parte
hartzeko estatus formala ez zuten ez Elikadura
Subiranotasuneko Nazioarteko Plangintzarako
Batzordeak, ez Vía Campesina mugimenduak, ez
agroekologiaren aldeko gizarte-mugimenduek eta
erakundeek.

Hala eta guztiz ere, nekazarien parte-hartzeari
dagokionez, FAOk garrantzi handiko aurrekariak ditu;
izan ere, haien iritziak oso baliozkotzat hartzen dituzte,
nekazariek elikagaiak ekoizteaz gain, klima- eta
elikadura-alorretako krisiaren ondorioak zuzenean bizi
baitituzte. Esperientzia aitzindari adierazgarri eta
etorkizunari begira garrantzitsuenetako bat Baliabide
Fitogenetikoei buruzko Nazioarteko Ituna izan zen
(Ituna),10 ezagunagoa Hazien Nazioarteko Ituna esanda.
Aniztasun Biologikoari buruzko Hitzarmenaren ildoko
nazioarteko ituna da, eta elikadura-segurtasuna bermatu
beharra aldarrikatzen du; irakasle José Esquinas Alcázar
jaunak egindako lanaren, pertseberantziaren eta
adorearen fruitu izan zen. Beharbada Espainiako
herritar batek ez du inoiz hainbesteko garrantzia eduki
eta jatorrizko herrialdean hain gutxi aitortu nazioarte-
mailan egindako lana; izan ere, esfera aldeaniztunean
gauzak beste modu batera egiteko bide eman zuen.

Itunaren bidez lortutakoari esker, eta elikagaien
prezioen igoerak eragindako krisia dela-eta 2008.
urteaz geroztik sortutako kezkaren ondorioz, gizarte
zibilak Elikadura Segurtasunaren Mundu
Komitearekiko interesa erakutsi zuen berriro,
eragiteko eta parte hartzeko gunetzat hartu baitzuten,
Itunaren bidez lortutakoa ikusi ondoren.

Elikadura Segurtasunaren Mundu Komitearen
erreforma

Garrantzi handiko unetan beste askotan gertatu izan
den bezala, halabeharrezko baina funtsezko topaketa
bat gertatu zen. Hain zuzen ere, honako hauek elkartu
ziren: etorkizun-sen handiko gizarte zibileko
liderrak;11 Komiteko zenbait herrialdetako (Jordania9. Berrogeita bi herrialdek sortu zuten FAO erakundea 1945eko

urriaren 16an, Nazio Batuak baino astebete lehenago, Que-
becen (Kanada), xedetzat hartuta gosea eta malnutrizioa de-
sagerraraztea, eta munduko elikadura-sistema eragikortasu-
nez kudeatzea. Egun, FAO 194 herrialde kidek, bi elkarte
kidek eta erakunde kide batek, EBk, osatzen dute.
<http://www.fao.org/world-food-day/history/es/>
<http://www.fao.org/about/who-we- are/es/>

10. <http://wwwfao.org/plant-treaty/es/>
11. Elikadura Segurtasunaren Mundu Komiteari buruzko iruzki-

nak ikusgai hemen:
<http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8933s.pdf> y
<http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/018/k7197e.pdf>

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/018/k7197e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8933s.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
http://www.fao.org/about/who-we-are/es/
http://www.fao.org/world-food-day/history/es/
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2009ko erreformaren ondorengo egiturak Idazkaritza
sendo bat du eta, horrezaz gain, elkarrekiko erlazioa
duten hiru ardatz; hauek dira hiru ardatzak:15

1). Mahaia. 12 herrialde kidek16 osatzen dute, zikloka
txandakatzen dira eta Komitearen adar betearazlea
da.

2). Aholku Batzordea. Nazio Batuen erakundeetako,
gizarte zibileko, sektore pribatuko, akademietako,
ikerketa zentroetako eta fundazioetako ordezkariek
osatzen dute.

3). Eta Goi-mailako Adituen Taldea.17 Komiteak
erabakiak hartzeko oinarri duen hirugarren ardatza
da. Adituen Talde horrek, halaber, presidente bat18

eta elikadura-segurtasunaren eta elikaduraren
inguruko gaietan ospe handiko 15 zientzialariz
osatutako zuzendaritza-talde bat ditu.

Erreforma-negoziazioetan, organo betearazlean edo
Mahaian parte hartzeko aukera eman zitzaion gizarte
zibilari. Baina gizarte zibilak Aholku Batzordean
parte hartzea onartu zuen, eta, aldi berean, adierazi
zuen erabakia eta azken erabakien erantzukizuna
herrialdeetako ordezkariei zegozkiela. Elikadura
Segurtasunaren Mundu Komitearen eztabaida-
prozesuetan parte hartzeko modu bat izan zen,
nolabait ere urrunetik parte hartzeko modu bat, eta,
beraz, eztabaidarako zein agendarako gaiak
proposatzeko eta Komitearen baitan kabildo-lanak
egiteko askatasuna zuen.

Aholku Batzordea 2009ko erreforman zehaztutako
bost taldeetako ordezkariek osatzen dute; hain zuzen

eta Guatemala, besteak beste) ordezkariak,
elkarrizketarako beste formula batzuk asmatzeko
gogoz; eta FAOko Idazkaritza, berritzeko eta
aldaketak egiteko eta egiten laguntzeko prestutasunez
eta gogoz.12 Alderdi guztietan ados egon gabe, baina
desadostasunak eta adostutakoak errespetatuz zein
txalotuz, elkarrekin jarri zuten abian heldutasun
politiko handiko elkarrizketa-prozedura bat, xede
hartuta Elikadura Segurtasunaren Mundu Komitearen
jarduna erregulatzen zuten barne-arauak berrikustea.
Prezioen igoerak 2008an eragindako krisia nolabait
bizi izan zuten eragile guztiak kontuan hartzeko
borondatea erakutsi zuten, eta, hala, 2009an,
Elikadura Segurtasunaren Mundu Komitearen
erreforma integrala gauzatu zen, bai egituraren
barruko mekanismoak, bai parte hartzeko arauak.13

Honela zioen ohartarazpenak:14 «2009an, Komitea
erreformatu egin zen, xede izanik elikadura-
segurtasunari eta nutrizioari buruzko munduko
eztabaida hobeto ardaztea, emaitzak lortzera
bideratzea eta inklusiboagoa bilakatzea. Behin
Elikadura Segurtasunerako Mundu Komitea
erreformatuta, asmoa da nazioarteko eta
gobernuarteko plataforma inklusiboagoa egitea,
alderdi interesdun guztiek koordinatuta lan egin
dezaten, elikadura-segurtasuna eta nutrizioa guztioi
bermatze aldera. Elikadura Segurtasunerako Mundu
Komitea erreformatzearen xedea izan zen Komiteak
krisiei epe laburrean aurre egin ahal izatea, baina
baita egiturazko arazoei epe luzean aurre egin ahal
izatea ere. Elikadura Segurtasunerako Mundu
Komiteak urtero aurkezten dizkio txostenak Nazio
Batuen Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari».

Horrek guztiak erabat aldatu zuen eztabaida
politikoetan inklusioaren beharrari buruzko pertzepzioa.
Elikadura Segurtasunerako Mundu Komitearen
informazio-liburuxkan ere honako hau adierazi zuten:
«Elikadura Segurtasunerako Mundu Komitearen
prozedura: elikadura-segurtasunean eta nutrizioan
interesa duten alderdi guztiei ematen die hitza;
ikuspuntuak eta esperientziak truka daitezen sustatzen
du; datu enpirikoak eta analisi zientifikoak ditu oinarri;
gomendio eta jarraibide zehatzak formulatu daitezen
bultzatzen du; eta erantzukizuna sustatzen du».

12. Elikadura Segurtasunaren Mundu Komitea 2009an
erreformatu zen uneko herrialde kideen zerrenda:

<http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/017/k6250e.pdf>.
13. <http://www.fao.org/tempref/docrEp/fao/Meeting/018/k7197epdf>
14. <http://www.fao.org/3/a-az902s.pdf>

15. CFS Reform Document, 2009, FAO, <http://www.fao.org/
fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_
Rev_2_E_K7197.pdf>

16.Mahaia honela osatu zen: presidente bat, bi herrialde Afrika,
Asia, Europa, Ekialde Hurbila eta Afrika Iparraldea
eskualdeetako bakoitzeko, Ipar Amerikako herrialde bat eta
Pazifikoko hego-mendebaldeko herrialde bat.
<http://www.fao.org/cfs/cfs-home/about-cfs/structure/es/>

17. <http://wwwfao.org/cfs/cfs-hlpe/about-the-hlpe/en/>. Hauek
dira Adituen Taldearen helburuak: «Elikadura-
segurtasunaren eta nutrizioaren unean uneko egoera eta
egoera hori eragin duten arrazoiak ebaluatzea eta aztertzea;
politikekin zerikusia duten gai espezifikoei buruzko
aholkuak ematea eta anilisi zientifikoak egitea, oinarri
hartuta eskuragarri dauden ikerketa, datu eta azterketa
tekniko goi-mailakoak; unean-unean sortzen diren arazoak
identifikatzea; eta oinarrizko foku-eremuetan ekintzak eta
kontuan hartu beharrekoak izan daitezkeenak lehenesten
laguntzea kideei».

18. Goi-mailako Adituen Taldeko lehenbiziko presidentea M. S.
Swaminathan irakaslea izan zen, iraultza berdearen aita.

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/about-the-hlpe/en/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/about-cfs/structure/es/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www.fao.org/3/a-az902s.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/018/k7197e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/017/k6250e.pdf
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ere hauek dira:19 «1. Nazio Batuen erakundeak eta
sistemako beste organo batzuk; 2. Gizarte zibileko
erakundeak eta gobernuz kanpokoak, bereziki talde
hauen ordezkari direnak: nekazaritzako lur-eremu
txikien jabeak, arrantzaleak, abeltzainak, lurrik
gabeko nekazariak, hirietako pobreak, nekazaritza-
eta elikagai-sektoreetako langileak, emakumeak,
gazteak, kontsumitzaileak eta herri indigenak; 3.
Nekazaritza-ikerketarako nazioarteko erakundeak; 4.
Nazioarteko eta eskualdeetako finantza-erakundeak,
hala nola Munduko Bankua, Nazioarteko Diru
Funtsa, garapenerako eskualde-bankuak eta Munduko
Merkataritza Erakundea; eta 5. Sektore pribatuko
elkarteak eta fundazio filantropikoak».

Adituen Taldeak nazioarteko beste aditu batzuk
izendatzen ditu, Mahaiak hautatutako gaiak urtebetez
landuko dituzten lantaldeak osatzeko, eta gai horiek,
gero, urtero urrian izaten diren osoko bilkuretan
eztabaidatzen dira. 2009an sortu zenetik, Adituen
Taldeak 12 txosten tekniko eman ditu argitara, eta
erreferente bilakatu dira munduan. 2017an bi txosten
eztabaidatu dira, bata basoei eta elikadura-
segurtasunari buruzkoa, eta bestea nutrizioari eta
elikadura-sistemei buruzkoa.

Elikadura Segurtasunaren Mundu Komitearen
erreformak berebiziko eragina izan du munduko
gobernantzan, erabakiek zuzenean eragiten dieten
eragileei hitz egiteko eta iritzia emateko aukera eman
dielako, eta Nazio Batuen sisteman aitzindari izan
delako eztabaida politikoetarako prozedura
inklusiboetan. Hau da, osoko bilkuran ordezkari
guztiei ematen zaie aukera maila berean parte
hartzeko: hori da Komitearen sekretua. Herrialde
batek iritzia ematen duenean, gero, sektore pribatuak,
gizarte zibilak, fundazioek edo akademiek oso
bestelako iritzi bat ematen badute, kasuan kasuko gaia
eztabaidatzen da.

Nola bermatu gizarte zibilaren parte-hartzea?

Erreforma gauzatu zen, baina gero, zer? Nola osatu
gizarte zibilari zegokion lekua, ondo antolatuta eta
behar bezala orekatuta ordezkaritza, ordezkari horiek
mundu osoko nekazarien, laborarien, arrantzaleen eta
emakumeen izenean hitz egin zezaten? Hau da,
Aholku Batzordearen barruan gizarte zibilarentzat

izendatutako lau aulkiak nork beteko zituzten, nola
aukeratu lau ordezkari horiek? Sekulako erronka.

Gizarte zibilak heldutasun politikoa erakutsi zuen
berriro, gizarte zibilak Elikadura Segurtasunaren
Mundu Komitean parte har zezan bultzatzeko tresna
baten bidez. Are gehiago, gizarte zibilaren parte-
hartzea bultzatzeko antolaketa-proposamena
Komitearen dokumentu ofizialetako bat da,20 eta,
horregatik, gaur Mekanismoz mintzo garenean,
Komitearen 2010eko dokumentuetako batean
diseinatuta dagoen egiturari buruz ari gara.

Dokumentu horretan, gizarte zibileko 11 talde edo
caucus identifikatzen dira, eta haietan ordezkatuta
daude kontsumitzaileak, hirietako pobreak, lurrik
gabeak, emakumeak, artzainak eta nomadak,
arrantzaleak, nekazariak, laborariak, elikagaien
inguruko egunsariko langileak, herri indigenak eta
GKEak; horiek guztiak 17 azpieskualdetan antolatuta
daude eta Koordinazio Komite bat osatzen dute, eta
Komite horrek, beren artean eztabaidatu ondoren,
Elikadura Segurtasunaren Mundu Komiterako lau
ordezkariak21 aukeratzen ditu.22 Koordinazio Komite
horrek, halaber, agendako eztabaidagaiei buruzko
oinarrizko erabakiak hartzen ditu, bai eta gaiaren
araberako lantaldeei buruzkoak eta bilkuren arteko
denbora-epeetan gizarte zibilaren parte-hartzeari
buruzkoak ere.

Horrela sortu zen Elikadura Segurtasunaren Mundu
Komitearen barruan23 Gizarte Zibilaren
Partaidetzarako Mekanismoa (GZM), gobernantza
globaleko prozeduretan gizarte zibilak modu

19. <http://www.fao.org/cfs/cfs-home/about-cfs/structure/es/>

20. <http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215e.pdf>
21. Gizarte Zibilaren Partaidetzarako Mekanismoaren jarduteko

moduari buruzko dokumentuan 11 talde edo caucus hauek
identifikatu dira: a) lur-eremu txikiak dituzten nekazari-
familiak; b) arrantzale artisauak; c) artzainak; d) lurrik gabeak;
e) hirietako pobreak; f) nekazaritza- eta elikagai-sektoreetako
langileak; g) emakumeak; h) gazteak; i) kontsumitzaileak; j)
herri indigenak; k) GKEk. Elikaduraren arloko nazioarteko
segurtasunerako eta nutriziorako proposamena, Elikadura
Segurtasunaren Mundu Komitearekiko harremanetarako
gizarte zibilaren Mekanismoa, CFS 2010/09, FAO, 2010,
<http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215e.pdf>

22. Are gehiago, 2012az geroztik GZMa zortzi ordezkari hau-
tatzen hasi zen lau aulkietarako, inoiz hutsik ez geratzeko,
eta postua uzten zutenen eta postua hartzen zutenen arteko
memoria instituzionala bermatzeko. Hori ere oso erabaki
estrategikoa izan zen.

23. <http://www.csm4cfs.org/es/>.

http://www.csm4cfs.org/es/
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215e.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/about-cfs/structure/es/
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antolatuan parte hartzeko inoiz izan den tresna
landuena eta inklusiboena ziurrenik.

Gizarte Zibilaren Mekanismoak (GZM) etorkizunari
begira ideia paradigmatikoak izan ditu. Esate
baterako, erakunde handien ahalmena zein eragina eta
erakunde txikiena bateragarriak dira, GZMk ez du
berezko nortasun juridikoa baina bai kideek, eta,
gainera, lehenbiziko ordezkariek uko egin zioten
berriro hautatuak izateari, lider berrien hurrengo
belaunaldiari bidea uzteko.24 GZMa bitartekaritza
egiteko modu heldutzat hartzen da, gai izan baita
bilkuren eta bileren arteko denbora-epeetan eztabaida
teknikoetan laguntzeko.

Erreforma gauzatu zenetik, Elikadura Segurtasunaren
Mundu Komitea erreferente bilakatu da munduan,
elikadura-segurtasunaren gobernantza parte-hartzaileari
dagokionez. Baina munduan erreferentzia izateaz gain,
lege-alorrean garrantzia handiko bitartekoak ere sortu
ditu geroztik. Zalantzarik gabe, garrantzitsuena
2012koa da: «Lurra edukitzearen, basoen eta
arrantzaren gobernantza arduratsuari buruzko
borondatezko jarraibideak, elikadura-segurtasunaren
testuinguruan».25 Nolanahi ere, GZMa hasi da arazoak
edukitzen, hala nola finantzazio-alorrekoak,
ordezkarien txanda-ketetarako mugigaiztasun-arazoak,
GZMn barruan ordezkaritza txikia duten zenbait
talderekin (artzainak, herri indigenak, hirietako
kontsumitzaileak) eta eztabaidetan agintzen duten
zenbait erakunderekin arazoak. Baina hala eta guztiz
ere, gizarte zibilari iritzia jakinarazteko aukera ematen
dio oraindik ere, modu antolatuan eta ordezkaritza
errespetatuta parte hartzeko aukera, alegia.

Eta aurrerantzean, zer?

Elikadura Segurtasunaren Mundu Komitearen
erreformak sekulako eragina izan du FAOtik kanpo,
bai eta Nazio Batuen beste komite eta batzorde
batzuetatik harago ere. Izan ere, behatzaileen formula
ez zen beste parte-hartze formula batzuk behar
zituzten, aukera emango zutenak eztabaida dinamiko,
partehartzaile, inklusibo, egoki ordezkatuak egiteko

eta, batez ere, ideia-aniztasuna oinarri hartuta
gobernantza globaleko erantzunak ahalbidetuko
zituzten eztabaidak egiteko.

Hori lortzea ez da erraza, aukera baitago herritarrak
oinarri hartu eta partaidetzako erreformak egiteko eta,
hala, herrialdekako boto-sistema erreformatzeko,
zeinak boto-eskubide berbera ematen baitio,
esaterako, nazio superpopulatuei eta populazio
gutxiko uharte txikiei, hitzarekin zein botoarekin
iritzia emateko berdintzat hartuta.

Egia da gobernantza inklusiboak zenbait arazo
eragiten dituela partaidetzan, ordezkaritzan, kostuetan
eta elkarrizketa-denboretan. Baina onura gehiago
eragiten ditu arazoak baino, nabarmen gainera.
Telekomu-nikazioak garatuta ditugun garaiotan, jada
ez du zentzurik ateak itxita eztabaidatzea gai
politikoez, kasuan kasuko gaiak zuzenean eragiten
dietenek ere parte hartzeko aukera dutelako
komunikabide-sareei esker, eta kasik denbora
errealean parte hartu ere. Baina tradizio ideologiko
desberdineko beste eragile geopolitiko batzuk
azaleratzen ari direla ikusita, adituen korronte batek
atzerapauso bat aurreikusi dute, bai eskubideen
ikuspegiari dagokionez, bai hainbeste urte ondoren
finkatuta zeuden parte-hartzearen eta herritartasunaren
ikuspegiari dagokionez.

Bi dira arriskuak. Batetik, mekanismo murriztaileetara
eta ondo ordezkatu gabekoetara itzultzea, zeinetan
herrialdeek beren kabuz eztabaidatzen eta erabakitzen
duten. Eta bestetik, herritarren ordezkaritzarik gabeko
baina kontrolatutako funtsak eta zuzendaritza politikoa
duten gizarte-erakundeak gailentzea, eta haiek
mugimenduetako lider historikoek eztabaidarako
sortutako eremu politikoa hartzea.

Bi joera horiek azaleratu dira, eta haiei aurre egiteko
formularik hoberena seguruenik izango da gizarte-
mugimenduek heldutasun politikoa erakustea eta
modu aktiboan parte hartzea arautze-prozesuetan.
Horren harira, Elikadura Segurtasunaren Mundu
Komitearen esperientziak eredugarri izan beharko
luke gobernantza globaleko beste eremu batzuetan
ere. �

24. Eraketa-prozesu horretan, bereziki garrantzitsua izan zen
Elikadura Segurtasunaren Mundu Komiteak Kordoban 2011n
egin zuen bilera, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako
Espainiako Agentziak finantzatua, Kordobako Unibertsitateko
Gosearen Arukako Katedraren babesarekin.

25.Borondatezko jarraibideak, FAO, 2012,
<http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf>.

http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
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1. Botere-harremanak hartu-eman ekonomikoetan

Geopolitikaz hitz egitea denboran atzera egitearen
antzekoa da, estatuak beste lurralde batzuetara hedatu
eta «bizi-espazio» batean garatu ahal izateko lurralde
horiekiko boterea justifikatzen zuten garaira itzultzea,
hain zuzen. Kontzeptu hori Johan Rudolf Kjellen
Suediako geografoaren teorietan aipatu zen
lehenbizikoz 1899an eta Alemaniako eskolak garatu
zuen gero; baina politikari eta militar espantsionistek
erabili zuten XX. mendeko 30eko hamarkadan, II.
Mundu Gerra justifikatzeko. Teoria hori lotuta zegoen
baliabideekiko eta merkatuekiko botere-harremana
dakarren beste ideia honekin: geoekonomia. Berez,
geopolitika eta geoekonomia txanpon beraren bi
alderdiak dira, korronte neoliberalek globalizazio
bilakatu dutena.

Jada 1500. urtean, inperioen zerizana erabat lotuta
zegoen merkataritza-politikarekin, eta politika horrek
botere-harremana zekarren, potentzia kolonialena
beren koloniekiko; hau da, erdigunearen boterea
periferiarekiko esaten zitzaiona. Ez da harritzekoa,
beraz, gaur egun harreman hori bera izatea
kapitalismoaren bultzatzaileek gainerakoei inposatu
nahi dieten sistema global berriaren oinarria. Ez da
fenomeno berria, II. Mundu Gerra ostean jada eraiki
baitziren «ekonomia berria» zenaren oinarriak,
gatazkan benetan garaile izandakoaren irudira eta
antzera; Ameriketako Estatu Batuen irudira eta
antzera, alegia.

Ekonomia britainiarrak porrot egin zuenez, Britainia
Handiak ezinbestez ireki behar izan zien inperioa Ipar
Amerikako korporazioei eta merkataritzan boterea
zutenei. Beste hainbeste gertatu zitzaion bai Frantziari
eta bai Holandari. Potentzia nagusia izateaz gain,
Ameriketako Estatu Batuak «mendebaldeko
demokrazien» hartzekodun nagusiak ere baziren,
Ardatza osatzen zutenen aurkako gerran finantziatu

baitzieten, eta, ordainetan, AEBetako enpresei
merkatuak ireki egin behar izan zieten. Marshall
Plana inbertsio-politikarako marketin-proiektu bat
izan zen; Europak dirua behar zuen eta AEBek eman,
«baldintzapeko laguntza» esaten zaion sistemaren
bidez. Alemania, Italia eta Japoniaren porrotaren
ondoren sortu ziren erakundeak «munduan ordena
politiko eta ekonomiko» berria ezartzeko eratu ziren.
Nazio Batuen Erakundea eta haren Segurtasun
Kontseilu pribilegiatua, Breton Woodseko sistema eta
Nazioarteko Diru Funtsaren eta Munduko Bankuaren
sorrera funtsezko elementuak izan dira dolarra nagusi
den ekonomia globalaren eraikuntzarako, eta,
bitxikeria gisa, guztiek egoitza AEBetan dute.

Yaltako eta Potsdameko Konferentziak1 egin ostean
sortutako sistema politiko konplexuan sortu zen
«gerra hotza» esan zitzaion ordena geopolitiko
globala. Walter Lippmann kazetariak ezagutarazi
zuen termino berri hori 1947an, nahiz eta lehenago
erabili zuen Truman presidentearen aholkulari
Bernard Baruch-ek. Gero GATT2 akordioa sinatu
zuten (akordio hori sinatu zutenen artean eratutako
egitura hori, egun, Munduko Merkataritza Erakundea
da) eta haren bidez osatu zen ordena berriaren
oinarria, nahiz eta arazoak izan zituen Elkarren
Laguntza Ekonomikorako Kontseiluaren (COME-
COM) esparruan, Sobietar Batasuna buru zuen
esparruan. Berez, «gerra hotza» bi sistema

GEOPOLITIKA ETA GLOBALIZAZIOA: INDAR-LERRO NAGUSIAK

Carlos Puente
Analista politiko eta ekonomikoa*

* Ekonomialaria, abokatua eta politologoa. Analista politiko eta
ekonomikoa, eta Europako Batzordeko funtzionario ohia.

1. Yaltako Konferentzia Krimeako penintsulan dagoen hiri
sobietar horretan izan zen, 1945eko otsailaren 4tik 11ra
bitartean, eta honako hauek elkartu ziren: Franklin D.
Roosevelt, Josiv Stalin eta Winston Churchill. Potsdameko
Konferentzia 1945eko uztailaren 17tik abuztuaren 2ra
bitartean izan zen, eta hauek hartu zuten parte: Josiv Stalin,
Harry S. Truman AEBetako presidente berria eta Clement
Attlee, Winston Churchill lagun zuela, hauteskundeak galdu
baitzituen.

2. Estatu Batuak eta Mendebaldeko Europak 1948an adostu
zuten GATT akordioa antolatzea (General Agreement on
Trade and Tariffs – Muga-zergei eta Merkataritzari buruzko
Akordio Orokorra), nazioarteko merkataritza-erregimen
bakarra ezartzeko eta muga-zergak murrizteko.
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ekonomikoren ideologiaren arteko konfrontazio bat
zen: merkatua planifikazio zentralaren aurka.

Sistema kapitalista gailendu zitzaion ekonomia
zentralizatuko sistemari. Ez zitzaion merkatua
gailendu planifikazio zentralari, neoliberalismoa izan
zen garaile, Reagan presidentea eta Margaret Thatcher
lehen ministroa buru zirela; izan ere, Sobietar
Batasuna, Gorbachov eta Yeltsin buruzagien esku,
ahulduta zegoen. Merkatua ez da txarra baliabideak
esleitzeko sistema gisa, txarra dena da merkatua
manipulatzea haren funtzionamendua urratzen duten
formulen bidez, hala nola oligopolio, monopolio edo
kartelen bidez eta lehia murrizten duten jardunbideen
bidez. Horrek guztiak sustatu du merkataritza-
askatasuna eta kapital-faktorearen mugikortasuna.
Ekonomia globalaren barruan, estatuen sistema
politiko batean bizi gara.3

2. Merkantilismotik globalizaziora

Aurkikuntza geografikoekin baterako kolonialismoaren
lehenbiziko faseetan, merkantilismoa izan zen
erdiguneko boterea hedatzea eta haren zerbitzura
periferia sortzea eragin zuen oinarri ekonomikoa;
merkantilismo horrek merkatuen erreserba sustatu
zuen metropoliaren onurarako, gainerako lehiakide
guztiak baztertuta. Azken batean, baliabideak
monopolio gisara ustiatzea instituzionalizatu egin zen,
esklabuen salerosketa barne, bilakatu zena, migrazioa
behartuta, ekoizpen-faktore: hori izan zen
mendebaldeko fortuna askoren jatorria.

Adam Smithek (1723-1790) idatzitako Nazioen
aberastasuna liburua (1776an), eta ekonomialari
modernoengan eragin handia izan zuen David
Ricardoren (1772-1823) kostu konparatiboen teoria
erabakigarriak izan ziren liberalismo ekonomikoaren
filosofia osatzeko. Smithek, esku ikusezina
metaforaren bidez, merkatua oinarrizkotzat hartu
zuen prezioen sistema ezartzeko eta denon ongizatea

sustatzeko. Ricardok, bestalde, egiaztatu nahi izan
zuen herrialdeak salgaien ekoizpenean espezializatu
egiten zirela nazioarteko merkataritzan,
lehiakideekiko abantailen bidez. Baina Ricardok ezin
izan zuen aurreikusi ekoizpen-faktore guztiek ez
zutela kapitalak adinako mugikortasuna izango
mundu-mailan, hala nola lanak, eta ondorioak oso
txarrak dira ekonomia global batean.

Korronte neoliberal modernoa Chicagoko eskolako
ekonomialariek bultzatu bazuten, batez ere Milton
Friedmanek, egungo oinarriak aurkituko baditugu
Austriako eskolako ordezkari adierazgarrietako bat
izan zen Fredrich Hayek-en garaira jo behar dugu.
Baina globalizazioak beste eskema ekonomiko bat
antolatu du, eskola horien ekarpen akademikoak
gainditu dituena. Globalizazioa ulertzeko, ezinbestekoa
da eskola klasikoko aitzindariek aurreikusi ez zituzten
kontzeptu berriak biltzen dituen teoria ekonomiko bat.
Jada ezagunak dira ekonomia liberalaren ardatz
nagusiak: estatuaren esku-hartzerik gabeko merkatua,
moneta- eta zerga-politika murriztaileak, merkataritza-
trukeen liberalizazioa eta estatuaren ahalik eta jardun
txikiena, erregulazioa eragotzita.

Sistema ekonomiko berriak teoria ekonomiko bat
behar du, justifikatzeko ez bakarrik merkataritza-
askatasunaren oparotasuna, baizik eta ekoizpenaren
deslokalizazioarena eta kapital-mugikortasunarena,
etekin handien lortzeko aukera ematen duten tokietan
sustatu baitituzte inbertsioak. Toki horietan,
normalean, langileak babesteko gizarte-arau gutxi
dituzte edo ez dituzte. Begi-bistan da lan-faktoreak ez
duela deslokalizazioaren abantaila hori, gehiago baita
eragozpen; izan ere, greba-eskubideari eragingo
litzaioke, enpresaburuak grebak iraun bitartean
ekoizpena deslokalizatu baitezake. Sistemak
justifikatu egin behar du, halaber, arau onuragarriak
izatea kapitala jatorrizko herrialdeetan inberti-
tzeagatik, eta horretarako jarduera presio-taldeetatik,
edo tautologia baliatuz interes-taldeetatik, babestu
behar du. Horrezaz gain, enpresa batek herrialde edo
eskualde batean inbertitzeko diru-laguntzen politika
eskuzabala, zerga-abantailak eta bestelako abantailak
ere hartu behar ditu kontuan teoria ekonomiko
berriak. Jakina, enpresaburua ez dago estatuaren
esku-hartze mota horren kontra, ez eta diru-laguntza
horiek merkatuaren funtzionamenduan eragin
dezaketen distortsioaren kontra ere.

XX. mendeko 30eko hamarkadako munduko krisiaren
hondakinetatik sortu zen bertsio neoliberalak onartu

3. George Soros estatubatuarrak honako hau adierazi zuen:
«Ekonomia globala eta gizarte globala ez dira batera garatu.
Bizitza politiko eta sozialaren oinarrizko elementua oraindik
ere estatu-nazioa da. Erdigunearen eta periferiaren arteko
harremana ere izugarri malkartsua da. Ekonomia globala
kolokan jartzen bada, litekeena da presio politikoek hura
suntsitzea: sistema kapitalista globalaren hurre-hurreko
desegitea iragartzen dut». George Soros, La crisis del
capitalismo global, Temas de Debate, 1999, 134. or.
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zuenean beharrezkoa zela estatuak ekonomian
nolabait ere esku-hartzea, bazirudien liberalismoa
egokitu egin zela gerra hotz sortu berrira, ekonomia
sozialisten eredua aukera gisa hartuta. Friedman eta
Hayek teorialarien eragin akademikoaz gain,
esperientzia batzuk praktikan jarri ziren zenbait
herrialdetan, hala nola Txilen, Pinocheten garaian.
Liberalismoak berezko identitatea galdua zuen eta
liberalismoaren alderdi positiboa prostituitua; izan
ere, enpresa multinazional estatubatuarrek, 1947az
geroztik etengabe hedatzen ari zirenak, helburutzat
zuten araugabetze orokorra eta mugarik gabeko
sistema globala inbertsio kapitalistentzat. 1970eko
hamarkadatik aurrera, AEBek planifikatu egin zuen
bere globalizazio-estrategia.4

1988. urteaz geroztik, EEEk bere esku zegoen guztia
egin zuen Elkarren Laguntza Ekonomikorako
Kontseiluko (COMECOM) kide ziren herrialdeetara
hurbiltzeko, eta lehenbizi zenbait akordioren bidez,
hala nola merkataritzakoak, lankidetzakoak eta
elkartzekoak, eta, gero, atxikitze-akordio baten bidez,
herrialde horiek onartu egin behar izan zuten bai
zuzenbide-estatua, bai giza eskubideen errespetua eta
bai merkatu-ekonomia. Hori guztia Gorbachov
Kremlinen zegoenean eta Sobietar Batasunaren
kolapsoaren ondoren izan zen posible. Kapitalismoak
egiaztatua zuen «nagusitasuna», eta bere teoria
«komunismotik aske geratutako herrialde berrietan»
aplikatu zuen. Ekialdeko Europa «Eldorado» bilakatu
zen munduko kapitalismoarentzat, globalizazioarentzat
eta mendebaldeko enpresen deslokalizazioarentzat.

Teknologia berrien bidez osatu ziren globalizazio-
politikak, eta enpresaburuek presioa egin zuten
lan-alorreko legediaren bidez kaleratze askea kostu
txikiarekin edo merke ahalbidetzeko. Sindikatuen
erantzuna kaltegabea zen, jada lortu baitzuten haiek
desegitea edo ezegonkortzea. Ez zen ekonomia
produktiboa ezarri, baizik eta finantza-ekonomia; eta
kontsumitzaileek, ustez aukeratzeko askatasuna

zutenek, korporazioen garaipenean lagundu zuten,
ondasunak eta zerbitzuak merke, denen eskuragarri,
jartzen baitzituzten. Hegazkin-konpainiak elkartzen
hasi ziren, tarifa merkeagoak eskaintzeko, eta hegaldi
merkeak eskaintzen zituzten airelineak sortu ziren.
Gero finantza-bankuak eta -zerbitzuak sortu ziren, bai
eta banaketa-sektorea eta Internet bidezko
salerosketak ere, besteak beste. Kontsumitzaileak
botatako amuari heldu zion, eta, gainera, enplegua
galtzeko arriskua zuen langilea zen, salbu eta lan-
baldintza eta soldata gero eta kaskarragoak onartzen
bazituen. Beste gizarte-klase bat sortzen ari zen:
langile pobreak, enplegua galtzeko beldur zirenak.
Proletarioak, aspaldi desagertu zirenak gizarte
industrial garatuetatik Brasilera, Bangladeshera,
hego-ekialdeko Asiara eta beste eskualde batzuetara
joateko, berriz ere sortu egin ziren. Formula berriek
deslokalizazioa eta soldatak zein gizarte-onurak
murriztea sustatzen zuten.5

Bien bitartean, Nazioarteko Diru Funtsak eta
Munduko Bankuak errezeta berberak aplikatzen
jarraitzen zuten, naiz eta behin eta berriz frogatu
kaltegarriak zirela errezeta horiek herri
hartzaileentzat. Eta gobernuek ere herrialdeen osasun
ekonomikoa adierazten ez zuen jargoi ekonomiko
berbera erabiltzen jarraitzen zuten: hazkundea.
1929ko Depresio Handia hamar urteren buruan
amaitu zen, hori baita ziklo ekonomikoko krisien
iraupena, mundu gerra bat tarteko, baina 2007ko
krisiarekin ez da gauza bera gertatuko, orain arma
nuklearra baitago. Gainera, nahiz eta eskualde-
mailako erakunde berriak koltxoi indargetzaile gisa
jardun, hala nola Europar Batasuna, akats berberak
egiten jarraitzen dute, eta ekonomia kapitalistaren
bertsio berria eragin dute: nazio-produktuaren eta
errentaren hazkundea, enplegua sortu gabe.6 Egoera
hori oso bestelakoa da, ordea, kapital handiarentzat;
izan ere, Gini indizeak agerian utzi du aberatsak gero
eta aberatsagoak direla, eta aberatsen eta pobreen
arteko aldea gero eta handiago dela.

Nahitaezkoa zen araugabetzen jarraitzea eta
pribatizazioa sektore ahalik eta gehienetara hedatzea,
Estatuaren monopolio izan direnetara ere bai; hau da,

4. «Nixon Administrazioak egindako aldaketek nazioarteko
araubide berezia eratu zuten […], eta sekulako ondorioak
eragin zituen nazioz gaindiko bizitza sozial, politiko eta
ekonomikoan, eta horrek, aldi berean, berekin ekarri du
politikaren bidez egoera ekonomikoa aldatzeko ahalmen
handiko bitarteko bat haien zerbitzura jartzea»;
«estatubatuarren dominazioko palanka handi horiek ez dira
aintzat hartu globalizazioari buruzko literaturan». Peter
Gowan, La apuesta por la globalización. La geoeconomía y
la geopolí tica del imperialismo euro-estadounidense, Akal,
2000, 21. or.

5. Enpresaburu globalaren oinarrizko filosofia hau da: soldata
txikiagoak dituzten eskualdeetara eramatea ekoizpena eta
filialen bidez munduan barrena hedatzea.

6. Finantza-ekonomia batean nazio-errenta hazteak ez du
ziurtatzen enpleguaren sorrera. Harrigarria da prostituzioa
eta jokoa BPGn kontuan hartzen uztea EBk.
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besteak beste, sektore hauek pribatizatzea: ura, gasa,
elektrizitatea, erregaiak, osasuna eta hezkuntza.
Ziurtatu zuten kudeaketa pribatua hobea eta
lehiakorragoa zela publikoa baino, eta horrek onurak
ekarriko zizkiela kontsumitzaileei. Baina
argindarraren prezioa ez zen merketu, urarena ere ez,
ezta telefonoarena ere, eta gasolinaren prezioa ere ez
zen arrazoizkoa. Are gehiago, guztiz kontrakoa
gertatu zen. Herrialde kapitalista gehienetan,
enpleguaren prekarietatea gero eta handiagoa zen eta
erretirodunek beste lan batzuk egin behar zituzten
pentsioak osatzeko, hilabete bukaerara iritsiko
baziren. Mendebaldeko herrialdeetako inbertsioen
errendimendua gehiago hazten da produkzioa baino,
eta hori hala da, neurri batean, deslokalizazioak
enpleguak sortzen dituelako soldata txikiak eta
gizarte-babes eskasa duten eskualdeetan; horren
adibide dira, esaterako, garapen-bidean diren
herrialdeetako deiguneak eta ordenagailu bidezko
laguntza. Txina da kostu txikiko tailer global
handiena, eta goitik behera aldatu du munduko
egoera; eta BRIC multzoa osatzen duten herrialdeek
ez dute finantza-lankidetzan jarduera monopolizatu
behar, baldin eta ez badute globalizazioan porrot egin
nahi.

Globalizazioak badu beste alde on bat: zerga-sistemen
lehiak eragindako etekinak. Enpresa askok
erregistratzen dituzte enpresak zerga txikiagoak
dituzten herrialdeetan. Offshore horiez gain,
Luxenburgok eta Irlandak abantailak ematen dizkiete
zerga-ingeniaritza baliatzen duten multinazionalei.7

Europar Batasunean ez dago zerga-sistema bakarra
herrialde guztientzat, baina bai moneta-sistema
bakarra 19 estatu kidetan, eta enpresek abantaila ugari
dituzte merkatu bakarrean. Enpresek etekinak lortzen
dituzte zerga txikiei esker, eta horrekin ez dute
laguntzen estatuen xede sozialeko gastuetan. Estatuak
ez dira gai herritarren premia sozialei aurre egiteko
zergen bidezko diru-sarrerarik gabe, eta baztertuen
eskala soziala sortu da, ez bakarrik gizarte-maila
baxuenean, baizik eta erdi-mailakoak izanik ere lanik
gabe geratu direnen artean. Horrenbestez, korporazio
handiek lanpostu-kopurua murriztu dute, eta, aldi
berean, lan prekarioa sortu da eta aldi baterako laneko
enpresak ugaritu egin dira. Horra hor AEBetan

Donald Trumpek irabaztearen eta mugimendu
populistak sortu izanaren arrazoia.

3. Globalizazioa eta subiranotasuna

Eskualde-mailako nazioaniztun erakundeen
fenomenoak merkataritza-sorreraren efektua sustatu
dute, zati batean konpentsatuta erakundeko
herrialdeek merkataritza desbideratu izanak
eragindako ondorioekin. Europako Merkatu Erkidea,
eta haren azken formulazioa, Europar Batasuna,
nazioarteko merkataritzaren teoriaren kasu tipiko bat
da. Horrek berekin dakar estatuen subiranotasunaren
zati bat erakundeari ematea, eta erakundeak du
eskumen esklusiboa merkataritza-politikaren
alorrean,8 eta, hortaz, gai horri buruzko akordioak
negoziatzeko eskumena Europako Batzordeak du, eta
hartzen dituen erabakiak, kasuan kasu dagokien
moduan berretsi ondoren erabaki horiek, derrigorrean
bete behar dituzte estatu kideek.

Akordioak edo itunak, hala nola NAFTA9 (Ipar
Amerikako Merkataritza Libreko Ituna), TPP10

(Lankidetza Transpazifikoko Akordioa), CETA11

(Ekonomia eta Merkataritza Akordio Globala) eta
bertan behera geratu den TTIP12 (Merkataritza eta
Inbertsio Akordio Transatlantikoa) kutsu ultraliberaleko
akordio tipikoak dira, merkataritza-, ekonomia- eta
zerbitzu-alderdiak hartzen dituzte beren baitan, eta,
horrezaz gain, estatuen subiranotasunaren aurkako
makineria erasokorrenak dira. Trumpek hauteskundeak
irabazi eta Etxe Zurian presidente zela, adierazi zuen
AEBek ez zuela TTIP akordioa sinatuko EBrekin, eta

7. «Adituen argotean zerga-plangintza esaten zaionaren meto-
dorik sinpleena hau da: transferpricing… «dou- ble-dip-lea-
sing», «dutch sándwich».Hans-Peter Martin eta Harald Schu-
mann, La trampa de la globalización. El ataque contra la
democracia y el bienestar, Taurus, 1998, 246- 247. or.

8. Errokamo Itunaren 113. artikuluak merkataritza-politika
bateratuaren oinarriak ezartzen ditu. Europar Batasunaren
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 206. eta 207.
artikuluek merkataritza-politika bateratua garatzen dute.

9. NAFTA (North America Free Trade Agreement) ituna
Kanadak, AEBek eta Mexikok sinatu zuten 1994ko
urtarrilaren 1ean.

10. TPP (Trans Pacific Partnership) akordioa Australiak,
Bruneik, Kanadak, Txilek, Japoniak, Malaysiak, Mexikok,
Zee landa Berriak, Peruk, Ameriketako Estatu Batuek eta
Vietnamek sinatu zuten 2016ko otsailaren 4an, Aucklanden
(Zeelanda Berria).

11. CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)
akordioa Kanadak eta EBk sinatu zuten 2016ko urriaren
30ean.

12. TTIP (Transatlantic Trade and Invest- ment Partnership)
akordiorako negoziazioak bertan behera geratu ziren
Trumpek hauteskundeak irabazi eta presidente izendatu
zutenean. EBko herrialdeek ez dute begi onez ikusten, haren
gardentasunik eza dela eta.



23

bere herrialdeak sinatutako akordio guztiak berrikusi
egingo zituela. Adierazi zuen, halaber, ez zuela
berretsiko klima-aldaketari buruzko Parisko
Akordioa, 2015eko abenduaren 12an sinatutakoa.
Garbi dago Trumpek, Lehenbizi, Amerika esapidea
tarteko, asmoa duela ez bakarrik muga-zergen
murrizketak eta beste murrizketa batzuk jartzeko
AEBetako inportazioei, baizik eta merkataritza-arau
ultraliberalak ezartzeko ere bai bere multinazionalen
onurarako. Nork izango du subiranotasuna
etorkizunean, korporazioek ala estatuek?

John Kenneth Galbraithek 60ko hamarkadan
defendatu zuen planifikazioa merkatuaren gainetik
zegoela eta «enpresa, planifikazio-organoa den
aldetik, estatuaren beraren lehiakide dela
garrantzian».13 Egungo mundu globalizatuan, XXI.
mendekoan, korporazio handiek merkatuak
araugabetzea eskatzeaz gain, marketin- eta
publizitate-teknikak erabiltzen dituzte, kontsumi-
tzaileei premia berriak sorrarazteko. Estatuak lobbyen
bidez betetzen du xedea, legedia nahieran
moldatzeko. Europan eta Asian korporazio handiak
badaude ere, nagusiak iparramerikarrak dira, eta
Ameriketako Estatu Batuak dira munduan arrakasta
bermatzen duen laborategia.

4. Errusia: geoekonomian berpizten

Gobernu komunistak desagertu egin ziren Berlingo
harresiaren erorketaren eta Sobietar Errepublika
Sozialisten Batasunaren kolapsoaren ondoren, baina
mendebaldeko zenbait herrialdek ezkutuko gerra hotza
nahi dute eta NATO erakundeari eusten jarraitzen diote,
nahiz eta Varsoviako Ituna ez egon indarrean. Errusia
G-7 taldean onartua izan zen, Halifax hirian izandako
goi-bileraren harira, 1995eko ekainean; hori izan zen
Boris Yeltsinen zorigaiztoko agintaldiko lorpen bakarra
nazioartean, 1991ko abuztutik 1999. urteko amaiera
bitartean Sobietar Batasunaren ondorengo Errusiaren
boterea kontrolpean izan zuenarena. Vladimir Putin14

2000ko martxoaren 26an hautatu zuten presidente, eta
2001eko abenduaren 31n George W. Bushek jakinarazi
zuen 1972an sinatutako Misilen aurkako akordioa utzi
egingo zuela. Gehiengo zabal batek berriro hautatu
zuen Putin presidente 2004ko martxoaren 14an; gero
eta onarpen-maila handiagoa zuen herritarren artean.
2005eko apirilaren 25ean Putinek adierazi zuen
Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna desegitea
XX. mendeko hondamendi geopolitiko handiena izan
zela.

2013ko otsailaren 12an, Vladimir Putin presidenteak
Errusiako Federazioko Kanpo Politikaren Kontzeptua
ezarri zuen, eta kontzeptu horrek, 2013. urtetik
aurrera15 ordeztu zuen 2008az geroztik zegoena.
Honela dio xedapen orokorretako batek: «Errusiako
Federazioko kanpo-politikaren oinarrizko prin-
tzipioekiko, lehentasunekiko, xede eta helburuekiko
jarreren sistema bat da». Eta zehazten du, halaber, «XXI.
mendeko lehenbiziko hamarkadako prozesu globalen
azelerazio etengabeak […] ezinbestez eskatzen du
beste jarrera bat […], Errusiako kanpo-politikaren
lehentasunez hausnartzea, kontuan hartuta
erantzukizun handiagoa duela nazioarteko agenda
prestatzen eta nazioarteko sistemaren oinarriak
ezartzen».

2013ko Kanpo Politikaren Kontzeptua ez da
aurrekoen oso bestelakoa, baina bai adierazten du
bereziki eskualde-mailako eta mundu-mailako
ingurune berria, zeina politikaren alorrean mundu
unipolar bilakatzen den, eta ekonomiaren alorrean
ekonomia globala. Horrenbestez, helburu berriek hau
dute oinarri: «herrialdeari segurtasuna ematea,
subiranotasuna eta lurralde-osotasuna zaintzea eta
indartzea…». Eta ekonomiaren alorrari dagokionez,
xede nagusia da «Errusiako ekonomiaren hazkunde
iraunkorra eta dinamikoa bultzatzeko, teknologia-
modernizazioa sustatzeko eta garapen berritzailerako
trantsizioa bultzatzeko baldintzak sortzea». Putin
jakitun da zeinen handia den kontsumo-ondasunen
sektoreko teknologia-aldea, mendebaldeko
herrialdeekiko. Dokumentu horretan, aurrerago, beste
helburu hau ere jasota dago: «Errusiako
merkataritzak eta ekonomiak munduko ekonomia-
sisteman indar handiagoa izan dezan sustatzea,

13. John Kenneth Galbraith, «El nuevo estado industrial», In -
formación Comercial Española aldizkaria, 400. zk., 1966.

14. Vladimir Vladimirovich Putin (Leningrado, 1952), jurista
formazioz, KGBren zerbitzura egin zuen lan Ekialdeko
Alemanian eta, gero, FSBko zuzendari izan zen. Ibilbide
politikoari dagokionez, gobernuko presidente izan zen, Boris
Yelt sinekin. 1999tik gaurdaino Errusiako Federazioko
gobernuburua edo presidentea izan da, eta, denbora-epe labur
batez, bi karguak bete zituen Konstituzioan xedatutakoari
jarraituz.

15. Lan honetarako erabili dudan itzulpena ez da ofiziala eta
Errusiako Administrazioak emandakoa da; zenbait alderdi ez
dira mendebaldeko instituzioek itzulitakoen berdinak.
Jatorrizko dokumentua, errusieraz, presidentearen bulegoko
webgune ofizialean dago eskuragarri.
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nazioko ekonomia-eragileen interesak atzerrian
bultzatzea bitarteko diplomatikoak baliatuz, eta
Errusiako salgaien, zerbitzuen eta inbertsioen
diskriminazioa eragoztea». Begi-bistan da Errusiako
presidenteak ez dituela adierazi nahi bakarrik
merkataritza tradizionalak izan dituen eragozpenak,
baizik eta gorde-antzean adierazten ditu
mendebaldeko herrialdeek aplikatu dizkioten
zigorrak, Ukrainako krisia eta
Krimearen susperraldia dela eta.
Hona hemen paragrafo horren
beraren azken esaldia:
«ezinbestekoa da nazioarteko eta
eskualde-mailako ekonomia- eta
finantza-erakundeen eskumena
baliatzea».

Errusiako presidentearen ustez,
hala adierazten baitu II. atalean,
Egungo mundua eta Errusiako
Federazioko kanpo-politika gaiari
buruzkoan, «nazioarteko gara-
penaren egungo etaparen ezaugarri
nagusia eta enblematikoa egoera
geopolitikoaren sakoneko aldaketa
da, nabarmen eraldatu baita
munduko finantza- eta ekonomia-
krisiaren ondorioz». Dokumentu
horretan adierazi zen, halaber,
nazioarteko harremanak izugarri
aldatzen ari direla, duela oso urte
gutxi aurreikusi ezin zitezkeen
foroak tarteko. Trantsizio geopolitikoaren epealdi
horrek berekin dakar «nazioarteko sistema
polizentriko» bat eratzea. Putinek baieztatu du
mendebaldeko herrialdeek jada ez dutela ahalmena
«munduko ekonomia eta politika kontrolatzeko», eta
munduko grabitate-zentroa Asia eta Pazifikoa direla
orain. Dokumentuak biltzen duen analisia, ordea, ez
dator bat egungo egoerarekin; hau da, egia da
mendebaldeko herrialdeek oraindik ere konpondu ez
dituzten egiturazko arazoak bizi dituztela, baina
Europan zorraren krisiari eta euroguneko atzeraldiari
konponbidea eman zaie. Hala ere, zor subiranoaren
arazoa oso erronka handia izan daiteke zenbait
herrialde garaturentzat. Dokumentuan aditzera ematen
da «globalizazioaren egoerarekin bat datozen
merkataritza-, moneta- eta finantza-sistema global
berriak eta orekatuagoak sortu behar direla».

Dokumentuan, bestalde, ezbaian jartzen dira
murrizketa arbitrarioak eta beste neurri diskrimina-

tzaile batzuk, adierazi nahian, batetik, zeinen handia
den herrialde garatuen arteko lehia Hirugarren
Munduko herrialdeetan baliabide estrategikoak
kontrolpean edukitzeko, eta, bestetik, hidrokarburoen
erauzketa-politikarako teknologia berrien erabilera.

Dokumentuan «nazioarteko ordena berriaren eraketa»
aipatzen denean, zeharka adierazi nahi du «nazioarteko

harremanen sistema sendo eta
egonkor bat finkatzea […],
bermatzeko arlo politikoan,
militarrean eta ekonomikoan
segurtasun fidagarria eta maila
berekoa nazioarteko komunitateko
kide guztiei». Eta gaineratzen du
Errusiaren lehentasuna dela
ziurtatzea «nazioarteko garapenaren
gobernagarritasun iraunkorra […],
Nazio Batuen Erakundea buru dela
eta hark koordinatzen duela».
Horren harira, bereziki adierazten
du Errusiaren lankidetza G-20
taldean, BRIC multzoan, G-8
taldean, Shanghaiko Elkarlan
Erakundean eta RIC multzoan.16

Eta azkenik, merezi du bereziki
aipatzea Ekonomiaren eta
ingurumenaren alorreko nazioarteko
lankidetza atala; izan ere, agerian
uzten du Errusiaren nahia dela
propio sustatzea nazioarteko

ekonomia-, merkataritza-, moneta- eta finantza-
egitura bidezkoak eta demokratikoak. Bestalde, oso
garrantzitsutzat hartzen du eskubide-berdintasuna
errespetatzea Munduko Merkataritza Erakundearen
eta Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako
Erakundearen esparruetan. Eurasiako geoekonomiari
dagokionez, energia-ekoizleekin itun estrategikoak
sustatzearen aldekoa da, bai eta Errusiaren espazioa
zirkulazioko funtsezko bide gisa ezartzearen aldekoa
ere, Europaren eta Asia-Pazifikoa eskualdearen arteko
hartu-eman ekonomikoak eta merkataritzakoak
ziurtatzeko. Zetaren ibilbide berriaren trena garatzeko
Errusia, Txina, Iran eta beste herrialde batzuen arteko
itunez ari da; trenbide-azpiegiturez gain, gas-
azpiegiturak ere tarteko dira itun horietan, bai eta
Kaspiar itsasoaren eta Persiako golkoaren artean
kanal nabigagarri bat ere.

16. Errusia, India eta Txina.

Ekonomia globalean,
herritarren zein
kontsumitzaileen eskubide
indibidualak ez daude nahikoa
babestuta. Estatuak ahul
sentitzen dira korporazio
handien aurrean, inbertsioak
deslokalizatzeko eta
langabezia areagotzeko
mehatxu egiten baitute.
Sindikatuak ahultzea lortu
dute, eta, zenbait kasutan,
desagertzea ere bai; horrezaz
gain, klase politikoa bahitu
dute, ate birakarien eta
etekinen bidez, erdi-mailako
klaseen kaltetan.
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Mendebaldeko bulegoetan, batik bat anglosaxoietan,
Mackinder geografo eta politikariaren teoria,
pibotearen teoria, berriro ere indartzen ari dela uste
da. Horrezaz gain, ingurumenaren segurtasuna
bermatzea eta klima-aldaketari aurre egitea xede duen
nazioarteko lankidetzaren aldekoa da Errusia, eta
horretarako energia aurrezteko teknologia berriak
erabili behar badira ere bai. Dokumentuan aipatzen
diren alderdi politiko eta ekonomikoak, oro har,
Estatu Burujabeen Erkidegoko kideen arteko
lankidetzari buruzkoak, eta Eurasiako Batasun
Ekonomikoaren eta Sobietar Batasuneko errepublika
ohi batzuen arteko hartu-emanei buruzkoak dira. Oso
antzeko beste helburu batzuk, berriz, Itsaso Beltzeko
eskualdeen eta Kaspiar itsasoko bost estatuen arteko
ekonomia-lankidetzarako erakundeari buruzkoak
dira, eta Europar Batasunarekiko lankidetza
handiagoari buruzkoak ere bai, zigor ekonomikoak
eta errepresaliak direla-eta sortutako oztopoei aurre
egiteko.

5. Konklusioak

Ekonomia globalean, herritarren zein kontsumi-
tzaileen eskubide indibidualak ez daude nahikoa
babestuta. Estatuak ahul sentitzen dira korporazio
handien aurrean, inbertsioak deslokalizatzeko eta
langabezia areagotzeko mehatxu egiten baitute.
Sindikatuak ahultzea lortu dute, eta, zenbait kasutan,
desagertzea ere bai; horrezaz gain, klase politikoa
bahitu dute, ate birakarien eta etekinen bidez, erdi-
mailako klaseen kaltetan.

Orain indarrean dago, inoiz ez bezala, merkatuei
buruzko azalpen marxista-leninista; izan ere, enpresa-
antolaketa naturalena monopolioa da, eta lehiarako
jardunbide murriztaileen bidez lor daiteke
monopolioa, helburua ahalik eta etekin handiena
lortzea baita. Adam Smithek esandakoa gogora
ekarrita: «Monopolioaren prezioa beti da ahalik eta
handiena. Prezio naturala edo lehia askearen prezioa,
berriz, ahalik eta txikiena, ez beti, baina bai denbora-
epea luzea bada».17 Eta, egun, oraindik ere
monopolioaren aurkako legeak eta lehiaren
erregulatzaileak indargabe eta eraginik gabe sentitzen
dira. Kapitalismo globalaren krisiak ez du esan nahi
ekonomia (finantzarioa) globala ahultzen ari denik.

Bestalde, Asian eta Latinoamerikan lankidetzarako
erakundeen taldeak sortu izanak eta Ozeano Bareko
itsasertzen artean foroak sortu izanak agerian uzten
du ekonomia globalaren grabitate-zentroa munduko
eskualde hartara bideratzen ari dela. Petrolioaren eta
gasaren enpresa erraldoiaren eta Asiako tailer
nagusiaren arteko itunak Eurasiako ekonomia
sendotuko du eta, epe laburrean, ekonomia globalak
orain arte inoiz garatu ez dituen kontinenteetan
garatuko ditu ekonomia- eta merkataritza
azpiegiturak. Zetaren ibilbide berria Asian eta
Nikaraguan egiten ari diren ozeanoarteko kanala
izango dira XXI. mendeko ekonomia global berriaren
ikonoak. �

17. Adam Smith, La riqueza de las naciones (Nazioen
aberastasuna), 7. kapitulua, «Salgaien prezio naturala eta
merkatuko prezioa», Titivillus, 2015, 62. or.
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G lobalizazio neoliberala mundua antolatzeko modu
berri gisa ezarri zenetik, estatuak nagusitasuna

galtzen ari dira nazioarteko sistema politikoan; egoera
globalean estatuek duten egitekoa aldatu izanak
berekin ekarri du subiranotasunaren krisiari buruzko
eztabaida piztea, eta eragin dituen ondorioez
interpretazio anitz sortzea ere bai. Artikulu honetan
adierazi nahi dut estatuek, oro har, boterea galdu
dutela, baina eragile horien jarduna oraindik ere
handia dela globalizazio neoliberalean. Hau da,
estatuen egitekoak eta jarduteko moduak aldatu egin
dira globalizaziora egokitzeko, eta horrek
demokrazian eta eskubideetan atzera egitea eragin du.
Tesi hori justifikatzeko, lehenbizi, subiranotasunaren
krisiari buruzko eztabaida azalduko dut; bigarrenik,
globalizazio neoliberalera egokitzeko prozesuan,
estatuen egitekoen eraldaketa adieraziko dut;
hirugarrenik, demokraziaren galera eta horren
ondorioak emango ditut jakitera; eta azkenik, egoera
horrek eragiten dituen zenbait erronka azalduko ditut
labur-labur.

Subiranotasunaren krisia eztabaidagai

Rodrik ekonomialariak, La paradoja de la globa-
lización liburuan, globalizazioaren ondorioei buruzko
eztabaida trilema gisa azaltzen du. Hau da, hiru
erpineko eskema gisa, kontrajarrita ageri direla
demokrazia, integrazio ekonomikoa eta subiranotasun
nazionala; hiru elementu horiek bateraezinak dira
beren artean, eta haiek nola konbinatzen diren
arabera, oso bestelako egoerak eragin ditzakete.
Batetik, demokrazia eta subiranotasuna ezarriko
balira, integrazio ekonomikoa mugatuko litzateke eta
horrek hiperglobalizazioa eragotziko luke. Bestetik,
demokrazia bateragarri egingo balitz integrazio
ekonomikoarekin, subiranotasun nazionalaren
kalterako izango litzateke ezinbestez. Eta
hirugarrenik, gaur egungo egoera izan daitekeena da,
integrazio ekonomiko gero eta handiagoa, baina
subiranotasun nazionalari eutsita, horretarako
demokrazia mugatuta eta globalizazioak eragiten

dituen arazo ekonomikoak eta sozialak kontuan ez
hartuta. Horrenbestez, egilearen arabera, ezin dugu
aldi berean eduki hiperglobalizazioa, demokrazia eta
autodeterminazio nazionala (Rodrik, 2012).

Rodrikek azaldutako eskema horren arabera, garbi
dago kontua ez dela globalizazio ekonomikoak
estatuak desagerraraztea eragiten duela, baizik eta
estatuak eraldatu egiten direla globalizaziora
egokitzeko, eta horrek demokrazian atzera egitea
dakarrela. Interpretazio hori ez dator bat, ordea, beste
egile batzuek egindako analisiarekin, hala nola Hardt
eta Neri filosofoenarekin. Elkarrekin idatzitako
Imperio izenburuko liburuan adierazten dutenez
(2002, 4. or.), «merkatu globalarekin eta ekoizpen-
zirkuitu globalekin batera ordena berri bat sortu da,
logika eta aginte-egitura berri bat —azken batean,
beste subiranotasun modu bat—», eta horrek
ordezkatu ditu estatuak. Lokala eta globala logiken
edo estatala eta kapitalista logiken arteko ustezko
kontraesana du oinarri eztabaida horrek, bietako
logika bat besteari gailenduko litzaiokeena
ezinbestean, nahiz eta, aurrerago ikusiko dugunez,
gainjartzen diren askotan.

Hortaz, globalizazio ekonomikoak botere handiko
eragile global berriak sortzea eragin du —enpresa
transnazionalak, bereziki— bai eta logika globala
sendotzea ere, baina horrek ez du esan nahi logika
lokala ez dagoenik edo estatuak eragile globalen
mende daudenik erabat, baizik eta bi logikak
elkartzen direla. Hala, logika kapitalista, egun,
globala da —besteak beste, nazioarteko lehia kapitala
naziogabetzeko mekanismo gisa diharduelako
(Sassen, 2010, 198. or.)—, baina, hala ere, praktikan,
«ekonomia globalak beharrezkoa du zabaltzea,
ugaltzea, zerbitzuez hornitzea eta finantzatzea»
(Sassen, 2010, 478. or.).

Hau da, kapitalak ere espazio fisikoak behar ditu, non
inbertitu eta non ugaldu edukitzeko, eta horregatik
nahitaez sartu behar du estatu-mailako logika
lokalaren espazio- eta denbora-mugetan, legeak,

ESTATUA, DEMOKRAZIA ETA GLOBALIZAZIOA: TRILEMA, HAUSNARKETAGAI

Júlia Martí
Euskal Herriko Unibertsitatea eta RETS kolektiboa



27

arauak eta tempo politikoak aintzat hartuta. Gainera,
estatuetako politiketan gero eta ohikoagoa da logika
globala, kapital globalaren premietara egokitzeko, eta
hala gertatzen da Sassenek (2010) adierazitako
naziogabetze-prozesua. Beste modu batera esanda,
duela gutxira arte estatu-mailako lurralde-esparrua
oinarri hartuta gauzatzen ziren jarduerak, eta, orain,
eremu globalera bideratzen dira; horren adibide dira,
besteak beste, estatuetako auzitegien egitekoa,
ekonomia-politikari buruzko erabakiak, eta
ingurumen-alorreko eta lan-alorreko erregulazioak.

Hala eta guztiz ere, eremu globalerako joera hori eta
horren ondorioak kasuan kasuko estatuaren
araberakoak dira, estatu-hierarkia dagoelako. Beraz,
estatu batzuk logika globalaren parte dira, interes
inperialistak eta guzti; eta beste batzuk, berriz, botere
ekonomikoen, estatu zentralen eta haiei laguntzen
dieten nazioarteko erakundeen mende daude. Hori
hala izanik, esan daiteke globalizazio ekonomikoak
arriskuan jartzen duela estatuaren subiranotasuna,
baina subiranotasunaren galera ez da berdina estatu
guztietan, ez eta eskumen guztietan ere (Hernández
Zubizarreta, 2009, 82. or.). Hau da, globalizazioaren
eragina eta globalizaziora egokitzeko modua
estatuaren baitan dago, ez baita berdina estatua
industrializatuta egotea, mendetasun ekonomiko
txikia edukitzea eta barne-egitura demokratikoak
izatea edo estatua mendekotasun-egoeran sartzea
merkatu globaletan eta barne-indarren korrelazioa
txikiagoa izatea indar emantzipatzaileak baino.

Estatuak globalizazio neoliberalera egokitu dira

Estatuak globalizazio neoliberalera egokitzeak eragin
dituen ondorioak ulertzeko, kontuan izan behar da,
lehenik eta behin, globalizazioa ez dela prozesu
naturala izan, baizik eta zenbait prozesuren ondorio
izan dela, eta prozesu horietan estatuek ere berebiziko
garrantzia izan dutela. Horregatik da garrantzitsua,
halaber, globalizazioa neoliberala dela adieraztea,
instantzia ugarik sustatutako proiektu neoliberal baten
emaitzatzat hartuta; proiektu neoliberal hori
sustatzearen arrazoia, zehazki, gerraostean ezarritako
esparru ekonomiko eta politikoaren ordez beste
esparru bat ezartzea izan zen, kapital handien etekin-
tasak berreskuratu ahal izateko, gobernuen eta
nazioarteko erakundeen laguntzarekin.

Hortaz, proiektu neoliberalaren beste elementutzat
har daiteke globalizazioa, estatu-mailako lurralde-

esparruaren estuguneak gainditzea xede duena.
Horrezaz gain, proiektu nabarmen inperialista ere
bada; izan ere, lurraldeen arteko desberdintasunak
baliatzen ditu hegoalde globaleko herrialdeetara lan
intentsiboak eraman eta esku-lana merke ordaintzeko,
baliabideak erausteko eta hondakinak kudeatzeko,
eta, gainera, lanesku merke eta prekarioa lortzea xede
duen immigrazioa kudeatzen du. Kontuan izan behar
da, baita ere, neoliberalismoak —estatuak ahalik eta
esku-hartzerik txikiena izan behar duela aldarrikatzen
badu ere—, berez, merkatuarentzat gobernatzea
premisa duela oinarri, eta premisa horrek agerian
uzten duela globalizazio ekonomikorako
beharrezkoak diren baldintzak sortzeko ahalegin
guztiak egin dituztela estatuek.

Zehazki, esan daiteke globalizazio neoliberala,
hasieran, Laval eta Dardot (2013, 198. r.) egileek
diziplina-sistema globala esan ziotenaren bidez sustatu
zela. Hau da, nazioarteko ekonomia-erakundeek (hala
nola Munduko Bankuak eta Nazioarteko Diru
Funtsak) eta potentzia ekonomiko nagusiek ekonomia-
politika mundu osoan harmonizatzeko sortu zituzten
erregelamendu eta arauen multzoaren bidez.
Diziplina-sistema hori inoiz ez bezala nabarmen
geratu zen Washingtoneko Akordioan, 70eko eta 80ko
hamarkadetako krisiak direla-eta Latinoamerikako
herrialdeei ezarritakoa. Akordio horren bidez,
erreskate ekonomikoaren ordainetan egitura doitzeko
politikak aplikatzea eskatu zitzaien, barne hartzen
zutenak pribatizazioa, araugabetzea, gastu publikoa
murriztea, soldata doitzea, kanpora irtetea eta moneta-
egonkortasuna. 

Gero, globalizazioa sustatzea eragin duen beste
faktore garrantzitsu bat merkataritza-zuzenbide
globalaren sorrera izan da, bai Munduko Merkataritza
Erakundeak emandako arauen, bai merkataritza- eta
inbertsio-itunen emaitza dena. Merkataritza-
zuzenbide horrek ekonomiaren irekiera eta
merkataritza askea sustatu ditu, eta, aldi berean, arau-
esparru global izugarri mesedegarria sortu du enpresa
transnazionalentzat; izan ere, haien eskubideak
arautzen eta babesten ditu eta betebeharrak
araugabetzen ditu, eta horrek arriskuan jarri ditu, gero
ikusiko dugunez, giza eskubideak.

Eta globalizazioa sustatzea eragin duen hirugarren
faktorea, merkataritza askearen eta nazioartekotze
ekonomikoaren gurpila behin abian jarrita, estatu
guztiek ekonomia-esparru berrira egokitu beharra
izan da; izan ere, horrek berak eragin du globalizazioa
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sendotzea. Horren harira, begi-bistan da estatu
guztiak saiatzen direla beren mugetan ezarritako
kapitalentzako lehiarako abantailak sustatzen, bai
zuzeneko inbertsio atzerritarra erakartzeko politiken
bidez, hala nola azpiegituretan inbertituta, lan-alorra
araugabetuta, zerga-erreformak eginda, bai enpresen
nazioartekotzea sustatzearen bidez, besteak beste,
lehia hobetuta (arauak kenduta eta I+Gn inbertituta)
finantzazio bidez lagunduta,
merkataritza-ordezkaritzak
eratuta, etab.

Hau da, bai herrialde
industrializatuek, bai hegoalde
globaleko herrialdeek egokitu
egin behar izan dute globalizazio
neoliberalera; herrialde industria-
lizatuek nork baino nork gehiago
esportatuta eta merkatuak
kontrolatuta, eta hegoalde
globaleko herrialdeek beren
ekonomiak kanpora begira jarrita,
zuzeneko inbertsio atzerritarra
erakartzeko eta lehengaiak
gehiago esportatzeko. Bestalde,
sendotuta zegoen doktrina
ekonomiko neoliberala pixkanaka
arrazionaltasun neo-liberal
bilakatu da; horrek esan nahi du
jada ez duela bakarrik
ekonomiaren arloa bere baitan
hartzen, baizik eta nola gobernatu
eta gizartea nola antolatu ere
agintzen duela. Horregatik
guztiagatik esan dezakegu beste
estatu neoliberal bat sortu dela,
eta herritarren ongizatearekiko
erantzukizuna eduki ordez lehia
sustatzea eta autoerantzukizuna
oinarri duen agenda neoliberal berria duela.

Atzerapausoa demokrazian eta eskubideetan

Hasieran ere esan dugunez, globalizazioak estatuetan
izan duen eragina aztertzeko, demokrazian eta
eskubideetan emandako atzerapausoak hartu behar
dira aintzat batez ere, eta ez subiranotasun-krisia,
estatuek globalizazio neoliberalera egokitu behar izan
baitute. Horren harira, begi-bistan da globalizazio
neoliberalak amaiera eman diola mundu gerraostean
sortu zen eredu politiko eta ekonomikoari, zeinetan

lortu zen, gehien industrializatuta zeuden
herrialdeetan bereziki, kapitalismoari bridatzea, hau
da, demokraziaren eta kapitalismoaren orekari eustea,
oinarri hartuta politika keynestarrak eta ongizate-
estatuaren garapena. Baina behin oreka hori apurtuta,
gobernagarritasunaren krisia sortu da berriro eta
estatua kapitalaren zerbitzura jarri da nabarmen, eta
horrek berekin ekarri du demokrazian atzera egitea

eta gizarte-integrazioarekiko
erantzukizunak kontuan ez
hartzea.

Demokraziaren eta kapitalismoa-
ren arteko oreka hori apurtzeaz
gain, beste eskala batzuk sortu
dira politikaren alorrean, eta haiek
boterean interferentziak sortzea
eta boterea lekuz aldatzea eragin
dute. Sassen egilearen (2010, 496-
497. or.) arabera, globaltasuna
eremu nazionalean txertatzeak
berekin ekarri du denbora-logika
nazionala eraldatzea, eta beste
dinamika zentrifugo batzuk sortu
dira, estatu-nazioen orain arteko
indar zentripetua ordeztuz; azken
batean, indar zentrifugo horiek
gobernagarritasun-krisia areagotu
eta naziogabetze-prozesuak
sendotu dituzte. Egoera halakoa
izanik, boterea nazioarteko
erakundeetara eta eragile
pribatuetara desplazatu da, eta
publikoaren eta pribatuaren arteko
bereizketa lausotu egin da. Eta,
beraz, egungo egoera ez datza
batura zero den jokoan, enpresek
ez dute irabazten estatuek galtzen
dutena, baizik eta botere

publikoen eta pribatuen arteko sinbiosian datza, eta
globalizazioaren aitzakian, gobernuak interes
pribatuaren zerbitzura jarri dira.

Bestalde, demokrazian atzera eginda soilik da posible
interes publikoen eta pribatuen arteko sinbiosi horri
eustea, eta horrek esan nahi du teknokrazia eta botere
betearazlea hedatu egin direla, gardentasun gabezia
nabaria dela eta autoritarismoa handiagoa dela.
Batetik, globalizazioari buruzko narratiba baliatu da
demokrazia-krisia legitimatzeko justifikazio edo
azalpen gisa, bai eta beste aukera askorik ez
dagoelako diskurtsoa eta irtenbide teknikoen premia

[…] begi-bistan da globalizazio
neoliberalak amaiera eman
diola mundu gerraostean sortu
zen eredu politiko eta
ekonomikoari, zeinetan lortu
zen, gehien industrializatuta
zeuden herrialdeetan bereziki,
kapitalismoari bridatzea, hau
da, demokraziaren eta
kapitalismoaren orekari eustea,
oinarri hartuta politika
keynestarrak eta ongizate-
estatuaren garapena. Baina
behin oreka hori apurtuta,
gobernagarritasunaren krisia
sortu da berriro eta estatua
kapitalaren zerbitzura jarri da
nabarmen, eta horrek berekin
ekarri du demokrazian atzera
egitea eta gizarte-
integrazioarekiko
erantzukizunak kontuan ez
hartzea.
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legitimatzeko ere. Horrenbestez, politikaren
teknifikazioa justifikatzeko, globalizazioak eragin
dituen erronkak baliatu dira, arazoak gero eta
konplexuagoak direlako eta, hala, «teknikoki egin
daitekeenak ordezkatu du politikoki egin nahi dena»
(Vallespín, 2000). Bestetik, botere betearazleak gero
eta botere handiagoa du, botere legegilearen eta
botere judizialaren kaltetan, eta, gainera, errepresio-
eta zaintza-neurriak gero eta ugariagoak dira.

Errepresioaren protagonismo
horrezaz gain, kontuan
hartzekoak dira gizarte-kontrol
gero eta handiagoa eta zigor-
politika gero eta ugariagoak.
Estatu neoliberalen alderdi
horrek bi aurpegi ditu. Bata,
gatazkak segurtasun blinda-
tuko arazo bilakatu ditu. Hau
da, gizarte-gatazkentzat segur-
tasun blindatuko irtenbideak
bilatzen ditu, estatuko
segurtasun-kidegoen bidez.
Oso nabarmena da hori, esate
baterako, migrazioaren
kudeaketan, baina, baita ere,
pobreziaren eta gizarte-
liskarren kriminalizazioan. Eta
bestea, gizarte-kontrola
handiagoa da, gizarte-politikak
neoliberalizatzeko joeraren
bidez. Joera hori erabat lotuta dago ongizate-
estatuaren ereduaren ordez workfare deritzon
eredurako aldaketarekin; hau da, estatuak ez du
herritarren ongizatearekiko erantzukizunik eta
norbanakoei pasa die erantzukizun hori, eta, hala,
etengabe egiaztatu behar dute merezitakoak direla
jasotzen dituzten laguntzak, lehiaren logika oinarri
hartuta.

Autoerantzukizun indibidualeko prozedura hori lotuta
dago, halaber, joera kontserbadorearekin; izan ere,
zaintza-zereginak etxerakotzea eta estatuak funtzio
sozialak baztertzea legitimatzen duten diskurtso
kontserbadoreek gero eta indar handiagoa dute.
Bestela esanda, lana sexuaren arabera banatzen da
berriro ere, batez ere emakumeek hartzen baitituzte
beren gain estatuak baztertutako funtzioak. Joera
kontserbadore, matxista eta arrazista horrek, halaber,
desberdintasunak are handiagoak izatea eragin du;
izan ere, egun, lehia eta autoerantzukizuna dira
nagusi, eta sistema demokratikoen ustezko

berdintasuna atzean geratu eta irabazleen eta
galtzaileen esparrua sortu da, eta esparru horretan
generoagatiko, gizarte-mailagatiko eta arrazagatiko
diskriminazioa sistemaren zati bilakatu da.

Globalizazio neoliberalak eragin du, halaber, beste
ondorio larri bat: ekologiaren eta biziaren
iraunkortasunaren krisia handiagoa bilakatzea. Hori
hala da kapitalismo globalizatuaren jardunak
beharrezkoa duelako bizitzaren esparruak metatzen

eta merkantilizatzen jarraitzea.
Merkantilizazio hori, besteak
beste, erauzketa intentsibo
gero eta gehiago eginez eta
megaproiektuak eraikiz
gertatzen da, bai eta
pribatizazio-prozesuen bidez
ere. Horiek guztiak lehia
globalaren logikak eragin
dituen ondorioen adibideak
dira, eta estatuek ere parte
hartzen dute logika horretan.

Eta azkenik, lehen ere esan
dugunez, merkataritza-zuzen-
bide globalak arriskuan jarri
ditu giza eskubideak, haren
bidez eraiki den egitura
juridikoak gehiago babesten
dituelako enpresen interesak
giza eskubideak baino. Hala,

estatuetako sistema juridikoak araugabetu eta ahuldu
egin dira, eta, globalizazio neoliberalera egokitzeko
prozesuaren ondorioz, nork bere lurraldean giza
eskubideak eraginkortasunez babesteko ahalmenik
gabe eta araugabetuta geratu dira. Horrezaz gain,
merkataritza-zuzenbide globalak, zeinetan parte
hartzen duten bai estatuek, bai nazioarteko
erakundeek eta bai enpresa transnazionalek, enpresa
transnazionalen segurtasun juridikoa babesten du,
askotariko erregulazioen bidez eta arbitraje-auzitegi
pribatuen bidez, eta aukera ematen die estatuak
auzitara eramateko, beren interesak urratzen
badituzte.

Konklusioak

Trilemari (globalizazioa, estatua eta demokrazia)
dagokionez, eta, bereziki, demokrazian sekulako
atzerapausoa eman ondorengo egungo egoerari
dagokionez, ezinbestekoa da pentsatzea globalizazio

Eta bestea, gizarte-kontrola
handiagoa da, gizarte-politikak
neoliberalizatzeko joeraren bidez.
Joera hori erabat lotuta dago
ongizate-estatuaren ereduaren
ordez workfare deritzon eredurako
aldaketarekin; hau da, estatuak ez
du herritarren ongizatearekiko
erantzukizunik eta norbanakoei pasa
die erantzukizun hori, eta, hala,
etengabe egiaztatu behar dute
merezitakoak direla jasotzen
dituzten laguntzak, lehiaren logika
oinarri hartuta.
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neoliberalaren logika nola gainditu daitekeen eta
demokraziaren eremuak nola berreskura daitezkeen.
Demokraziaren eremu horiek ez dira berreskuratuko
iraganeko egoeretara itzulita, baizik eta beste egoera
batzuei bide emanda, eta egoera horietan ahalik eta
modu demokratikoenean batuta hiru eremuak (lokala,
estatua eta globala) eta, aldi berean, eredu
neoliberalak sortutako eremuak, publikoaren eta
pribatuaren arteko sinbiosiak eragindakoak,
uztartzeko modua bertan behera utzita.

Horren harira, berebiziko garrantzia du herritarrek
erabakitzeko ahalmena berreskuratzea, eta aukera
gutxi dagoelako manamendu neoliberala baztertzea;
berebiziko garrantzia du, halaber, gobernantza
neoliberalaren logika ez den beste logika bat
proposatzea, globalizazioaren trilemari aurre egiteko
modu bakarra publikoaren eta pribatuaren arteko
lankidetza onartzen baitu (Martí Comas, 2016).
Hortaz, autorregulazioaren, itunaren eta
adostasunaren logikaren aurrean, nahitaezkoa da
demokrazia eta giza eskubideak errespetatuko
dituzten gobernagarritasun-eremu eraginkorrak
sortzea. Eta horrezaz gain, eremu horietan nahitaez
eragotzi behar da globalizazio neoliberalera
egokitzeko estatuaren boterea eragile pribatuetara
bideratzeak subiranotasunean eta demokrazian
eragindako galera. �
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Lanaren Nazioarteko Erakundea (LANE) 1919an
sortu zen, merkataritza- eta finantza-globalizazio

kolonialista betean; hau da, jada XX. mendearen
hasieran ohartuta zeuden elkarri eragiten diotela, eta
ez beti onerako, nazioarteko-merkataritzak, lan-
alorreko arauek eta lan-baldintzek.

Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) eratze-
dokumentuaren atarikoak honela dio: «Nazioren
batek ez badu lan-erregimen benetan humanoa
ezartzen, hutsegite hori oztopo izango da beren
herrialdeko langileen egoera hobetu nahi duten beste
nazio batzuen ahaleginetarako».

Badira ehun urte baino gehiago herrialde garatuetako
gobernuak eta gizarte zibila ohartu zirela
merkataritza- eta finantza-liberalizazioak ondorio
negatiboak eragin zitzakeela lan-eskubideen alorrean
eta pizgarria izan zitekeela ekoizpenaren
deslokalizaziorako, eta, beraz, ekoizpen-lana lan-arau
zorrotzak zituzten herrialdeetatik eramango zutela
negoziazio kolektiboko, askatasun sindikaleko eta
lan-erregulazioko estandarrak lausoagoak zituzten
herrialdeetara (halakorik apenas ez zituzten
herrialdeetara ez esatearren).

Hori da LANE sortzearen arrazoia; bestela esanda,
lan-eskubideen eremu globala sortzea zuen xede,
etengabeko merkataritza-liberalizazioaren ondorioz
lan-eskubideetan okerrera ez egiteko. Horregatik
guztiagatik da LANE —sindikatuek, enpresaburuek
eta gobernuek esku hartzen duten hiruko erakundea—
lan-alorreko zuzenbidearen iturri nagusia, eta
horregatik da haren egiteko nagusia lan- eta sindikatu-
alorreko alderdiei buruzko hitzarmenak onartzea,
gaurdaino 189, eta gomendioak ematea.

Hitzarmenak nazioarteko itunak dira, legez lotesleak,
estatu kideek berretsi ostean; normalean, hitzarmenak
berretsi eta urtebeteren buruan jartzen dira indarrean.
Herrialdeek hitzarmen bat berresten badute, nork bere
herrialdeko legedian eta eguneroko jardunean
aplikatzeko betebeharra du, eta, horrezaz gain,

aplikazioari buruzko memoriak igorri behar dizkio
LANEri, aurretiaz ezarritako maiztasuna betez.
Bestalde, hitzarmena berretsi, eta gero hura urratzen
duten herrialdeen aurkako erreklamazio- eta kexa-
prozedurak jar daitezke abian.

Gomendioak ez dira lotesleak. Gehienetan
hitzarmenaren osagarri dira, aplikatzeko moduari
buruzko jarraibide zehatzak emateko; hala ere,
zenbaitetan, gomendio autonomoak izan daitezke,
hitzarmenekin inolako zerikusirik ez dutenak.

LANEk 189 hitzarmen onartu ditu, eta haietatik zortzi
hitzarmen oinarrizkotzat hartu ditu. Lan-alorreko
printzipio eta eskubide oinarrizkotzat hartzen diren
gaiak lantzen dituzte zortzi hitzarmen hauek:
1. 29. hitzarmena, derrigorrezko lanari buruzkoa,

1930ean onartua.
2. 87. hitzarmena, askatasun sindikalari eta

sindikatuko kide egiteko eskubidearen babesari
buruzkoa, 1948an onartua.

3. 98. hitzarmena, sindikatuko kide egiteko
eskubideari eta negoziazio kolektiborako
eskubideari buruzkoa, 1949an onartua.

4. 100. hitzarmena, ordainsarien berdintasunari
buruzkoa, 1951n onartua.

5. 105. hitzarmena, derrigorrezko lanaren abolizioari
buruzkoa, 1957an onartua.

6. 111. hitzarmena, diskriminazioari buruzkoa
(enplegua eta okupazioa), 1958an onartua.

7. 138. hitzarmena, gutxieneko adinari buruzkoa,
1973an onartua.

8. 182. hitzarmena, haurrek lana egiteko modurik
txarrenak galarazteari buruzkoa, 1999an onartua.

Hitzarmen horiek ez berresteak ez du esan nahi
kasuan kasuko herrialdeak arau horiek betetzen ez
dituenik, baina begi-bistan da funtsezko horiek
berresteak garbi adierazten duela eskubide sindikalak
eta lan-alorrekoak errespetatzeko konpromisoa.
Horregatik guztiagatik da gutxienez ere bitxia
LANEren oinarrizko hitzarmen gutxien berretsi
dituen herrialdea ez izatea ez Txina, ez Hego Korea

GLOBALIZAZIOA ETA LANA: MENDE BAT ESKUBIDE SINDIKALAK ETA LAN-ALORREKOAK GLOBALIZATZEN
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Ekonomialaria eta CC OO sindikatuko idazkari nagusiaren ondokoa
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—zortzi horietatik lau berretsi dituzte—, ez eta
Myanmar ere, hiru baino ez baititu berretsi.
Oinarrizko hitzarmen gutxien berretsi dituen
herrialdea Ameriketako Estatu Batuak dira, bi
bakarrik berretsi baitituzte (Bruneik eta Cook
Uharteek ere bai). Oinarrizko hitzarmen horietatik
AEBek derrigorrezko lanari buruzko 105. hitzarmena
eta haurrek lana egiteko modurik txarrenak
galarazteari buruzko 182. hitzarmena bakarrik
berretsi dituzte; ez dute askatasun sindikalari edo
sindikatuko kide egiteko eskubideari eta negoziazio
kolektiboari buruzko hitzarmenik berretsi.

Gogoan izan behar da AEBetako 28 estatuk lan
egiteko eskubideari buruzko legeak dituztela, haiek
right to work laws esaten dietenak, baina izenak
kontrakoa adierazten badu ere, sindikatuen aurkako
legeak dira, greban dauden langileak kaleratzeko eta
grebak iraun bitartean eskirolak kontratatzeko aukera
ematen baitute.

LANEren sektoreko hitzarmenak

Bereziki interesgarriak dira, eta kopuruan urriago,
globalizazio-maila handiko jarduerei buruzko
LANEren sektoreko hitzarmenak. Adibiderik
bikainena itsasoko lanari buruzko hitzarmena da —
erabat globalizatutako sektorea, XIX. mendeaz
geroztik—; 2006an adostu zuen LANEk eta 1,5
milioi langileri baino gehiagori eragiten die.
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/
normes/documents/normativeinstrument/wcms_0903
02.pdf).

Hitzarmen hori, azkenean, 2013an sartu zen
indarrean. Atzerapen horren arrazoia da juridikoki
loteslea izateko beharrezkoa zela LANEko 30 estatu
kidek gutxienez berrestea hitzarmena, munduko
merkataritza ontzidiaren erregistroko tonaje
gordinaren %33tik gorako ordezkaritza lortuta. Beraz,
hitzarmeneko bigarren artikuluan xedatutakoari
jarraituz, itsasoan lan egiten duten pertsona
guztientzat da, baldin eta ez bada berariaz beste ezer
xedatzen. Gaurdaino, LANEko 48 estatu kidek
berretsi dute hitzarmena, eta guztien artean munduko
merkataritza ontzidiaren erregistroko tonaje
gordinaren %70etik gorako ordezkaritza egiten dute.

LANEk adierazitakoaren arabera, bitarteko juridiko
bakar batek biltzen ditu marinelei lan duina
bermatzeko nazioarteko gutxieneko estandarrak, eta,

horrezaz gain, hitzarmena berretsi duten
herrialdeetako banderarekin diharduten ontzi-jabe
zintzoei joko-arau ekitatiboak edukitzen laguntzen
die, lan-baldintzetan kalterik eragin gabe sustatzen
baitute lehia, eta, beraz, ez da ezbaian jartzen itsaso
bidezko garraioaren fidagarritasuna eta segurtasuna.
Hitzarmenaren helburua da lan duinaren baldintzak
eta bidezko lehia bateragarriak izan daitezen
bermatzea; marinelak ordezkatzen dituen Garraioko
Langileen Nazioarteko Federazioaren eta Ontzi-
jabeen Nazioarteko Federazioaren erabateko laguntza
du hitzarmenak.

Hitzarmen horren funtsezko elementu bat hau da:
atzerriko ontzi batek estatu kideren bateko portuan
eskala egiten badu, dela jardueraren ohiko jarduna
edo dela eragiketaren bat egin behar izatea eskala
horren arrazoia, ikuskatu ahal izango dute, V.
artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoari jarraikiz,
egiaztatzeko betetzen dituela hitzarmen honetako
eskakizunak (itsasoan lan egiten duten pertsonen
eskubideekiko errespetua barne), ontzian dauden
langileen lan-baldintzei eta bizi-baldintzei
dagokienez. Ikuskari publikoek portuan dagoen
ontzia ibilgetu dezakete, haien ustez hitzarmenaren
arau-hauste larriren bat badago; gainera, ikuskaritzak
egin ditzaten eska dezakete itsasoko langileen
ordezkariek. Adibide modura: adingabe batek
itsasontzian lan egitea arau-hauste larritzat hartzen da,
eta itsasontzia ibilgetu daiteke.

Gizarte-klausulak dituzten merkataritza-akordioak

Interes handikoak dira duela gutxi garatzen hasi diren
merkataritza-akordioak; zehazki, merkatura irekitzea
eskubide sindikaleko eta lan-alorreko eskubideen
estandarrak betetzearekin lotzen dituzten
merkataritza-akordioez ari naiz, eta, gainera, estandar
horiek betetzen direla kontrolatzen dute LANEko
ikuskariek.

Merkataritza-akordio aldeaniztunak motel gauzatzen
ari direnez, bereziki Dohako Erronda egun ia erabat
geldirik dagoelako, zenbait herrialdek eta
merkataritza-esparruko multzok aldebiko edo
ezpieskualde-mailako negoziazio-estrategiak baliatu
dituzte. Herrialde edo multzo horietako batzuk,
bereziki AEBak, Europar Batasunak, Kanadak,
Zeelanda Berriak eta Txilek, laneko alderdi horiek ere
jasotzen dituzten eskualde-mailako akordioen edo
aldebiko akordioen beste belaunaldi bat jarri dute
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abian. Akordio-mota horiek azkarrago adostu dira
aldebikoen esparruan, Munduko Merkataritza
Erakundearen egitura konplexuan baino; nolanahi ere,
horrek ez du esan nahi akordio aldeaniztunak adostu
ez direnik.

1999an, Clinton demokrata presidente zela, AEBak
eta Kanbodiak merkataritza-akordio berritzaile bat
sinatu zuten ehungintza-sektorean. Akordio horren
bidez, AEBak konpromisoa hartu zuen Kanbodian
egindako produktuak bere merkatuan errazago
sartzen uzteko, inportazio-kuota berezien bidez;
ordainetan, Kanbodiak ehungintzako lan-baldintzak
hobetu behar zituen, eta, horretarako, bere estatuko
lan-alorreko legeak eta nazioarteko arauak egiaz jarri
behar zituen praktikan. Akordio horren ondorioz,
Kanbodiako gobernuak ehungintzako produktuak
esportatzen zituzten industria guztiei eskatu zien
Lantegi hobeak proiektuan erregistratzeko, kontrola
egin ahal ziezaieten; izan ere, akordioak badu beste
alderdi garrantzitsu bat: lan-baldintzak hobetzen diren
ebaluatzeko prozedura fidagarria.

Lantegi hobeak proiektuan parte hartu zuten enpresei
ustekabeko bisitak egiten zizkieten LANEko
ikuskariek, eta ikuskaritza horien emaitzak jakitera
ematen ziren, publikoak baitziren. Txosten horien
arabera, proiektuari esker ehungintza-sektoreko
270.000 langileren lan-baldintzak hobeak dira, eta
askoz ere gehiago esportatzen da Ameriketako Estatu
Batuetara. LANEko ikuskariek 60 lantegi ikuskatu
ondoren egindako azken txostenean ez zen jaso
derrigorrezko lanari edo haurren lanari buruzko
aipamenik; beraz, agerian dago sektore horretako
langileen lan-baldintzak hobeak direla nabarmen.

Emaitzak oso onuragarriak izan ziren parte hartu
zuten alderdi guztientzat —langileak, fabrikatzaileak,
nazio-ekonomiaren multzoa eta nazioarteko erosle
gisa aritu ziren multinazionalak— eta, kuota-sistema
bereziaren epea amaitu ondoren ere, Kanbodiako
gobernuak politika horrekin jarraitzea erabaki zuen.
Kanbodiak nazioarteko erosle berriak erakartzea lortu
zuen, bai eta lan-alorreko estandar eskasak izateagatik
herrialdetik alde egin zuten erosle batzuk
berreskuratzea ere, eta, gainera, produkzioak gora
egin zuen eta enplegu duinak ere bai. Hori da, beraz,
lan-arauak betetzea inbertsio ona delako adibide bat.
Merezi du gogora ekartzea oso egoera berezian jarri
zela abian akordio hori; izan ere, AEBetako arropa-
enpresa handi batzuek, Kanbodiako zenbait
ehungintza-enpresak nazioarteko lan-arauak urratzen

zituztelako akusazioa publiko egin ostean, debekatu
egin zieten hornitzaileei Kanbodian egindako arropa
fabrikatzea, eta hori gertatu eta gero jarri zen abian
akordioa.

Nazioarteko jardun sindikala

Hirugarren alderdi bat, baina besteak bezain
garrantzitsua, nazioz haraindiko edo nazioarteko
jardun sindikala da. Europan badira balio juridiko
osoa duten bitartekoak, hala nola 2009/38/EE
Direktibaren bidez aitortutako Europako Enpresa
Batzordeak, eta haien ohiko jardunari esker, erabat
adostu gabeko negoziazio kolektibo baten atarikoak
multinazional horien esparruan nola gauzatzen ari
diren jakin daiteke. Mundu-mailan ere sortu dira
Mundu Batzordeak, horiek, baina, sindikatuen eta
enpresaburuen ordezkarien arteko akordioen
ondorioz.

Nazioarteko jardun sindikalak eskaintzen dituen
aukeren artean, ziur asko osatuenetako bat Inditexen
Nazioarteko Esparru Akordioa da, 2007an sinatua
Ehungintza, Jantzigintza eta Oinetako-industriaren
Nazioarteko Federazio Sindikalaren eta Espainiako
multinazionalaren artean, Espainiako CCOO eta UGT
sindikatuek sustatuta. Akordioaren azken eguneratzea
IndustriALL Global Union sindikatuak sinatu zuen,
sindikatuaren alderdi gisa, eta hura da munduko
industria-sindikatu guztiak bere baitan hartzen dituen
nazioarteko sindikatua.
Duela urte batzuk, moda-sektoreko Espainiako
multinazional handi horren hornitzaile zen Marokoko
ehungintzako lantegi kalamastra batean Espainiako bi
sindikalista sartzera zihoazela, enpresa-zuzendaritzak
ez zien sartzen utzi espainiarrekin batera zihoazen
Marokoko sindikalistei. Sekulako iskanbila sortu zen:
oihuak, irainak eta borrokak enpresa inguratzen zuen
hesiaren ate parean. Baina Espainiako sindikalistak
iskanbilan parte hartu gabe, metro batzuk aldendu
ziren eta telefonoz deitu zuten multinazionalaren
zuzendaritzara, Arteixora, eta azkenean, dena
konpondu zen: Marokoko sindikalistei ere sartzen utzi
zieten. Une hartan Marokoko sindikalisten eta
langileen zein enpresaren ordezkarien artean
emandako besarkadak izan ziren hartu-eman sendo
eta emankor baten hasiera, gaur egun oraindik ere
irauten duena.

Akordio horrek sekulako garrantzia izan du,
LANEren hitzarmen guztiak betetzeko betebeharra
baitute, bereziki sindikatuko kide egiteko eskubidea,



34

askatasun sindikala eta langileen ordezkarien
eskubideak aitortzen dituztenak (87., 98. eta 135.
hitzarmenak eta 143. gomendioa). Espainiako
egoerarekin alderatuta, gauza
gutxi dirudi, baina herrialde
haientzat, kasu askotan,
sekulako aurrerapausoa izan da.

Akordioaren alderdirik garran-
tzitsuena da Inditexek «eta
haren produkzio- eta banaketa-
kate guztiak eta langile guztiek,
izan langile horiek Inditexek
zuzenean kontratatutakoak edo
izan haien kanpoko fabrika-
tzaileek edo hornitzaileek
kontratatutakoak» derrigorrean
bete behar duela araudia, toki
guztietan, nahiz eta lantokietan
IndustriALL Global Union
sindikatuan afiliatutako
sindikatuek ez izan ordezkari-
tzarik, oso ohikoa zenbait
herrialdetan.

Akordio hori sinatu zenetik
zenbait protokolo aldatu dira, akordioa betetze aldera
sindikatuen jarduna hobetzeko; esate baterako, aditu
sindikalak izendatu dira, eta Inditexek haiei dagokien
egitekoa egiten laguntzeko konpromisoa hartu du, oso
ondo ezagutzen baitituzte herrialde bakoitzeko
produkzio-katea osatzen duten produkzio-zentroak
eta haietan sindikatuko kide egiteko eskubidea.
2014an sinatu zen akordioaren azken eguneratzea
(eskuragarri hemen: <http://www.industriall-
union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs
/signed_gfa_inditex_ _spanish.pdf>).

Akordio horrek eragindako beste ondorioetako bat da
enpresa nagusiko sindikalistek jakin ahal izan dutela
zein den multinazionalaren produkzio-kate osoaren
tamaina: 6.959 lantoki, 52 herrialdetan; eta ondorio
are garrantzitsuagoa izan da guztiek dutela
sindikatuko kide egiteko eskubidea.

Inditexeko sindikalistek egunduko lana egin dute
hamarkada honetan akordioa ezartzeko. Ehun
produkzio-zentrotan baino gehiagotan izan dira
bisitan —gehienetan tokiko sindikatuek eskatuta—,
Inditexen produkzioaren %95 egiten duten 13
herrialdetan, Espainia ere kontuan hartuta produkzio
horretan. Hain zuzen, herrialde hauetan izan dira

bisitan: Argentinan, 83 lantegi hornitzaile daude;
Bangladeshen, 262 daude; Brasilen, 65; Kanbodian,
125; Txinan, 1.654; Indian, 394; Marokon, 283;

Pakistanen, 107; Portugalen,
1.357; Turkian, 1.427;
Vietnamen, 134; Bulgarian; eta
Tunisian.

Merezi du azaltzea halako
herrialde askotan enpresatik
kanpoko sindikalistak lantegietan
sartzea erabat sinestezina zela;
zenbait herrialdetan, ordura arte,
tokiko sindikatuek berek ere ezin
izaten zuten sartu. Bisita horiei
esker, hornidura-kate osoaren
arazo jakin batzuk ebaluatu ahal
izan dira, batzuk lan-baldintzei
buruzkoak eta beste batzuk,
berriz, ingurune ekonomiko,
industrial, juridiko, sozial,
kultural eta ingurumenekoarekin
lantegiak zein produkzioak duten
loturari buruzkoak. Munduan
ezagunak diren markentzat,
Inditexentzat kasu honetan, lan

egiten duten lantegi hornitzaileek beste marka ezagun
batzuentzat ere egin ohi dute lan; hortaz, hautemandako
zenbait alderdi eta adierazitako arazoak jantzigintzan
oso ezagunak diren beste marka batzuei ere
aplikatzekoak dira.

Adierazitako jardun sindikalen metodologiari
dagokionez, sindikatuen eta enpresaburuen
ordezkariak batera izan dira beti instalazioetan, eta
horrek aukera eman die jakiteko zein den produkzio-
metodoa, bai eta zuzenean ikusteko ere zein diren
lan-baldintzak, bereziki segurtasunekoak eta lan-
girokoak. Baina bisita horietan, halaber, sindikatuen
ordezkariek, enpresaburuen ordezkariak aurrean izan
gabe, elkarrizketak egin dizkiete langileei, haiek
berek aukeratutakoei, jakiteko zein diren soldatak,
lan-kontratuak eta ordutegiak. Bisitan izandako
lantegietako sindikatuen ordezkaritzako organoekin
ere egin zituzten bilerak, halakoak zituztenekin.

Sindikatuen lorpenen kasuistika oso anitza da.
Sindikalismo globaleko hamarkada honetan, CCOO
sindikatuak ehungintza-sektoreko Espainiako
multinazional bati buruz egin duen balantze sindikala
ikus dezakezu hemen:
<http://industria.ccoo.es/5ffa04a491584d076248dacd

Merezi du azaltzea halako
herrialde askotan enpresatik
kanpoko sindikalistak lantegietan
sartzea erabat sinestezina zela;
zenbait herrialdetan, ordura arte,
tokiko sindikatuek berek ere ezin
izaten zuten sartu. Bisita horiei
esker, hornidura-kate osoaren
arazo jakin batzuk ebaluatu ahal
izan dira, batzuk lan-baldintzei
buruzkoak eta beste batzuk, berriz,
ingurune ekonomiko, industrial,
juridiko, sozial, kultural eta
ingurumenekoarekin lantegiak zein
produkzioak duten loturari
buruzkoak.
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7957aeac000060.pdf>. Aipatutako Marokoko kasuaz
gain, esperientzia interesgarrienetako batzuk baino ez
ditut azalduko:

� Turkiako Hera Tekstil lantegian, sindikatuekiko
errepresioa etetea lortzeaz gain, sindikatua
onartzea eta lantegiaren barruan jarduten uztea
lortu zen.

� Myanmarren, sindikatuen eta enpresaburuen
baterako delegazio batek han bertan aztertu zituen
zer aukera eta arrisku zituzten hango enpresek,
hornitzaile bilakatzeko. Emaitza negatiboa izan
zen, batik bat lan-alorreko eskubideen
gabeziagatik, baina enpresek industria-kaudimen
eskasa zutelako ere bai.

Konklusioak

Ikusi dugunez, laneko eskubideen globalizazioa
LANEren hiruko akordioen esparruan gauzatzea da
ohikoena (enpresaburuak, sindikatuak eta gobernuak)
edo gobernuen arteko aldebiko merkataritza-

akordioen esparruan, hala nola ehungintza-sektoreko
AEBren eta Kanbodiaren arteko akordioa, gero
LANE batzen dela akordio horietara.

Kanbodia eta Myanmar elkarren aurkako herrialdeen
adibideak dira. Lehenbizikoa eskubide sindikalak eta
lan-alorrekoak onartzeko prozesu baten bidez
merkatura irekitzearen alde egin zuen herrialdea da.
Myanmar herrialdeari dagokionez, berriz, LANEren
oinarrizko hitzarmenetako bat, derrigorrezko lanei
buruzko 29. hitzarmena, enpresa askok ez zutela
betetzen gobernuak berak aitortu zuen, eta LANEk
berak eskatu zuen eta lortu zuen Myanmarri
merkataritza-isunak jartzea.

Espainian egoitza duen multinazional batean
sindikatuen eta enpresaren artean sinatutako akordio
baten aipamena eginez eman nahi izan diot amaiera
artikuluari, adierazteko zeinen garrantzitsuak diren
mota horretako akordioak; zuzenean eremu pribatuak
parte hartu gabe, eskubide sindikalen eta lan-
alorrekoen globalizazioaren adibide da, mundu osoko
1.800.000 langileri baino gehiagori eragiten diona. �
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1. Sarrera

Ortodoxia neoklasikoak sustatutako bide-orriak,
Washingtongo Adostasunaren pentsamendu
bakarraren pean bilduak, ekonomia osoaren
finantzarizazioa sortu du, eta hori da ezaugarri
garrantzitsuena. Honela definitzen du
Stockhammerrek:1 «finantza-sektorearen eta ekonomia
errealaren arteko erlazioan izandako aldaketa-multzo
bat, lehen baino pisu handiagoa ematen diena arrazoi
eta eragile finantzarioei, laburbiltzeko erabiltzen den
terminoa. Termino horrek askotariko fenomenoak
hartzen ditu barnean: enpresak akzioaren balioa
maximizatzera orientatzea, familien zorra handitzea,
banakoen jarrera-aldaketak, finantza-jardueretatik
lortzen diren errentak handitzea, finantza-krisien
maiztasunak areagotzea, eta nazioarteko kapitalaren
gero eta mugikortasun handiagoa».

Finantzarizazio-prozesu horren osagarri, apustu argia
egin da lan-merkatuak malgutzeko eta soldatak
kontrolatzeko eta murrizteko. Eta horrekin
guztiarekin batera, politika ekonomikoen (monetarioa
eta fiskala) kit-a modu oker eta bidegabean erabili da,
Iruzur Akademiko Handia esan geniezaiokeena
eraginez. Horren ordainak ugariak dira: langabezia
handitzea eta iraunkor bihurtzea; inbertsio
produktiborik eza; hazkunde ekonomiko kaskarra,
eta, horrekin batera, hegakortasun –finantza-
ezegonkortasun– handiagoa; soldatek errentan duten
pisua murriztea; pobrezia eta desberdintasuna
areagotzea; eta errentadunen eta lobbyisten pisu
handiagoa. Testuinguru honetan, erreforma batzuk
aurkeztuko ditugu, beharrezkoak direnak ekonomia
globalaren finantzarizazioaren ondorio ezesgarriei
aurre egiteko. 

Eta hondoko oihal gisa, Sheldon Wolinen
totalitarismo alderantzikatua, honela ulertua:
azkenean botere korporatiboa fenomeno ekonomiko
huts gisa duen identifikazioaz gabetzen deneko une
politikoa eta estatuarekin batera baterako partaidetza
globalizatzaile bihurtzen denekoa.

2. atalean, pentsamendu bakarra praktikan jartzeak
sortutako fenomeno garrantzitsuena aztertu da,
ekonomiaren finantzarizazioa alegia, eta 3.ean,
finantzarizazioaren ondorio ezesgarriak mugatzeko
beharrezkoak diren erreformak aurkeztu dira.

2. Ekonomia globalaren finantzarizazioa

Finantza-sistema bilakatu egin da: garai batean,
merkataritza-bankuak oso araututa eta gainbegiratuta
zeuden, baina gaur egun finantza-merkatuek sistema
menderatzen dute. Frank Delano Rooseveltek
Depresio Handiaren garai zailenei aurre egiteko
ezarritako babesak ezerezteko Clintonen garaian
egindako alderdi biko ahalegin itzelen ondorio
logikoa izan da hori. 

Aldi horretan, finantza-sistema oso bizkor hazi zen
sektore ez-finantzarioarekiko. Estatu Batuen kasuan,
hasieran balio erantsiaren ehuneko 10 zegokion, eta
enpresa-etekinetan ehuneko 10eko partaidetza, eta
gerora, berriz, balio erantsiaren ehuneko 20 eta Estatu
Batuetako enpresen irabazien ehuneko 40. Hori, hein
handi batean, Mendebaldeko ekonomia gehienen
finantzarizazioak eragin zuen; izan ere, finantza-
sistemak, kapital produktiboa finantzatu beharrean,
bere burua finantzatu zuen, kasino handian apustu
egiteko (burtsako burbuilak, higiezinetakoak eta
zorrarenak, lehengaietan, bonu korporatiboetan…).
Aldi berean, ekonomiaren kapital produktiboan egiten
den inbertsioak modu nabarmenean sufritu zuen eta
sufritzen du. Kapital produktiboaren definizio zabal
bat aplikatuz gero, barnean hartuta aurrerapen
teknologikoak, lanaren produktibitatearen handitzea,
azpiegitura publikoa eta pribatua, berrikuntzak eta

FINANTZAK: EKONOMIA GLOBALAREN FINANTZARIZAZIOA

Juan Laborda
Razona Ekonomia eta Finantza Estudioa eta Carlos III Unibertsitatea

1. Ikusi Stockhammer, E. (2010): «Financialization and The
Global Economy», Working Paper Series wp240, Political
Economy Research Institute, University of Massachusetts,
Amherst, <http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_
papers/working_papers_20l-250/WP240.pdf>.

http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_201-250/WP240.pdf
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_201-250/WP240.pdf
http://losmonostambiencuran.blogspot.com/2009/01/la-corporacin-en-oikoumene.html
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giza ezagutzan izandako aurrerapena, haren hedapen-
tasa geldotu egin da.

Joan den mendeko azken laurdenean, munduak inoiz
ezagutu ez bezalako finantza-berrikuntzaren
leherketarik handiena gertatu zen. Finantza-ahulezia,
Hyman Minsky erara, haziz joan zen, azkenean
ekonomiak geldialdia izan zuen arte, Atzeraldi
Handian. Azaldu dugunez, finantza-berrikuntzaren
zati handi bat ekoizpenaren esferatik kanpora bideratu
zen, finantza-tresna konplexuetara. Ortodoxia
neoklasikoak ulertu ez zuena da –eta gaur egun ere ez
du ulertzen– bankariak ez direla kapitalismoaren
eforo hutsak, haren ezegonkortasunaren iturri
nagusiak baizik!

Baina gaur egungo irudia ez da kontrolez kanpo
dauden finantzena soilik. Akzioaren balioaren
maximizazioaren paradigmaren pean, ekonomia
erreala finantzarizatu da. Korporazio handiek
aspaldian utzi zioten epe luzeko ikuspegia hartzeari;
epe laburreko ikuspegia dute. Ez da epe luzerako
inbertsioa sustatzen, espekulatiboa baizik.
Enpresetako buruek akziodunei berehalako emaitzak
ekar dakizkiekeen ekintzekin erantzun dute, hala nola
akzioak berrerostea edo dibidenduak handitzea, baina
ez dute nahikoa inbertitu epe luzerako hazkundeari
eusteko beharrezkoak diren berrikuntzan, eskulan
espezializatuan eta kapital-gastuetan.

Hyman Minskyk dioenez, «kapitalismoak berezko
du akastuna izatea, eta joera du goraldiak, krisiak eta
beheraldiak izateko», eta ezegonkortasun hori
«kapitalismoarekiko —zentzu zorrotzean—
koherente izateko finantza-sistemak izan behar
dituen ezaugarriei zor zaie». Horregatik, finantza-
erreformen multzo handi bat beharko da, bai eta
politika publikoen multzo bat ere, ekonomian kapital
produktiboaren garapena sustatzera bideratuko
direnak, eta arreta berezia jarriko dutenak
berrikuntza-prozesuen finantzaketan. Eta
beharrezko elementu horietako bat banka publikoa
izango da.

Hala, haren ondorioetan sakonduko dugu, eta gero,
erreforma-multzo bat proposatuko dugu, haren eragin
ezesgarriei aurre egiteko. Erreferentzia gisa
oinarrizko bi artikulu baliatuko ditut, eta haietara joko
dut. Batetik, artikulu hau: Mariana Mazzucato eta
Randal Wray (2015), Financing the Capital
Development: a Keynes-Schumpeter-Minsky

Synthesis.2 Bestetik, lehen aipatutako beste artikulu
hau: Engelbert Stockhammer (2010), Financialization
and the Global Economy.

Enpresen eta familien finantzarizazioa

Azter dezagun zer aldaketa eragin dituen
finantzarizazioak enpresa ez-finantzarioetan eta
familietan berariaz. Enpresa ez-finantzarioen
finantzarizazioak akziodunaren funtzioa sendotzea
ekarri du, gero eta pisu handiagoa duten
erakundeetako inbertsiogile gisa, bai eta fusioen eta
erosteen olde masiboa ere, haietako asko areriotsuak.
Azken helburua kapitalaren itzulketa-tasa
maximizatzea izanik, dibidenduetara eta akzioak
berrerostera bideratutako fluxuak handitu dira, eta
kapitalean eta enpresa-garapenean egindako
inbertsioen tasa modu esanguratsuan murriztu da.
Estrategia horien gizarte-kostuak langabeziaren
gorakada eta soldaten gaineko beheranzko presioa
izan dira. Gero eta ugariagoak diren azterlan
enpirikoek agerian jartzen dute enpresa ez-
finantzarioen finantza-jarduera areagotzeak eragin
kaltegarria izan duela enpresen inbertsio errealean.

Familien finantzarizazioa enpresa ez-finantzarioena
baino sakonagoa izan da. Eta horren oinarrian 1980ko
hamarkadaren hasieratik gertatutako kredituaren
areagotze indartsua dago. Familien zorra modu
esponentzialean hazi da; batez ere, hipoteka-zorra.
Ekonomia politikoaren ikuspegitik, gertaera honek
eragin du familien zorraren handitzea: kontsumitzeko
joera areagotzea, soldatak aspalditik geldialdi-
egoeran egon arren. Hala, kontsumo-mailei eusteko
familiek metatutako zorra jasanezina zen; hau da, ez
zen prozesu arrazional bat, kontrakoa baizik. Hori
Shiller erako itxaropen irrazionalen beste adibide bat
da. Ikuspuntu horretatik, frogatu daiteke hainbestetan
aipatutako aberastasun-efektua ez dela bermatzen
kontsumo pribatuaren gain. Berez, datuek baieztatu
egiten dute Stockhammerrek honela adierazitakoa:
kreditua eskuratzearen efektua eta haren eragina
kontsumoan. Horregatik, txosten batzuk paper bustia
dira; esaterako, BBVAko ikerketa-zerbitzuak
argitaratutako hau: ¿Puede la moderación salarial
reducir los desequilibrios económicos? Ekoizpen-

2. Ikusi Wray, R. eta Mazzacuto, M. (2015): «Financing the
Capital Development: a Keynes-Schumpeter-Minsky Synt-
hesis », Working Paper, Levy Economics Institute, wp 837.
<http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_837.pdf>.

http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_837.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/11/28/f9b3f28d2974da9939763189443a5bc6.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/11/28/f9b3f28d2974da9939763189443a5bc6.pdf
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funtzio irrealak erabiltzen dira, eta horrez gain,
korrelazio faltsuak baino ez dira, zorraren eta
finantzarizazioaren funtzioa ahanzten edo alboratzen
dutenak.

3 Finantzarizazioaren ondorio ezesgarriak
mugatzeko beharrezkoak diren erreformak

Krisi sistemikoa sortu zenean, ez zen egin ikuspegi
ekonomiko eta sozialetik optimoa eta efizientea zena.
Horren arrazoiak agerikoak dira: eliteen efizientzia
ekonomikorik eza, ideologia eta klase-interesen
defentsa. Beharrezko baldintza bat izango litzateke,
nahikoa ez izan arren, Mendebaldeko banku-
sistemaren tamaina murriztea, ekonomia errealarekin
bat, eta hori guztia, kudeatzailetzaren, jabeen eta
hartzekodunen lepotik. Aldi berean, ordain ezina den
guztizko zorra berregituratu behar da. Horren
osagarri, beste erreforma batzuk ere behar dira
finantza-sisteman. Nazioarteko finantzagune nagusiak
ikuskapen publikoaren mende jarri beharko lirateke,
egin den moduan. Baina hori ez da nahikoa. Horrez
gain, merkataritza-bankaren eta inbertsio-bankaren
erabateko banantzea sustatu behar da, Glass-Steagall
Legea bere osotasunean berrezarriz. Beharrezkoa da,
halaber, ex ante kredituaren hedapenari kontrola
ezartzea, a posteriori zordunak zigortu beharrean —
diruaren izaera endogenoaren berri duen orok
ulertzen du hori—.Banku sistemikoek –gero eta
handiagoak eta sistemikoagoak dira– porrot egiteko
handiegiak izatearen arrisku morala baliatzen dute,
eta herritar zergadunek hornitzen dituzte diruz.
Horrekin amaitu beharra dago. Aztertu beharra dago
nola ezarri mugak gordailuen, maileguen eta beste
banku-adierazle batzuen kontzentrazioari; azken
finean, bankuen tamainari. 

Baina egungo geldialdia eta inbertsio produktibo
pribaturik eza zuzentze aldera, estatuak inbertsio-
prozesu masiboak abiatu behar ditu, energia, garraioa,
hezkuntza, ikerketa eta garapena, azpiegiturak eta
abar ardatz hartuta, gerora sektore pribatua ere bide
horretatik eramateko. Zor ikaragarria dagoen egungo
ingurune honetan, hedapen hori banku zentralek
finantzatu beharko lukete, diru-ekoizpenaren bitartez.
Horren osagarri, beharrezkoak izango lirateke beste
erreforma batzuk ere, hala nola paradisu fiskalen
kontrako borroka, nazioarteko diru-sistema berri bat,
eta kapitalaren osaeraren nahiz munduko erakunde
aldeaniztun nagusien organo zuzentzaileen errotikako
erreforma. Era berean, gobernuek aitortu behar dute
pobrezia eta desberdintasuna premiazko irtenbidea

eskatzen duten arazoak direla, eta hazkundearen
etekinak modu zabalagoan partekatzeko bide ematen
duten politikak sustatu behar dituzte. Jarraian,
proposamen zehatz batzuk azalduko ditugu: Hyman
Minskyren lan aitzindariak eta haren gomendioak,
zorraren bolumena mugatzea ardatz dutenak;
enpresen eta familien zorra arintzeko modua bilatzea;
eta banka publikoaren beharra.

3.1. Hyman Minskyren lan aitzindariak: sektore publikoaren
funtzioa

1980ko hamarkadaren bukaeran eta 1990ekoaren
lehen erdian, Hyman Minskyren3 ikerketa-proiektu
nagusiaren ardatza finantzaketa kapital produktiboko
inbertsiorantz bideratzea zen. Horrek barnean hartzen
ditu kapital produktibo publikoa eta pribatua zein giza
kapitala; azken finean, ekoizpen-ahalmenarekin
zerikusia duen guztia.

Minskyk baieztatzen zuen sistemaren erreforma
egiteko ulertu egin behar dela. Ideia xume batetik
abiatu zen: kapitalismoa finantza-sistema bat da. Hori
teoria neoklasikoa ez bezalako ikuspegi bat da, guztiz
kontrakoa, hain zuzen. Izan ere, teoria neoklasikoak
ukatu egiten du finantza-sistemak, forma orotan,
funtzio garrantzitsua duenik (ikusi Paul Krugmanen
eta Steve Keenen arteko eztabaidak). Teoria
neoklasikoak ez du gaitasunik diruaren funtzioa bere
ereduan txertatzeko.

Baina ekonomiaren finantza-egiturak badu garrantzia,
eta handia gainera. Zehazki, baiezta daiteke ekonomia
globalaren finantza-egitura askoz ere ahulagoa
bihurtu dela azken mende erdian. Ahulezia horrek
geldialdi ekonomikoa eta depresio sakona ere ekarri
ohi ditu. Eta, noski, geldialdian dagoen ekonomia
kapitalista batek ez du sustatuko kapitalaren garapena.
Edonola ere, hori zuzendu eta hobetu daiteke,
finantza-sistema osoaren erreforma egoki baten
bitartez.

Minskyren arabera, bankuak ez dira bitartekariak
soilik. Aitzitik, bankuek dirua sortzen dute. Hain
zuzen, honetan datza bankuen negozioa: mailegu-
hartzaileen erantzukizunak onartzea, eta haien
izenean ordainketak egitea, gastuaren onuradunen

3. Ikusi Minsky, H. P. (1986): Stabilizing an Unstable Economy,
New Haven, Yale University Press. Ikusi Minsky, H. P. (1992):
The Financial Instability Hypothesis, The Jerome Levy Eco-
nomics Institute of Bard College, Working Paper 74.

https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/steve-keen/keen-krugman-debate
https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/steve-keen/keen-krugman-debate
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kontuetan abonuak eginez. Likidezia sortzearen
negozioa da, baina likidezia horren azken hornitzailea
gobernua da, banku zentralaren bitartez. Eta
gainerako likidezia-sorkuntza banku zentralak
jaulkitako diruaren apalankamendu hutsa baino ez da.

Arazoa da likidezia-sorkuntzaren negozioa oso-oso
proziklikoa dela: goraldi ekonomikoa dagoenean,
hedatu egiten da, eta krak-faseetan, berriz, desagertu.
Finantza-krisiak likidezia lortzeko norgehiagoka batez
hasten dira, baina lehen likidotzat jotzen zena jada ez
da halakoa. Fase horretan, gastua eta inbertsioa
murrizten dira, eta, horren ondorioz, sarrerak
uzkurtzen dira, bai eta zorraren zerbitzu-ahalmena ere.
Bat-batean, likidezia-krisia kaudimengabezia-krisi
bihurtzen da, eta arazo hori konpontzea are zailagoa
da. Hori da Minskyren finantza-ezegonkortasunaren
hipotesiaren muina.

Minskyk argudiatu zuen banku-kontzentrazioaren
murrizketaren bidez –hori egiten ari denaren
kontrakoa da– eta bankuei arriskua atxikitzeko
betebeharra ezarriz, haien jardunbidea bidera
daitekeela, banku-jarduera tradizionalera itzul
daitezen. Gobernuak funtsezko eginkizuna bete behar
du finantza-erakundeen arauketa eta ikuskapen
berrian. Profesional gaituek eta agentzia
arautzaileekin konprometituta daudenek ikuskatu
behar dituzte bankuak. Minskyk adierazi zuen,
gainera, gobernuak betebehar garrantzitsua duela
finantza-zerbitzuen zuzeneko hornikuntzan ere,
hainbat alderditan: ordainketa-sistemak, mailegu
zuzenak edo bermeak baterako jardunbide publiko-
pribatuetan, I+Gren finantzaketa nahiz
berrikuntza-prozesuaren beste alderdi batzuk.

3.2. Zorraren bolumena mugatzeko proposamen orokorrak 

Atzeraldi Handiaren jatorrian zor pribatuak
ekonomian izan zuen eragina dago. Zor pribatuaren
hedapen-prozesu horretan, bankuek funtzio
garrantzitsua izan zuten, eta egoera horri arrisku
moralaren arazoa erantsi zitzaion. Bankuen etekinak
zorraren bolumenak sustatzen ditu. Bankuek, zenbat
eta gehiago atxiki apalankamenduari, orduan eta
gehiago irabazten dute, eta beren zorra elikatzen duen
kolateralaren prezioan bat-bateko beherakadak
gertatzen badira, estatuak erreskatatu egiten ditu,
horrela zor publikoa kutsatuz eta areagotuz.

Ez da nahikoa uste izatea bankuek ikasiko dutela
krisitik eta erantzukizun handiagoz jokatuko dutela.

Izan ere, zorra hedatzeko berezko irrika dute, eta
banku-sektoreak ez direnak konbentzitzen saiatuko
dira, beren gain har dezaten. Eta zorraren bizkortzea
da burbuilen edo aktiboen inflazioen iturria. Beraz,
aktiboen prezioaren eta zorraren arteko lotura hautsi
behar da, burbuilak geldiarazteko.

Analisi horretatik, politika ekonomikoaren arloko
zenbait gomendio ondorioztatzen dira, finantza-
sistemarekin lotuak:

i. Kreditu-murrizketak. Apalankamendu-zikloak
badirenez, beharrezkoa da kreditu-hedapenaren ex
ante kontrol bat ezartzea, zordunak a posteriori
zigortu beharrean. Irlandaren adibideari jarraituz,
aldi berean bi muga ezartzea proposatzen da:
batetik, hipoteka-maileguen bolumena tasazio-
balioaren % 80ra mugatzea; eta bestetik,
hipoteka-maileguaren guztizko bolumena familia-
unitatearen 5 urteko soldata baino txikiagoa izatea.

ii. Aktiboen prezioen gain apalankatutako
espekulazioaren erakargarritasuna murriztea,
baina inbertsiorako zor-eskaria ito gabe.4

Horretarako, zorrari emandako pizgarri fiskalak
desagerrarazi behar dira, interes korporatiboen
ordainketen kenkari fiskalak murriztuz edo
ezabatuz, Belgikako eta Estatu Batuetako
legerietan –azken hori bereziki bankarako–
ezarritako moduan. Horretarako, aplikazio-aldi bat
edo trantsizio-erregimen bat beharko da, horrek
oso inpaktu garrantzitsua eragin bailezake enpresa
jakin batzuen emaitzen kontuan, eta enpresa
horiek, azkenean, langileei –kaleratzeak– eta
bezeroei bizkarreratuko bailiekete kostuen
handitzea.

iii. Merkataritza-bankaren eta inbertsio-bankaren
erabateko banantzea sustatzea, Glass-Steagall
Legea5 bere osotasunean berrezarriz. Erresuma
Batuan Vickers Txostena eta hari egindako kritikak
abiapuntu hartuta landutako Finantza Zerbitzuen
Legearen6 antzeko arauketa bat garatu beharko
litzateke Espainian. Erakundeek, 2019a baino

4. Ikusi zenbait egileren proposamenak eta erreferentziak: La-
borda, J. (2015): «España: ¡fue la deuda privada, estúpidos!»,
Revista Estudios y Cultura, Fundación 1.° Mayo, 68, 11.-19.
or.,
<http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista68.pdf>.

5. Ikusi <http://vozpopuli.com/blogs/2611-juan-laborda-a-
vueltas-con-la-restitucion-de-la-ley-glass-steagall>.

6. Ikusi <https://www.gov.uk/government/policies/creating-
stronger-and-safer-banks>.

https://www.gov.uk/government/policies/creating-stronger-and-safer-banks
https://www.gov.uk/government/policies/creating-stronger-and-safer-banks
http://vozpopuli.com/blogs/2611-juan-laborda-a-vueltas-con-la-restitucion-de-la-ley-glass-steagall
http://vozpopuli.com/blogs/2611-juan-laborda-a-vueltas-con-la-restitucion-de-la-ley-glass-steagall
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista68.pdf
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lehen, babes-uztai bat jarri behar dute beren
merkataritza-negozioaren inguruan (kontu
korronteak eta aurrezki-kontuak, hipotekak,
banakoei nahiz enpresei emandako maileguak…),
bere estatus propioa izango duena eta bankuaren
beste jarduera arriskutsuago batzuekiko —
inbertsioak, kasu— modu independentean
kudeatuko dena. Agintari arautzaileek inbertsio-
bankaren jarduerak eta merkataritza-bankarenak
behar bezala banantzen ez dituzten bankuen
banantzea behartu behar dute. Badira beste
proposamen batzuk ere: Volker Araua, Estatu
Batuetako Finantza Erreformarako Legearen –
Dodd-Frank ere esaten zaio– funtsezko alderdia
dena, eta helburu zuena bankuen tamaina
mugatzea eta haien arrisku-jarduerak murriztea;
eta Europar Batasunerako Liikanen Txostena.7 8

iv. Espainian, Mendebaldeko herrialde gehienetan
gertatu den bezala, Atzeraldi Handiak banku-
sistemaren kontzentrazio handiagoa eragin du,
paradoxikoa bada ere. Banku batzuek tamaina
handiegia hartu dute eta benetako arrisku sistemikoa
dira ekonomia globalerako. Gainera, porrot egiteko
handiegiak izatearen arrisku morala baliatzen dute,
eta herritar zergadunek hornitzen dituzte diruz.
Horrekin amaitu beharra dago. Gordailuen,
maileguen eta beste banku-adierazle batzuen
kontzentrazioari eta, azken finean, bankuen
tamainari, mugak jartzeko beharra aztertu behar da.
Volcker Arauak, berez, arrisku-jarduerak mugatzeko
helburuaz gain, bankuen tamaina mugatu nahi zuen,
Erresuma Batuan Vickers Txostenak bezala.

3.3. Familien eta enpresen zorra arintzeko proposamenak

Carmen Reinhartek eta Kenneth Rogoffek9 –oso
ekonomialari ortodoxoak dira– diotenez, Financial
and Sovereign Debt Crises: Some Lessons Learned
and Those Forgotten lanean, «… egungo krisi
ekonomikoa sorrarazi duten kausak ez dira zuzendu
eta, areago, okerragotu egin dira. Muturreko zor-

mailek 1930eko hamarkadako porroten antzekoak
dakartzate. […] Herrialde garatuetan, zorraren zama
muturreko gertakari bihurtu da, zeinahi neurketa
historiko erabilita ere, eta ezinbestekoa izango da
zorraren barkamen olde bat, negoziatuta zein ez».

Halaber, tesi horren alde egiten du, baina zor
pribatuari begira, 2012ko apirilaren 10eko NDFren
biurteko txostenak;10 txosten horretan jada,
proposatzen zen beharrezkoa dela familien zorra
murriztea, kita bitartez, historian zehar izandako
zenbait esperientzia oinarri hartuta –Depresio
Handiko HOLCa edo Islandiakoa–. Geroago,
Ingalaterrako Bankuak, Household Debt and
Spending argitalpenean,11 azaldu zuen familien
zorraren kanala dela Britainia Handiko ekonomiaren
atzeraldiaren eta onbideratze ahularen eragilea. Beraz,
zenbait proposamen12 aktibatu beharko dira aldi
berean, familien eta enpresen zorra arintzeko xedez.
Azken finean, Espainiako familien eta enpresen zorra
berregituratzeko prozesu bat ahalbidetu behar da,
zenbait bidetatik.

i. Suediako banku-eredua. Estatu-eremuko
politikak izanik ere, Suediako banku-eredua
sustatu beharko litzateke, finantza- edo higiezin-
burbuila bat lehertzeak eragiten duen zorraren
krisiaren ondorioz sortzen diren bankuen
kaudimen-arazoei aurre egiteko. Eredu horretan,
galerak gaur onartzen dira. Hura abian jarriz gero,
mailegu-hartzaile bakoitzaren zorra murriztu ahal
izango litzateke, haren ordainketari aurre egiteko
modua izateraino, baina, aldi berean, mailegu
horiekin lotutako galeren zenbatekoa mugatu
egiten da, eta, hala, horrek ez dakar kapital-
sorkuntza mailegu-hartzailearentzat. Ikusi,
halaber, familia arrakastatsuen zorraren kiten
inguruan historian izandako esperientziak.13

7. Ikusi <http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2013_5_es.pdf>.
8. Ikusi Díez, J. L. (2013): «Reformas Financieras Estructurales

(Volcker, Liikanen y Vickers): separación versus prohibi-
ción», Boletín Económico del ICE, 3037 zk.,
<http://www.revistasice.com/CachePDF/BlCE_3037_41-
54_37457F8DECE1A45A6987B78F19D960C4.pdf>.

9. Ikusi Reinhart, C. M., eta Rogoff, K. S. (2013): «Financial
and Soverreign Debt Crises: Some Lessons Learned and
Those Forgotten», IMF Working Paper, WP/13/266,
<http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/2014_05_
28_rogoff-2-imf.pdf>

10. Ikusi Leigh, D., et al. (2012): «Dealing with Household
Debt», edited in World Economic Outlook Series, 2012ko
apirila, 89.-124. or.,
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/
text.pdf>.

11. Ikusi Bunn, P. eta Rostom, M. (2014): «Household Debt and
Spending», Quarterly, 2014 Q3, <http://www.bankof
england.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/
qb14q304.pdf>.

12. Ikusi Medialdea, B., Álvarez, l., Fresnillo, l., Laborda, J.,
eta Ugarteche, O. (2013): Qué hacemos con la deuda, Edi-
torial Akal.

13. Ikusi Leigh D. et al. (2012): Dealing with Household Debt»,
World Economic Outlook Series, 2012ko apirila, 89.-124. or.,
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdi7text.pdf>

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q304.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q304.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q304.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf
http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/2014_05_28_rogoff-2-imf.pdf
http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/2014_05_28_rogoff-2-imf.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3037_41-54__37457F8DECE1A45A6987B78F19D960C4.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3037_41-54__37457F8DECE1A45A6987B78F19D960C4.pdf
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2013_5_es.pdf
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ii. Bigarren aukera eta ordainean ematea.
Beharrezkoa da zuzenbide anglosaxoian pertsona
fisiko eta juridikoentzako bigarren aukeraren
erregimena deritzona Espainiako legerian txertatzea.
Noski, hori lotuta dago ordainean ematearekin. Eta
onartu beharra daukagu horrek banku-kreditua
murriztu eta garestituko lukeela. Baina, bestalde,
enpresek finantza-baliabide
alternatiboak bilatzea
sustatuko luke, bereziki
baliabide propioak, eta hori
oso onuragarria da –ikusi
ordainean ematea ezarrita
duten herrialdeetako esperien-
tziak–. Horrez gain,
Espainian etxebizitzaren
funtzioari buruzko ikuspegia
errotik aldatzea ekarri
beharko luke, erabilera-
ondasun izan dadin, eta ez
inbertsio-ondasun. Prozesu
hori ahalbidetze aldera,
alokairuko etxebizitza
sustatzeko politika aktibo bat behar da.

3.4. Banka publikoa

Azkenik, krisia sortu zenetik ekoizpen-sareak oro har
finantzaketa-mugak dituenez, batez ere enpresa txiki
eta ertainek, finantzaketa-iturriak dibertsifikatu
beharra dago.14 Eta dibertsifikazio hori sustatzeko
bide bat da, besteak beste, banku publikoak sortzea,
ekoizpen-eredu berriaren finantzaketan berariaz
jardungo dutenak. Hori ezinbesteko tresna da eredu-
aldaketarako, nahikoa ez bada ere, bereziki banka
tradizionalak bere egitekoa betetzen ez duen
testuinguru honetan.

Herrialde garatuetan, badira jada esperientzia
arrakastatsuak: Ipar Dakota Estatu Batuetan,
Alemaniako banku publikoak, Holandako Ur Bankua
eta, bereziki, Frantziako Inbertsio Publikoko Bankua
(BPI). Espainian, premiazko beharra da hori, enpresa
txiki eta ertainek finantzaketa-leiho bakar bat izan
dezaten eskuragarri, egungo nahaspila eta

sakabanaketaren ordez. BPIren
eredua baliagarria izan liteke,
baina kontuan hartuta
Frantziako estatua askoz ere
zentralizatuagoa dela, ezinezkoa
izango litzateke esperientzia
hori bere horretan hona
ekartzea. Orain ezinezkoa
bazaigu ere balizko proposamen
baten ardatzak zehaztea,
espazio-arazoengatik, bi
erakunde nazionalizatuak —
Bankia eta Mare Nostrum
bankua— banka publiko
boteretsu eta eraginkor baten
ernamuina izan litezke.

4. Ondorioa

Ebidentziak pilatu egiten dira, eta agerian jartzen dute
oro har onartutako teoria, ortodoxia menderatzaileak
ezbairik gabeko egia-multzo gisa hedatzen duena,
faltsua dela. Agintzen dituen politikak erabat dira
gehiengoaren nahiaren kontrakoak eta disfuntzionalak,
eta gutxi batzuen onura dakarte, gehiengoaren
kaltetan. Herritarrak balantzaka dabiltza, ikusirik
lanpostua galdu dutela, lanpostuen egonkortasuna
ezerezean geratu dela –beldurra eta diziplina– eta
beren diru-sarrerak desagertzen ari direla; eta, bien
bitartean, ekonomiak ezegonkortasunerantz eta
geldialdirantz egiten du. Finantzek eragin handia izan
dute distopia horretan. Horregatik, norabidea aldatu
ezean, ziur asko gerta daiteke sistemak aurrera egitea,
disfuntzio hori aintzat hartu gabe, eta, azkenean,
deskonposatzea. �

14. López, C., et al. (2010): Alternativas de financiación frente
a la crisis,Wolters Kluwer.
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Gaur egun globalizazioak estatuen jardute-
ahalmenean duen eragina eztabaidagai bada ere,

alde batera utzi ezin den auzia da. Zalantzarik gabe,
estatuek oraindik ere esku hartzeko aukera handiak
dituzte, boteretsuenek batez ere. Eta, areago, ezin
daiteke zalantzan jarri zenbaitetan globalizazioak
politika publiko jakin batzuek nazioartean eragina izan
dezaten sustatu duela biziki, eta, horrekin batera,
mundu osoan estatuen arteko jarduketa-plataformen
sare bat eratzen ari dela, lehenago inoiz ezagutu ez
dugun modukoa. Hori guztia egia da.1 Baina ez dirudi
zentzuzkoa denik joera ukatzea. Globalizazioak
bultzatuta gero eta gehiago nagusitzen ari den nazioz
haraindiko esparruan, estatu-nazioek gero eta muga
gehiago dituzte jarduera ekonomikoaren gain beren
logika eta kontrola ezartzeko; batik bat, nazioartean
garatzen den jardueraren gain. Askotan aipatu izan den
bezala, estatuen nazio-izaera eta nazioartean itunetara
iristeko erakusten duten ahultasun agerikoa direla-eta,
jarduera horretan eragiteko eta hura antolatzeko
gaitasuna galdu dute, oso bizkor.

Ildo horri jarraituz, ezin daiteke zalantzan jarri
globalizazioak, aldi berean, bide eman duela enpresa
handiek beren jardute-ahalmena areagotzeko.
Estatuek esku hartzeko marjina galdu dute, eta
nazioarteko erakundeek ez dute gaitasunik izan
arauketa global bat ezartzeko. Egoera horretan,
nazioz haraindiko korporazio handiek —berez
zigorgabetasunik ez badute ere, Antonio Vivesek
argitalpen honetan egoki gogorarazten duen
moduan— hutsune horiek baliatu dituzte beren
autonomia eta eragina (ez ekonomikoa soilik) izugarri
areagotzeko, nazioetako arautegiak beren mesedetan
erabiltzeko eta jarduera ekonomikoaren zati handi bat
kontrolatzeko boterea bereganatzeko.

Hala, gero eta errealistagoa dirudi irudipen honek:
globalizazio-prozesua gobernatzen ari direnak,
praktikan, enpresa transnazional handienak direla, eta
gero eta aginpide handiagoaz gainera. Eta hori izate
bereko fenomeno politiko baten barnean txertatu
behar da. Hain zuzen, orain arte estatu nazionalak —
eta estatuz azpiko egitura politikoak, muga berak edo
handiagoak dituztenak–gizartearen parte-hartzea eta
demokrazia ahalbidetzeko eta bideratzeko ardatz
nagusiak izan badira ere, haien jardute-ahalmena
ahuldu izanak ageriko arazoak ekarri dizkio bai
demokraziari bai gizarte zibilaren eta hartako
erakundeen eragiteko ahalmenari. Duela gutxi
orrialde hauetan gogorarazten zen moduan, arrazoi
hori dago globalizazioaren bilakaeraren alderdi honen
oinarrian: «egungo globalizazio-prozesuaren
ezaugarri diren herri-subiranotasunaren galera eta
defizit demokratikoa».2 Bilakaera horretan, ekonomia
gero eta autonomizatuagoa dago kontrol publikotik
eta kontrabotere sozialetatik, eta horregatik, gero eta
gehiago hegemonizatu dute prozesu horren aurrean
hobekien erreakzionatzen eta nazioarteko eremuan
hobekien moldatzen jakin duten eragileek: enpresa
transnazional handiek.

Ikuspegi hori bere egin dute hainbat egilek beren
lanetan,3 jarraian azalduko diren gertaeren
testuinguruan.

Botere ekonomikoaren gero eta esku-hartze
handiagoa botere politikoan

Egile askok aspalditik azpimarratu duten bezala
—eta argitalpen honetan duela gutxi gogora ekarri
genuen moduan4—, duela hamarkada batzuetatik

GLOBALIZAZIOAREN GOBERNATZE KORPORATIBO BATERANTZ?

José Ángel Moreno
Mugarik gabeko Ekonomialariak eta GEKaren Behatokia

1. Ñabardura horiei guztiei buruzko hausnarketa sendo bat ikus
daiteke hemen: J. A. Scholte, «Gobernar un mundo más
global», in ZENBAITEN ARTEAN: Las múltiples caras de la
globalización, BBVA, Madril, 2009. Eta beste ikuspegi bat,
ale honetako J. Martíren artikuluan.

2. I. Martínez, «Sociedad civil y poder en un mundo transna-
cionalizado», MgE Dosierrak 22 zk., 2016ko uda.

3. Horien artean, ezinbestekoa da egile hau, liburu honetan bat
baitator funtsean artikulu honetan adierazitakoarekin: Susan
George: Los usurpadores. Cómo las empresas transnacio-
nales toman el poder (Icaria, Barcelona, 2015).

4. P. Martínez Osés, «Un análisis del poder en la Agenda 2030»,
MgE Dosierrak 26 zk., 2017ko uda.

http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-26-repensando-nuestro-modelo-de-sociedad-y-de-economia/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-22-otra-economia-esta-en-marcha-iii/
https://www.bbvaopenmind.com/libro/las-multiples-caras-de-la-globalizacion/
https://www.bbvaopenmind.com/libro/las-multiples-caras-de-la-globalizacion/
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enpresen boterea modu geldiezinean areagotu da, eta
horrekin batera, botere horrek gero eta gehiago
bereganatu du botere politikoa, bai estatu
nazionaletan bai nazioarteko erakunde publikoetan,
eta bien arteko hibridazioa gauzatuz joan da.
Testuinguru horretan, ez dira harritzekoak fenomeno
hauek: enpresa-lobbyek erabaki publikoetan duten
eragin lotsagarria, politikariek eta goi-funtzionarioek
enpresa handiekiko duten gero eta mendetasun
handiagoa, eta, aldi berean, enpresaburuak politikaren
arloan eta administrazio publikoan gero eta gehiago
sartzea.

Hala, hein handi batean globalizazio-prozesuak
eraginda, gero eta nabarmenago ari da gertatzen
botere politikoaren subiranotasunaren —eta identitate
propioaren— galera, gero eta gehiago kontrolatzen
baitute, askotariko bideak baliatuz, korporazio
handiek. Hori agerikoa zen aspalditik gutxien
garatutako herrialdeetan, baina gaur egun joera hori
oso bizkor ari da hedatzen herrialde garatuenetan ere,
eta inolako gogo-eragozpenik gabe gainera, azken
urteetan nabarmenagoa bihurtzen ari den joera baten
barnean: enpresa-jarduerarekiko arauketarik ezaren
alde egiten duten erregimen politikoak, baina aldi
berean biziki aktiboak direnak enpresa handien
etekinak bermatzeko beharrezkoak diren alderdi
guztietan, sendotzen ari dira. 

Egia da hori ez dela fenomeno absolutu bat,
zenbaitetan korporazioen ustezko omnipotentzia ez
dela erabatekoa, ez dela desagertu, inondik ere, botere
politikoaren autonomia guztia, eta —egile askok ongi
funtsatuta irizten dioten bezala— estatuak ere, hein
handi batean, ekonomia- eta enpresa-jardueraren
arauketan dauden ageriko huts horien erantzule
direla.5 Baina gero eta gehiago dira bi botereak
bateratzen ari izatearen zantzuak, korporazioen
hegemonia zabaltzen ari den testuinguru honetan.
Hala —errealitatearen hainbat ñabardura gogoan
izatea komeni bada ere—, ez dago garaiz kanpo
«enpresa-estatua dikotomia faltsuaz»6 hitz egitea.
Izan ere, enpresa-boterea ez da mugatzen botere
politikoa baldintzatzera; gainera, botere horren

alderdi banaezina da, gero eta gehiago. Wolinek
«totalitarismo alderantzikatua» deritzona da: sistema
honetan, «azkenean, botere korporatiboa enpresa
pribatuaren esparruaren barnean mugatutako
fenomeno ekonomiko huts gisa duen identifikazioaz
gabetzen da, eta bilakatu egiten da, estatuarekin
batera baterako partaidetza globalizatzaile bihurtuz.
Lehena politikoagoa bihurtzen da, eta bigarrena
gehiago orientatzen da merkatura».7

Kolonizazio bat da, eta badirudi nazioz gaindiko
eremura ere hedatzen ari dela, bai nazioarteko
erakunde nagusietan, bai prozesu integratzaileetan.
Horregatik, erakunde horiek sustatzen dituzten
agenda globalak nazioz haraindiko korporazio
handien interesen isla argia dira askotan.8 Horren
eredu da Europar Batasuna: enpresa handiek eta haien
lobbyek —askotan, batere gardenak ez diren
bitartekoen bidez— erabaki estrategikoetan duten
eragina gero eta agerikoagoa da, eta horrek adierazten
du subiranotasunaren lekualdatzea gertatzen ari dela,
bai esparru nazionaletatik komunitarioetara, bai
esparru publikoetatik korporatiboetara.9

Enpresen aktibismoa erabakigune globaletan

Azken hamarkadetan, askoren ustez jauzi kualitatiboa
dakarren gertakari bat gertatu da korporazioen
hegemoniaren sendotze-prozesuan: enpresa handiek
gero eta parte-hartze handiagoa dute erakunde misto
publiko-pribatuetan, bai eta erantzun plurala eskatzen
duten arazo global larriei aurre egiteko sortzen diren
plataformetan eta eragile anitzeko aliantzetan ere
—zenbaitetan, Nazio Batuek eta nazioarteko beste
erakunde batzuek sustatuak—. Joan den mendearen
erdialdetik hasi ziren sendotzen gogoeta- eta erabaki-
esparru horiek, eta 1990eko hamarkadaren amaieratik
aurrera oso azkar hedatu dira, globalizazioa bera
indartzearekin batera. Geroztik, gero eta maizago
antolatzen dira bilkura horiek, sektore jakin bateko
ordezkari nagusiak diren enpresa-erakundeek nahiz
arazo jakin batek bereziki eragiten dieten aldeek
(enpresak, sindikatuak, gizarte-erakundeak, estatuak,
nazioarteko erakundeak, adituak…) aukera izan

5. A. Vives-ek duela gutxi defendatutako tesia da («¿De quién
es la culpa si el capitalismo no funciona?», Ágora,
(2017/7/10), G. Fernándezen artikulu honen harira: («La que
se avecina: un capitalismo aún más salvaje», MgE Dosierrak
26 zk, 2017ko uda).

6. G. Fernández, «Sobre el presente y el futuro del capitalismo
global», OMAL, 2017/7/11 (aurreko oharrean aipatutako A.
Vivesen artikuluari emandako erantzuna).

7. S. S. Wolin, Democracia S. A., Katz, Buenos Aires / Madril,
2008.

8. D. Rodrick, «La falsa promesa económica de la gobernanza
global», eldiario.es, 2016/8/22.

9. F. Luengo, «¿Cesión o recuperación de soberanía en Europa?
Una cuestión de enfoque»; eldiario.es, /2017/7/28.

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Cesion-recuperacion-soberania-Europa-cuestion_6_669543044.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Cesion-recuperacion-soberania-Europa-cuestion_6_669543044.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/falsa-promesa-economica-gobernanza-global_6_550904916.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/falsa-promesa-economica-gobernanza-global_6_550904916.html
http://omal.info/spip.php?article8356
http://omal.info/spip.php?article8356
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http://www.agorarsc.org/de-quien-es-la-culpa-si-el-capitalismo-no-funciona-primera-parte-hacia-un-capitalismo-mas-salvaje/
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dezaten gaiari buruzko planteamendu zorrotzak
egiteko edo ikuspegi komunak bere egiteko eta
adostutako irtenbideak onartzeko. Instantzia horiek
ekonomiaren arlo askotan jarduten dute jada
(merkataritza, inbertsioa, finantza-sektorea, nekazari-
tza-sektorea, ekonomia digitala), bai eta arazo
sozioekonomiko global handien esparruan ere
(garapena, osasuna, elikadura, klima-aldaketa).
Instantzia horietan, enpresa transnazional handiek
beren interesak defendatzeko eta beren proposamenak
bultzatzeko funtsezko esparruak aurkitu dituzte, eta,
hala, gero eta gehiago areagotu dute beren parte-
hartzea eta aktibismoa haietan.

Ez litzateke gehiegizkoa esatea jardunbide horretan
globalizazio-prozesuaren arauketaren nolabaiteko
pribatizazio-maila baten ernamuina ikus daitekela.
Arauketa hori oso gogoko dute korporazio handien
interesak ordezkatzen dituzten presio-talde
boteretsuek, eta gero eta agerikoagoa da ustez mundu
osoko eragile nagusien adostasunean oinarritutako
gobernantza globalerako sistema berri baten ardatz
bihurtzen ari direla —nazioarteko erakundeen eta
hainbat estaturen oniritzi aktiboarekin—. Eskema
horrek, zalantzarik gabe, aukera onuragarriak
dakartza, baina baita ageriko arriskuak ere. Batez ere,
oso formalizazio ahuleko prozesuak direlako, kasu
bakoitzean arau desberdinak aplikatzen baitira, eta
gobernuen baterako esku-hartzerik gabe ezar daitezke
—eta ezarri ohi dira—, Nazio Batuen esparruan
finkatutako prozedurak alde batera utzita, eta hainbat
alderdiri buruzko gardentasunik gabe: erabakitzeko
mekanismoak, eragile parte-hartzaileak hautatzeko
sistemak eta haien arteko oreka, eskura dauden
baliabideak edota alde bakoitzak bere gain hartzen
dituen betebeharrak. Gainera, argi dago prozesu
horietan eraginpeko alde guztiek ez dutela eragin
bera: enpresa handien pisua eta eragina gizarte
zibileko erakundeena baino askoz handiagoa da.
Hortaz, ez da harritzekoa adosten dituzten akordioek
enpresa handien interesen alde egitea,10 eta
planteamendu horiek arrisku nabarmenak sortzea
herritarren interesei nahiz sistema demokratikoari
begira. Izan ere, «korporazio multinazionalekin gai
global bati buruz egiten den edozein akordiok are
gehiago alden ditzake gobernuak eta nazioarteko

sistema gobernantza globalaren erreferentziazko
gidaritza izatetik».11

Azpimarratu beharra dago aurrez aipatutakoak ez duela
adierazi nahi gure garaiko arazo nagusiei aurre egiteko
elkarrekin irtenbideak bilatzean enpresa handien parte-
hartzea baztertu behar denik, beharrezkoa eta egokia
baita. Baina hainbat talde eta adituk adierazi duten
moduan, gizarte-erantzukizun handiagoa eta
benetakoagoa eskatu behar zaie enpresa horiei.
Edonola ere, erantzukizun handiago desiragarri hori ez
da nahasi behar nazioarteko foroetan enpresen
aktibismoa gero eta gehiago areagotzeak enpresa horiei
dakarkien baldintzatzeko ahalmenarekin. Beste idazki
batean aipatu dudan moduan,12 komeniko litzateke
gogora ekartzea W. J. Baumol, liberalak 1991. urtean
egindako gomendio burutsua—enpresaren gizarte-
erantzukizunari buruzko hasierako diskurtsoarekiko
jarrera mesfidatiaz—, enpresek «gertaeren bilakaera
sozial eta politikoan eragiteko» duten asmoaren
onarpen akritikoaren arriskuaz ohartaraziz, horren
ondorioz «gure bizitzetan tartean sartzeko boterea»
izango bailukete, «[…] modu jasanezinean, eta hori
oso mehatxu argia izango bailitzateke
demokraziarako». Ohartarazpen hori ez litzateke alde
batera utzi behar, jada agerikoa baita enpresa
transnazional handienak lortzen ari diren botere
eutsiezina. Izan ere, Baumolek berak adierazi zuenez,
«ziur asko, korporazioen boterea areagotzea litzateke
haien erantzukizun handiagoa eskatzen dutenek nahiko
luketen azken gauza».13

Gero eta eragin handiagoa arau globletan

Aurrez aipatutako hori guztia modu honetan ari da
gauzatzen: nazioarteko ekonomiaren fun-
tzionamendu-arauek —merkataritzaren, finantzen eta
inbertsioen arloetan— gero eta gehiago egiten diete
mesede enpresa handiei: nazioz gaindiko arauketa-

10. Hala azpimarratu du L. Pingeotek, 2015 osteko garapenerako
agenda egiteko prozesuari buruz, horrelako eragile anitzeko
akordioen kasu bereizgarrietako bat dela esan baitaiteke: L.
Pingeot, La influencia empresarial en el proceso post-2015,
Plataforma 2015 y más, Madril, 2014.

11. H. Gleckman, «La gobernanza de las múltiples partes inte-
resadas: la ofensiva corporativa hacia una nueva forma de
gobierno global», in N. Buxton eta D. Eade (arg.), Estado
del poder 2016, Transnational Institute-FUHEM, Madril,
2017.

12. J. Á. Moreno, «Grandes empresas y agenda de desarrollo
post-2015», Ágora, 2014ko abendua.

13.W. J. Baumol eta S. A. Batey Blackman, Perfect markets
and easy virtue: business ethics and the invisible hand, 1991.
Badago gaztelaniazko itzulpena: Mercados perfectos y virtud
natural,Madrilgo Ekonomialarien Elkargoa-Celeste Edicio-
nes, Madril, 1993.
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https://www.tni.org/files/publication-downloads/estado-del-poder-web.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/estado-del-poder-web.pdf
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1586/#.VDJcM2dCVU8
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Baumol
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esparru berriak bat datoz haien interesekin.14 Egile
batzuek lex mercatoria15 esan diote horri. Hau da,
arauketa horrek —hein handi batean merkataritzaren
eta inbertsioaren arloko nazioarteko arauen eta
akordioen bidez bideratua (bereziki, «bigarren
belaunaldiko» itunak deritzenen bidez), eta
nazioarteko erakunde ekonomiko nagusiek
justifikatua– zorroztasunez bermatzen ditu enpresen
eskubideak kanpo-jardueretan, baina askoz ere
leunagoa da betebeharrak betetzeari dagokionez, eta,
askotan, aukera ematen diete beren jardueraren
baldintzak oker ditzaketen legeriak garatzen dituzten
estatuak auzitara eramateko; auzitegi horiek
arbitrajerik gabeak dira eta ustez neutralak diren
adituez osatuta daude, eta enpresek eragin nabarmena
dute haietan. Joera hori nolabait oztopatu egin du gaur
egun Estatu Batuetako gobernuak Ozeano Bareko
eremuarekin eta Europar Batasunarekin hitzarmenak
egiteko erakutsitako errezeloak, baina ez du
geldiarazi, inola ere. Hala, «zigorgabetasunaren
arkitektura»16 bat ari gorpuzten: ez da batere gardena,
parlamentu-botereek ez dute nahikoa kontrolatzen,
eta, horrez gain, gizarte- eta ingurumen-babeserako
arauketaren alboratzea dakar, eta zaildu egiten du
herrialde sinatzaile guztiek ekonomian presentzia
publikoa izatea, horrek enpresen eskubideak —eta
etekinak— kaltetu litzake-eta. Hori dela eta,
arkitektura horrek, enpresa handien boterea
areagotzeaz gain, muga zorrotzak ezartzen dizkie
estatuen jardute-ahalmenari nahiz demokraziaren
beraren jardunari; eta, horrekin batera, bide ematen
du enpresa handiek arauketa-ahalmen berri bat izan
dezaten, praktikan modu honetan formalizatzen dena:
«pseudopluralismo juridikoko egoerak, hurbilago
daudenak korporazio handien aldeko monismo
juridiko batetik, zuzenbidearen ikuspegi plural eta
inklusibo batetik baino».17 Horrela, ekonomia enpresa
handien mendeko ordenamendu juridiko baten bidez
ari da arautzen, eta gero eta gehiago ari da urruntzen
legearen independentzia desiragarritik. Hori da
globalizazioaren lege-ordena: Zuzenbide Korporatibo

Globala, gero eta hedatuagoa, zorrotzagoa eta
eraginkorragoa.

Boterearen eraldaketa eta lausotzea

Halaber, ohartarazi behar da nazioarteko ekonomian
eremu publikotik pribatura gertatutako botere-
aldaketaz gain botere globalaren izaera bera ere
nabarmen aldatu dela. Izan ere, botere horren
adierazleak ez dira nazioz haraindiko korporazio
handiak soilik; botere lausoa da: hegakorragoa eta
lehiakorragoa da, eta ez da botere pertsonalizatua,
lausotu egiten baita, enpresa handiek bideratzen
dituzten merkataritza-harremanetan. Egiturazko
boterea dela esan daiteke, haren oinarrian nazioarteko
sistema ekonomikoaren egitura bera eta merkatuak
baitaude; eta, batez ere, segmentu hegemonikoa:
finantza-merkatuak. Hortaz, botere hori anonimoa da
hein batean, merkatuen dinamikaren mende baitago,
eta haiek beren funtzionamendu-logika inposatzen
baitiete gainerako eragileei, ekonomiaren gero eta
finantzarizazio handiagoaren testuinguruan, eta hori
finantza-merkatuen botere gero eta handiagoaren isla
baino ez da.

Logika hori inposatzen zaie enpresei ere, handiak
izanda ere, estrategia eta jokabide homogeneizatuak
eskatzen baitzaizkie, funtsezko eskakizun honi begira:
etekina maximizatzea edota, areago, akzioen balioa
maximizatzea, urrezko arau horren inguruan bilakatu
baita azken hamarkadetan sistema osoaren
funtzionamendua, eta hori ezinbestekoa baita merkatu
horiek (bereziki kapital-merkatuek) ezin hobeto
funtziona dezaten.18 Arau hori botere ekonomikoaren
nukleo zentralak —akziodun handiak, inbertsio
kolektiboko erakundeak, finantza-erakundeak—
inposatu du, eta nukleo horrek egikaritzen du benetan
gobernatzea, ekonomiaren itzalpean.19 Arau horrek
askotariko kalteak eragiten dizkio ekonomiari, eta,
besteak beste, enpresak uniformizatzen ditu (batez ere
handiak eta kotizatuak), finantza-irizpideak eta epe

14. Ikusi A. Guamán, TTIP. El asalto de las multinacionales a
la democracia,Akal, Madril, 2015.

15. Ikusi, adibidez, J. Hernández Zubizarreta eta P. Ramiro, Con-
tra la lex mercatoria. Propuestas y alternativas para des-
mantelar el poder de las empresas transnacionales, Icaria,
Bartzelona, 2015.

16. Ibidem.
17. J. Hernández Zubizarreta, El Tratado Internacional de los

Pueblos para el control de las empresas multinacionales,
Paz con Dignidad-OMAL, Madril, 2017. Ikusi, halaber: A.
Guamán, op. cit.

18. Horri buruz, ikusi: J. Á. Moreno, «El totalitarismo finan-
ciero», Libre Pensamiento, 89 zk., 2017ko negua, eta A. Me-
rino eta J. Á. Moreno, «La maximización del valor acciona-
rial», Diario Responsable, 2017/6/2, 2017/6/8 eta 2017/6/14.

19. 2007an, 147 erakundek –ia denak, finantza-erakundeak–
nazioz haraindiko 43.000 enpresatako baino gehiagotako
akziodunen % 40 kontrolatzen zuten, zuzenean edo zeharka,
S. Vitali, J. B. Glattfelder eta S. Battistonen analisiaren
arabera: «The Network of Global Corporate Control», PLoS
ONE6(10), 2011/10/26.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995
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https://www.fundacionsistema.com/globalizacion-tratados-comerciales-y-politicas-contra-la-desigualdad-tercera-parte-tratados-comerciales-versus-comercio-justo/
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laburreko ikuspegiak nagusitzat hartuz, eta esparru
estu horren bitartez —etorkizunarekiko begi-labur—
gobernatzen dira ekonomia eta globalizazioa, gero eta
zorrozkiago.

Beharrezko diskurtso legitimatzailea

Botereak, baina, oso indartsua izan arren,
arrazionalizazio bat behar du beti, gizartearen
onespena lortzeko. Testuinguru honetan, ez dago
lekuz kanpo enpresa handi askok beren nagusitasun
gero eta handiagoa eta beren eragiteko eta ekonomia
zuzentzeko ahalmena justifika-
tzeko bere egiten duten
diskurtsoari erreparatzea.
Diskurtso horrek haien
egitekoa goratzen du, eta
zentzu soziala ematen dio.
Gizarte-erantzukizun
korporatiboaren (GEK)
ikuspegi jakin batekin lotutako
diskurtsoa da. Ikuspegi hori
boluntarista eta aldebakarrekoa
da, eta enpresen jokabidean
inolako hobekuntzarik ez
dakarrela ikusirik, behatzaile
askok ikuspegi kritikoz hartzen
dute,20 ekonomia gobernatzeko
eredu berri bat sendotzeko
proiektu orokor batean txerta-
tzen baitute: haren funtzioa da
enpresa handien irudia eta
ospea hobetzea, jarduteko eta
negoziatzeko duten ahalmena
sendotzea, ekonomiaren funtzionamenduaren
erdigunean duten kokapena legitimatzea, ekonomia
eta gizartea zuzentzeko zereginaren gidaritza izateko
beren helburuari balioespena ematea, eta, aldi berean,
estatuen eta nazioarteko erakundeen arauketa-
ahalmenetik ihes egitea. Beraz, ez da harritzekoa GEK
ulertzeko modu mistifikatu hori enpresa handi askok
bere egin izana, inolako lotsarik gabe, bien bitartean
praktika txarrak eta gizarte- nahiz ingurumen-eragin
kaltegarriak areagotzen zituzten bitartean.

Hori dela eta, diskurtso hori —aldarrikatzen duenetik
harago— «… mugimendu ideologiko bihurtzen da, eta
helburu du korporazio handiaren boterea sendotzea».21

Eta bat dator erabat eredu neoliberalaren postulatu
nagusiekin, eta haren xedeei erantzuten die.22 Beraz,
kongruentea eta funtzionala da enpresa handiek eta
finantza-merkatuek —erakunde politikoen gainetik—
beren gain hartu duten —gero eta modu ireki eta
esplizituagoan hartu ere— ekonomia globalaren
gobernatze praktikorako. Beraz, globalizazioaren
gobernatzea beste modu batean ulertzeko eta enpresa
handien boterea (eta eragile politiko garrantzitsu gisa
duten rola) demokraziaren bidez kontrolatzeko,
ezinbestekoa da GEKari buruzko beste ikuspegi bat.23

Eta ildo horri jarraitzen diote hainbat aditu eta
erakunde espezializatuk, bai eta herrialde eta

nazioarteko erakunde batzuek
ere —bereziki Europar Bata-
sunak—, funtsezko alderdietan
arauketarako joera hartuz.

Arrakalak ordena globalean

Beraz, ordena globalean
enpresa transnazional handiaren
hegemonia pixkanaka sendo-
tzen ari dela dion hipotesiak ez
dirudi esoterikoa. Baina
hegemonia horrek, bere izaera
dela eta, kontraesan ugari
sortzen ditu, eta horiek
zalantzan eta arriskuan jartzen
dute.

Agian kontraesan nagusiak
hegemonia horren ezaugarri
diren banakoen interesen

nagusitasuna eta aipatutako epe laburreko ikuspegia
dira, eta horrekin batera, bide politikoen (arauak,
erakundeak, boterea) ahulezia, ez baitute ahalmenik

20. J. Á. Moreno «RSC: para superar la retórica», MgE Dosierrak,
14 zk., 2014ko uda.

21. S. B. Banerjee, «Corporate social responsibility: the good
the bad and the ugly», Critical Sociology, 34(1), 2008.

22.M. M. Maira, «La responsabilidad social empresarial como
parte del proyecto político y económico neoliberal», Lan
Harremanak, n.° 28, 2013-I.

23. Horrekin lotuta, orrialde hauetan azaldutako ikuspegia ez
bezalakoa badu ere, oso interesgarria da: A. G. Scherer eta
G. Palazzo, «The new political role of business in a globalized
world», Journal of Managerial Studies, 48:4, 2011ko ekaina.
Eskerrak eman nahi dizkiot Antonio Vivesi artikulu horri
buruzko informazioagatik. Hemen defendatzen denarekin
lotuta, ikusi halaber: S. B. Banerjee, «A critical perspective
on Corporate Social Responsibility: towards a global gover-
nance framework», Critical Perspectives on International
Business, 10 (1-2), 2014.

Botereak, baina, oso indartsua izan
arren, arrazionalizazio bat behar du
beti, gizartearen onespena lortzeko.
Testuinguru honetan, ez dago lekuz
kanpo enpresa handi askok beren
nagusitasun gero eta handiagoa eta
beren eragiteko eta ekonomia
zuzentzeko ahalmena justifikatzeko
bere egiten duten diskurtsoari
erreparatzea. Diskurtso horrek haien
egitekoa goratzen du, eta zentzu
soziala ematen dio. Gizarte-
erantzukizun korporatiboaren (GEK)
ikuspegi jakin batekin lotutako
diskurtsoa da.

http://openaccess.city.ac.uk/6083/1/cpoibfinal.pdf
http://openaccess.city.ac.uk/6083/1/cpoibfinal.pdf
http://openaccess.city.ac.uk/6083/1/cpoibfinal.pdf
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/issue/view/863
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/issue/view/863
http://openaccess.city.ac.uk/6095/8/criticalsociologyfinal.pdf
http://openaccess.city.ac.uk/6095/8/criticalsociologyfinal.pdf
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
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hegemonia hori kontrolatzeko eta koordinatzeko,
globalizazio-prozesuaren desoreka handiek
ezinbestean sortzen dituzten arazoak arintze eta
konpentsatze aldera. Egoera horretan, eta fenomeno
horren intentsitatea dela eta, jada agerikoak dira
askotariko arazoak: ekonomikoak, politikoak,
sozialak, ingurumenekoak, eta globalizazioak
kaltetzen dituela uste duten sektoreetan edo
herrialdeetan sortutako eragozpenak —benetakoak
edo sentituak—. Arazo horiei aurre egiteko, baina, ez
dago tresna egokirik, eta estatu nazionalak gero eta
ahalmen txikiagoa du eta ez du subiranotasunik.

Horrek guztiak agerian jartzen du nagusi den
gobernantza globalaren ereduaren ahulezia —
arrakalak—. Ahulezia hori gero eta gehiago
hautematen da, eta beldurra eragiten du, uste baita
eredu horrek ez duela gaitasunik izango munduko
arazo handiei zein eremu eta talde askok pairatzen
duten bizi-baldintzen okertzeari irtenbidea bilatzeko.
Hortaz, ez da harritzekoa gero eta erreakzio gehiago
sortzea, gero eta maizago eta ozenago. Erreakzio
horiek askotarikoak dira, eta, oro har —egokitasun
handiagoaz edo txikiagoaz—, globalizazioaren
gobernatzea enpresen esku egotea gaitzesten dute.
Batetik, erreakzio atzerakoiak daude,24 neo-
merkantilismo eskuindarra esan geniezaiokeenaren
barnean kokatuak: interes nazionala defendatzeko eta
subiranotasun nazionala berreskuratzeko —ezinezkoa
dena— deia egiten dute (arreta atzera herrialdearen
barnean jartzea eta desglobalizazioaren alde egitea
hobesten dute), arazo globalei (klima-aldaketa,
energia- eta lehengai-hornidura, natura-baliabideak,
demografia…) heltzean nazioaren segurtasuna dute
ardatz (hortaz, baliabide militarrekin eta ordena
publikoarekin lotutako neurriak lehenesten dituzte,
arreta ondorioetan jarriz, eta jatorrizko kausak alde
batera utzita), eta aniztasun etnikoa eta kulturala
baztertzen dute; eta, ildo horretatik, planteamendu

politiko nagusiak eskuindartzen ari dira. Globalizazio
korporatibo zorrotzak sortutako arazoei kon-
tserbadoreek emandako erantzuna da: erantzun
autoritarioa, defentsazkoa eta erasokorra, kanpoarekiko
eta arrotzarekiko. Eta kontraesanezko erantzuna,
gainera: talka egiten du enpresa transnazional handiek
sustatzen duten joera nazioartekotzaile saihe-
tsezinarekin, eta bien bitartean, erantzun horren atzean
dauden gobernu eta talde politiko nagusiek bat egiten
dute haien interesekin. Horregatik, nekez eragotzi ahal
izango dute ordena global korporatiboaren
aurrerapena, eta, azkenean, haren mende geratuko dira.

Hori ez da, baina, erantzun bakarra. Ikuspegi kritikoz
globalizazioaren aurka egiten dutenen erreakzioak
ere ugarituz doaz. Batetik, jarrera neomerkantilista
ezkertiarrak daude: gizarte hobea eraikitzeko oinarria
nazioan, eskualdeetan edo tokiko eremuan dagoela
uste dute, eta helburu dute espazio globalarekiko
loturak ahalik gehien murriztea. Bestetik, bada beste
diskurtso politiko alternatibo bat ere —haren barnean
desberdintasun garrantzitsuak egon arren eta joera
desberdin horien arteko koordinazioa eskasa izan
arren—, jarrera atzerakoiak eta nazionalismoaren
nahiz lokalismoaren arriskuak alboratzen dituena, eta
bestelako globalizazio bat helburu duena.
Globalizazioa ez du liberalizaziotzat hartzen, hura
antolatzea eta arautzea du xede, eta ordena horren
oinarriak demokrazian sakontzearen bidez ezartzea
bilatzen du —agian ilunpean oraindik ere—, esparru
globalean ere demokrazia sustatuz. Eta jabetzen dira
ordena horretarantz aurrera egiteko ezinbestekoa dela
enpresa handiak mugatzea eta kontrolatzea (baina
horrek ez du adierazten enpresa-jardueraren kontrako
jarrera, oligopolio globalaren diktaduraren kontrakoa
baizik). Eta ez dago esan beharrik uste dutela
etorkizuna ez dagoela idatzita, eta itxaropena dutela
gehiengoen ahalmenean, hura eraikitzeko. Batek
daki. �

24. Oso argi azaltzen du S. Álvarezek hemen: «Cambio de época
y contradicciones en un mundo global», Papeles de relaciones
ecosocialesy cambio social, FUHEM, 138 zk., 2017.

http://www.revistasculturales.com/revistas/133/papeles-de-relaciones-ecosociales-y-cambio-global/num/138/
http://www.revistasculturales.com/revistas/133/papeles-de-relaciones-ecosociales-y-cambio-global/num/138/
http://www.revistasculturales.com/revistas/133/papeles-de-relaciones-ecosociales-y-cambio-global/num/138/
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Sarrera

Enpresa multinazionalen edo nazioz haraindiko
enpresen inguruko kexa nagusietako bat da
gobernantza globaleko sistemak gabeziak dituela eta
enpresek gehiegikeriak egin ditzaketela edota
erantzukizunik gabe joka dezaketela, ez dagoelako
helmen hori duen arauketa-esparru bat nazioarteko
legerian, hura kontrolatzeko. Esparru globalean,
enpresek eskubideak dituzte, baina ez betebeharrak.
Enpresa guztiak legearen sorkuntzak dira, baina
multinazionalen kasuan, legezko aita asko dituzte
(sortu diren herrialdeko legeak). Enpresen nortasun
juridikoa ez da existitzen esparru globalean; herrialde
barneko esparruan soilik dago, jarduten duten
herrialdean. Eta horrek arauketaren eta jokabidearen
arteko haustura eragiten du.

Multinazionalek beren botere ekonomikoa gauzatzen
dute, eta haien boterea salmenten edo diru-sarreren
bolumenetik harago iristen da; gogoeta hori oso
ohikoa da gai horri buruzko azterlanetan. Gobernantza
globalaren ikuspegitik, haien benetako boterea esparru
politikoan dago, bai eta giza baliabideetan duten
nagusitasunean eta arauketa jakin batzuei aurka
egiteko edo haiek ez betetzeko edo gainditzeko duten
sormenean ere. Oro har, arauemaileak ezin dira lehiatu
multinazionalek horretara bideratzen dituzten talentu
eta baliabideekin.

Artikulu honen helburua da frogatzea multi-
nazionalen arauketa globalak gabezia asko dituela, ez
dagoelako eskema arautzaile globalik, baina hala ere
ez dutela zigorgabetasunik. Horretarako, gobernatze-
ekosistemaren (formala nahiz ez-formala)
hedaduraren analisi bat egingo dugu, haren askotariko
eragileak eta jarduerak nabarmenduz, bai eta indar eta
ahulezia batzuk ere, eta osotasunez hartu beharra
azpimarratuko dugu, enpresen jokabidean izan
dezakeen inpaktuaz ohartzeko eta, ahal izanez gero,
hobetzeko. 

Zer adierazi nahi dugu enpresen gobernantza
globalerako ekosistema aipatzen dugunean? Honela

defini daiteke: enpresen jarduera (barnean hartuta,
baina ez soilik, herrialde barneko nahiz nazioz
haraindiko sektore publikokoak) kudeatzeko,
ikuskatzeko eta kontrolatzeko boterea egikaritzen
duten erakundeen —zentzu zabalean—, legeen,
arauketen, ekintzen, eragileen eta abarren multzoa.
Sistema zatikatua eta etena da, koordinatzeko zaila,
eta horrek are nekezagoa egiten du arauketa.

Artikulu honen helburuei begira, ekosistemak
barnean hartzen ditu erakunde, arau eta ekintza
formalak zein ez-formalak; irizpideak dira, batetik,
inpaktua eragitea edo eragiteko ahalmena izatea,
legezko aginpide politikorik ez badute ere, eta
bestetik, legeetan, arauetan, arauketetan edo formalki
eratutako erakundeetan kodifikatuta egotea zein ez.
Formalitatea garrantzitsua da, legitimitatearen parte
den aldetik, baina ez da baztertzailea izan behar.
Ekosistemaren alderdi ez-formalak alderdi formalak
utzitako etenaren zati bat bete dezake. Horregatik,
egokiagotzat jotzen dugu ekosistema terminoa,
gobernantza globala terminoa baino, azken horrek
gobernu-sistema formalizatuaren konnotazioa izan
ohi baitu.

Ekosistema ez-formalaren garrantzia areagotu egiten
da kontuan hartzen dugunean enpresaren
erantzukizuna oso dinamikoa eta aldakorra dela, eta
jarduten duen testuinguruaren araberakoa dela,
testuinguru hori ere aldakorra izanik. Ekosistema ez-
formalak egokitzeko ahalmen handiagoa du formalak
baino, azken hori, egokitzeko, prozesu luzeen eta
koordinazio konplexuen mende baitago.

Jarraian, ekosistemaren osagaiak azalduko ditugu:
arauketa gogorra, arauketa biguna, autoarauketa eta
merkatuaren bidezko arauketa.

Arauketa gogorra: herrialde barnekoa eta globala

Definizioz, arauketa bat gogorra izan dadin —hau da,
derrigorrez aplikatu beharrekoa—, legeria edo araudi
gisa onartu behar da herrialderen batean, hori baita

MULTINAZIONALEN ERANTZUKIZUNA ARAUTZEKO EKOSISTEMA GLOBALA

Antonio Vives
Cumpetere-ko zuzendaria eta Stanford Universityko irakasle laguntzailea
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enpresak jurisdikzioa izan dezakeen eremua. Ez dago
arauketa gogor globalik, bere horretan. Horrek, baina,
ez du esan nahi arauketak ezin daitezkeenik esparru
globalean garatu, modu koordinatuan, zenbait
herrialde eta enpresatan modu uniformean
aplikagarriak izan daitezen. Baina derrigorrez
aplikatu beharrekoak izateko, haien xedapenak
herrialde bateko lege edo araudian jaso behar dira.
Kasurik paradigmatikoena Europar Batasunaren
barnean garatutako gomendioena da: gero,
derrigorrezko araudietan jaso behar dira herrialde
bakoitzean.

Horren antzekoak dira, esparru globalean, lan-arloko
alderdietan Lanaren Nazioarteko Erakundeak
(LANE) onartzen dituen konbentzioak eta
lineamenduak. Tresna horiek ez dira derrigorrezkoak,
baina enpresei, gobernuei, enplegatzaileei eta
langileei enpleguari buruzko orientabidea ematen
diete, bai eta prestakuntzari, lan- eta bizi-baldintzei
eta lan-harremanei buruzkoa ere. LANEren barnean
langileen eskubideei buruzko 188 konbentzio onartu
dira, hainbat gairi buruzkoak, hala nola elkartzeko
askatasuna, negoziazio kolektiboa, lan behartua,
haurren lana, diskriminaziorik eza, soldatak,
ordutegiak, lan-segurtasuna eta abar. Konbentzio
horiek herrialde kide bakoitzak berronetsi behar ditu,
tokiko legearen indarra izan dezaten eta arauketa
gogor bihur daitezen. Dena den, ezein herrialdek ez
ditu denak berronetsi; baina haietako batzuk herrialde
guztiek berronetsi dituzte. Berronespen horiek, baina,
aukerakoak dira, eta zigorgabeak; hori dela eta, haien
ez-betetzea ezin daiteke legez epaitu. Nolanahi ere,
konbentzio horiek egoteak orientabideak ematen ditu
eta mugak jartzen dizkio enpresen jardunbideari.

Ustelkeriaren prebentzioan, nazioarteko erakundeen
barnean adostutako hitzarmen edo itunen mekanismoa
baliatzen da, gero herrialdeek berronets ditzaten eta
legeria gogor bihur daitezen. Esate baterako, badira
ustelkeriari buruzko hitzarmen batzuk, herrialde askok
berronetsi dituztenak. Lehena Ustelkeriaren kontrako
Konbentzio Interamerikanoa (1996) izan zen, eta
Latinoamerikako herrialde guztiek berronetsi dute.
Gerora, beste batzuk izan dira, hala nola Nazioarteko
merkataritza-transakzioetan atzerriko zerbitzari
publikoen eroskeriari aurre egiteko Konbentzioa
(ELGE, 1999). Ustelkeriaren kontrako Nazio Batuen
Konbentzioak (2005ean berronetsi zen) konpromisoa
ezartzen die estatu kideei, beren ordenamendu
juridikoetan eta politika publikoetan hainbat neurri
zehatz hartzeko, lotesletasun-maila desberdinekoak,

helburu izanik, batetik, beharrezko mekanismoak
garatzea ustelkeria prebenitzeko, hautemateko,
zigortzeko eta desagerrarazteko, eta bestetik, gai
horietan estatuen arteko lankidetza ahalbidetzea eta
arautzea.

Europan ere, nazioz gaindiko erakundeen bidez,
lineamenduak eta konbentzioak garatu dira, Europar
Batasunaren eta Europako Kontseiluaren barnean:
Ustelkeriaren kontrako Europar Batasuneko
Konbentzioa, Europako komunitateetako eta estatu
kideetako funtzionarioak tartean sartzen dituena;
Ustelkeriari aurre egiteko Hogei Printzipio Gidariak;
eta Ustelkeriaren kontrako Europako Kontseiluaren
Hitzarmen Penalak eta Zibilak (2002 eta 2003).

Arauketa gogorraren beste adibide bat —herrialde
sinatzaileetan soilik aplikagarriak badira ere—
herrialdeen edo herrialde-multzoen arteko
merkataritza askeko tratatuak dira. Haietan,
enpresen jokabiderako gidalerroak ezar daitezke, hala
nola ingurumen- eta gizarte-arloei buruzkoak,
merkataritza askearekin lotutako ondasunen eta
zerbitzuen ekoizpen arduratsua arautzeko.

Nazioarteko arauketak herrialde barnean txertatzeko
beste modu bat aldebiko inbertsio-tratatuak dira.
Arauketa horiek enpresek herrialde bakoitzean izan
beharreko jokabideari buruzko gidalerroak ezar
ditzakete, eta, hala, aplikagarriak izango litzaizkieke
sozietate nagusia herrialde batean eta subsidiarioa
beste batean duten enpresei. Tratatu horietan,
ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-arloekin lotutako
erantzukizunari buruzko gidalerroak ezar daitezke
enpresa inbertitzaileentzat, nazioarteko estandarrak
bete ditzaten.

Beste kasu batzuetan, herrialde bateko legeria beste
batzuetara hedatzen da, haietako batekin egindako
transakzioak arautzearen bitartez. Kasurik ezagunena
Estatu Batuetakoa da: herrialde horrek eragin handia
duenez nazioarteko merkataritzan eta finantza-
sistema globalean, bere balio-burtsatan zuzenean edo
zeharka kotizatzen duten enpresak arautzen ditu.
Horrez gain, kasu askotan, diru-zuritzea prebenitzeko
eta herrialde batzuei zigorrak ezartzeko, Estatu
Batuek murrizketak inposatzen dituzte zuzenean,
beren finantza-sistemaren eta beren diruaren (globala)
erabileraren bitartez, eta horrek eragina izan dezake
Estatu Batuekin eta hango erakundeekin jarduten
jarraitu nahi duten enpresen jokabidean.
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Herrialdeen barnean berronetsitako arauketa
gogorrak egon arren, batzuetan ez dira eraginkorrak,
erakundeek oso ahalmen txikia dutelako enpresak
gainbegiratzeko eta kontrolatzeko. Eraginkorrak izan
daitezen, erakundeek aplikatzeko gaitasuna eta
borondatea izan behar dute. Arazoa ez da soilik
enpresek ez dutela erantzukizunez jokatzen; gainera,
herrialde batzuek ez dute gaitasunik jada indarrean
dauden arauketak ezartzeko. Multinazionalen botere
erlatiboa dela eta, premiazkoa da arauketak
sendotzea, baina baita erakundeak ere, gobernu-
erakundeak zein gizarte zibilekoak.

Legea beharrezko baldintza da jokabide arduratsua
lortzeko, baina ez da nahikoa. Horregatik, beste tresna
batzuk ere behar dira, hala nola arauketa biguna,
autoarauketa eta erantzukizunaren merkatuaren
bidezko ekintzak. Jarraian azalduko dugu hori.

Arauketa biguna

Arauketa bigun globala oso ugaria da, eta zaila da
inbentario oso bat egitea. Ekimen ezagun eta
garrantzitsuenak soilik aipatuko ditugu hemen.
Arauketa horiek ez dira derrigorrez bete beharrekoak,
baina horrek ez du esan nahi aplikazioa aukerakoa
denik. Izan ere, arauketa horiek betearazteko lege-
egiturarik ez badago ere, enpresek, bete ezean,
ondorioak paira ditzakete, erantzukizunaren
merkatuaren bitartez, eta bereziki haien ospean izan
dezakete eragina, bai eta bezeroak eta langileak
erakartzeko ahalmenean, finantza-merkatuaren
eskuragarritasunean eta abarretan ere; eta horrekin
batera, gizarteak jarduteko ematen dion lizentzia
inplizituan, lege-lizentziaz harago. Arauketa bigun
horiek egoteak legitimitatea ematen die gizarte
zibileko erakundeei, bete daitezen eskatzeko. 

Arauketa bigun horiek nazioz gaindiko erakundeek
ezartzen dituzte; esaterako, hauek: Europar Batasunak,
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) eta haren barneko
erakundeek, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako
Erakundeak (ELGE), Lanaren Nazioarteko Erakundeak
(LANE), eta Estandarizaziorako Nazioarteko
Erakundeak (ISO); badira banku aldeaniztunen
eskakizunak ere, Munduko Bankuarenak eta
Nazioarteko Finantza Korporazioarenak (IFC), besteak
beste. 

Azaldu dugunez, Europar Batasunak eta LANEk
garatutako arauketa globalak hasieran bigunak dira,

baina gero herrialde barneko legeria gogorrean jaso
daitezke. NBEk eta haren erakundeek gaitasun handia
dute inpaktua izan dezakeen arauketa biguna
garatzeko, haren ebazpenak herrialde kideek onartzen
—edo, behintzat, babesten— baitituzte, eta, horrela,
arauketa gogor bihur daitezke herrialdeko legearian
jasoz gero.

NBEk garatutako bi kasu nabarmen daitezke:
Munduko Ituna eta Enpresei eta Giza Eskubideei
buruzko Printzipio Gidariak. Munduko Itunean hamar
printzipio daude jasota, enpresek ingurumen-arloan,
ustelkeriaren gaian, giza eskubideen esparruan eta
enpleguaren arloan izan beharreko jokabideari
buruzkoak; gidalerro horiek LANEk emandakoen
antzekoak dira, eta enpresek bat egiten dute printzipio
horiekin, konpromiso-gutun baten bidez. Baina bat-
egitea borondatezkoa izateaz gain, printzipio horiek
betetzea ere borondatezkoa da, eta bete ezean, ez da
zigorrik ezartzen; gehienez ere kanporatu egiten dira,
ez badute gai horiekin lotuta egin dituzten ekintzei
buruzko informaziorik aurkezten; eta ekintza horiek
egin ez badituzte edota ahulak izan badira, horrek ez
dauka ondoriorik. Arauketak inpaktua eragiteko
modua da bide ematea erantzukizunaren merkatuaren
jardunbideari, aurkeztutako informazioa eskuratzeko
modua badu.

Enpresei eta Giza Eskubideei buruzko Printzipio
Gidarien kasuan, oso adierazgarria da arauketa
gogorraren eta arauketa bigunaren arteko erlazioa.
Zenbait hamarkadatan zehar, NBE enpresei betebehar
jakin batzuk esleitzeko arauak ezartzen saiatu zen,
gero herrialdeek berronets zitzaten (arauketa biguna,
gero gogor bihurtuko litzatekeena). Baina enpresa-
erakundeak erabat aurka agertu ziren, eta argudiatu
zuten estatuei zegozkien erantzukizunak esleitzen
zitzaizkiela. Egoera horretan, arauketa biguna
ezartzearen alde egin zen, eta Printzipio Gidariak
garatu ziren. Printzipio horiek ezartzen dute giza
eskubideak babesteko erantzukizuna estatuek hartu
behar dutela beren gain, eta enpresek errespetatu egin
behar dituztela, eta bi aldeei giza eskubideen urraketei
irtenbidea emateko mekanismoak ezartzea eskatzen
diete. Itun hori egin bazen ere, herrialde eta gizarte
zibileko erakunde batzuek presio egiten jarraitu dute,
enpresentzat derrigorrezkoa izan dadin (arauketa
gogorra), eta 2014an lantalde bat sortu zen, «…
juridikoki loteslea den tresna bat sortzeko…». 2017.
urtearen amaieran, lantalde horrek oraindik lanean
jarraitzen zuen.
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LANEren arauketa bigun ezagunena Enpresa
Multinazionalentzako Gidalerroak dira (2011).
Enpresen jokabidea bideratzeko gidalerroak dira,
zenbait arlotan; besteak beste, giza eskubideak,
gardentasuna, fiskalitatea, ingurumena eta lan-
harremanak. Derrigorrezkoak ez badira ere,
multinazionalen jardunarekin lotutako erakunde
publiko eta pribatuek nahiz enpresek onartu dituzte.
Ez dago gainbegiratzeko edo kontrolatzeko
sistemarik, ez eta zigortzekorik ere, erantzukizunaren
merkatuaren erreakzioa baino. Nolanahi ere,
gidalerroak sinatu dituzten herrialdeek
harremanetarako puntu bat izendatu behar dute
herrialdean, bitartekaritza egiteko, aldeen arteko
adostasuna bilatzeko eta haien jardueraren berri
jasotzeko; baina ezin dute ezarri gidalerroak
betetzeko betebeharra.

LANEk arauketa bigunari egindako beste ekarpen
garrantzitsu bat saiheste fiskalaren gaian egindako
ahalegina da. Izan ere, multinazional batzuek lege-
hutsuneak, herrialdeetako legeria fiskalen arteko
bateraezintasuna, herrialdeek enpresak erakartzeko
duten lehia fiskala eta beren sormena ere baliatzen
dituzte, ordaintzen dituzten zergak ahalik gehien
murrizteko. Egoera hori koordinatzea oso zaila denez,
LANEk, G20k hala eskatuta, azterlan bat egin zuen,
eta 2015eko urriaren hasieran argitaratu zituen
emaitzak, 15 ekintza jasoz (besteak beste, enpresei
informazioa eskatzea eta herrialdeen artean trukatzea,
etekin fiskalak kontrolatzea eta tratamendu fiskalean
dauden parekotasun ezak ezereztea). Hori arauketa
biguna da, baina gerora arauketa gogor bihur daiteke,
herrialde barneko araudian jasoz gero.

Garapenerako banku aldeaniztunen eskakizunak
zuzenean finantzatzen dituzten enpresei aplikatzen
zaizkie, eta inpaktua izan dezakete gainerako
enpresetan. Sektore pribatuko bezeroekin sinatzen
dituzten kontratuetan, jokabideari buruzko klausulak
jaso ohi dituzte; bereziki, gobernatzearekin,
ingurumenarekin, lan-arloarekin eta ustelkeriarekin
lotuak, besteak beste. Halaber, eskakizun horiek
eragina dute banku horiek finantzatzen dituzten beste
enpresa batzuetan ere, sektore publikoari kontratu
bidez ondasunak eta zerbitzuak ematen dizkietenetan
hain zuzen, baldintza jakin batzuk bete behar
baitituzte. Bestalde, IFC Ekuadorreko Printzipioen
sustatzailea izan da, eta koordinatzeaz arduratzen da.
Enpresen jokabidearekin lotutako printzipioak dira,
eta banku sinatzaileek (90 baino gehiago) horiek
betetzeko eskakizuna ezartzen diete beraiek

finantzatutako inbertsio-proiektuak (project finance)
dituzten enpresei; bereziki, multinazionalei.
Printzipio horiek barnean hartzen dute Munduko
Bankuaren Taldearen gizarte- eta ingurumen-
babeserako neurrien aplikazioa. 

Autoarauketa

Enpresek arauketa tradizionalaren aurrean ematen
duten erantzun ohikoena autoarauketa da, bai enpresan
bertan, jokabide-kodeen bitartez, bai industria-
sektoreko agregatu diren aldetik, enpresa-elkarteen
bidez kode orokorrak ezarriz; ez-betetzeak zigorra ekar
dezake edo ez. Autoarauketa horiek presio sozial eta
politikoei erantzuteko sortu ohi dira; eskuarki, presio
horiek enpresen praktika arduragabeak salatzen
dituzten herrialdeen barneko nahiz esparru globaleko
aktibistek zuzentzen dituzte. Autoarauketak enpresa-
taldeen ekimenez sortzen dira, ezartzeko kostu gehiago
izan dezaketen arauketa gogorrei aurrea hartzeko,
edota industria-sektore bateko edo batzuetako enpresa
guztiek lehia arduratsua egiten dutela ziurtatzeko. 

Autoarauketaren gakoa da hartutako konpromisoak
sinesgarriak izatea, eta prest egotea erantzukizunaren
merkatuaren bidezko arakatze publikorako,
jendartearen iritziaren eta gainbegiraketaren bitartez,
edota, beharrezkoa balitz, erakunde independenteen
egiaztapenaren eta auditoretzaren bitartez.

Banako enpresatan, kode etikoak dituzte, hainbat
alderdiri buruzko barne-araudi bereziak; esaterako,
hauekin lotuak: giza eskubideen errespetua,
ingurumenarekiko elkarrekintza, lantokiaren
errespetua, langileen, hornitzaileen edo bezeroen
jokabide arduragabea salatzeko eskemak,
ustelkeriaren kontrakoak, eta beste hainbat. Horien
helburua da langile guztiek erreferentzia-esparru
komun bat izatea. Kode horiek batzorde
espezializatuek gainbegiratzen eta kontrolatzen
dituzte, barnekoek nahiz enpresekiko independenteek.

Industria-sektoreka, lineamenduak eta jokabide-
kodeak daude; bereziki, ingurumenean edo giza
baliabideetan inpaktua handia duten sektoreetan.
Kode zehatzak dituzte, adibidez, sektore hauetan:
produktu elektronikoak, meatzaritza eta metalak,
hidrokarburoen sektorea, basogintza-sektorea,
produktu kimikoen industria, jantzigintza, turismoa,
eta beste hainbat.
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Baina autoarauketa oro ez da onuragarria. Nazioarteko
Merkataritza Ganbera (NMG), nazioarteko erakunde
publikoekin lankidetzan aritzeko ekimenak sustatu
baditu ere, enpresa-sektorearen arauketen kontra egite
aldera borondateak bereganatzeko abilezia handiz
jarduten duen organo globala da. Estatu Batuetako
Merkataritza Ganberak erabat egiten du klima-
aldaketaren arauketaren aurka. Hala ere,
paradigmatikoa da enpresa batzuen jarrera, interesa
baitute Merkataritza Ganberan bertan behera
geratutako jarduteko arauak, aplikazio uniber-
tsalekoak, izateko, eta haietako askok elkarteak eratu
dituzte, isurpenen arauketen alde egiteko eta helburu
horri begira borondateak bereganatzeko (autoarauketa).

Horrek, ordea, ez du esan nahi autoarauketa
eraginkorra denik; horren atzean interesak egon
daitezke. Nolanahi ere, lehen aipatutako arauketa
gogorraren eta bigunaren osagarri da, bai eta jarraian
azalduko dugun erantzukizunaren merkatuaren
bidezko arauketaren osagarri ere. Izan ere,
autoarauketak bide ematen du merkatuaren bidezko
arauketarako, konpromisoak jendaurrean jakinarazita
merkatu horretako erakundeek eta pertsonek
legitimitatea baitute bete daitezen eskatzeko.

Erantzukizunaren merkatuaren bidezko arauketa:
estatuetatik eta enpresetatik harago

Arauketa gogorrak eta bigunak amaitzen direnean eta
enpresak bere erantzukizuna bere gain hartzen ez
duenean, erantzukizunaren merkatua da
multinazionalen gain oraindik ere kontrola ezar
dezakeen tresnetako bat. Erantzukizunaren merkatua
deritzo enpresaren jokabidean eragina izan dezaketen
eragile guztien jardunari. Arauketaren helburua
jokabide horretan eragitea den heinean,
erantzukizunaren merkatua arauketa horren osagai
da. Barnean hartzen ditu eragile hauek:
komunikabideak (barnean hartuta sare sozialak),
tokiko gizarte zibileko erakundeak eta esparru
globalekoak (barnean hartuta sindikatuak), finantza-
merkatuak (barnean hartuta akziodun aktibistak),
lotura duten beste enpresa batzuk, eta banakoak,
enplegatu, kontsumitzaile, funtzionario publiko, boto-
emaile eta abar diren aldetik. 

Honetan oinarritzen du merkatu horrek bere
eraginkortasuna: enpresen finantza-emaitzetan eragin
dezake, diru-sarreretan eta kostuetan inpaktua
eraginez, eta, batez ere, enpresen ospean eraginez, hori

izan ohi baita aktibo baliotsuenetako bat horrelako
enpresentzat. Eraginkortasun hori areagotzen ari da,
enpresen jokabideari buruzko informazioa gero eta
eskuragarriago dagoelako eta komunikabideek aukera
gehiago ematen dietelako eragileei inpaktua eragiteko
eta beren ekintzak koordinatzeko. Hala ere, oraindik
eten handia dago teoriaren eta praktikaren artean.
Askotan, informazioa ez dago eskuragarri modu
esanguratsuan, eta baldin badago, kideek ez dute
eskuratzeko ahalegina egiten, edota eskuratzen badute
ere, ez dute horren inguruko neurririk hartzen.
Merkatuko kide batzuen axolagabekeria hori oztopo
da haren eraginkortasunerako.

Merkatu horretan, gizarte zibileko erakundeak (GZE)
izan ohi dira aktiboenak; batez ere, globalak, botere
handiagoa baitute (informazioa lortzeko eta ekiteko
baliabideak, jarduteko eremua, sareak eta abar), bai
eta legitimitate handiagoa ere. Oro har, erakunde
horien jarduteko modua (modus operandi) da enpresen
praktika arduragabeei buruzko informazioa lortzea
(ikerketak, auditoretzak eta abar) eta salaketak egitea
jendaurrean. Erakunde horietako batzuk enpresekin
batera lan egiten saiatzen dira, gabeziak zuzentze
aldera; beste batzuek, praktika horien prebentzioan
jarduten dute, ekimen bereziak abiatuz; eta beste
batzuek aliantzak egiten dituzte, enpresei aholku
emateko eta guztien ongizatea lortze aldera proiektuak
aurrera eramateko. Erakunde horien lanaren bidez,
multinazionalak prebentzioko eta/edo zuzentzeko
neurriak hartzera bultzatu daitezke, eta gobernuak eta
nazioz gaindiko erakundeak, beren politikak eta
arauketak egokitzera. Erakunde horiek, gainera, nork
bere borondatez aplikatzeko kodeak eta gidak garatzen
dituzte. Jarduera horiek guztiak enpresa multi-
nazionalen gobernantza globalaren parte dira.

Esparru globalean nahiz herrialde- eta eskualde-mailan,
ehunka GZE daude, merkatuak berak emandako
legitimitatea dutenak; esaterako, ingurumenaren arloan,
Conservation International eta World Resources
Institute; lan-arloan, Oxfam eta International Labor
Rights Forum; giza eskubideen esparruan, berriz,
erakunde espezializatu asko daude, hala nola Human
Rights Watch eta Amnesty International. Horrez gain,
badira enpresen eta erakunde horien arteko aliantzak
ere; esate baterako, Fair Trade Inititiative eta Fair Labor
Association. Erakunde horiek langileen eskubideak
errespetatzen dituzten lan-baldintzak sustatzen dituzte.
Gobernatzeari dagokionez, bestalde, bi gai nagusiren
inguruan jarduten dute: ustelkeria (ekimen horren buru
Nazioarteko Gardentasuna erakundea da, 90



53

herrialdetan baino gehiagotan jarduten duena
ustelkeriaren aurka, salaketen bidez, borondateak
bereganatuz, praktika hobeen bidez, eta herrialdeetako
ustelkeria-mailari buruzko dokumentazioaren eta
argitalpenen bidez), eta saiheste fiskala; horri aurre
egiteko lan egiten du, esaterako, European Network on
Debt and Development (Eurodad) erakundeak.

Erakunde horiek unean uneko arazo jakinei aurre
egiteko ekimenak sustatzen dituzte; adibidez, Publish
What You Pay (PWYP) sareak. 600 GZEz baino
gehiagoz osatutako sare global bat da, eta meatze-
baliabideen eta hidrokarburoen ustiapenetik lortutako
diru-sarrerak garapen ekonomikorako modu
eraginkorrean baliatzea sustatzen dute. Ekimen hori
babesten du Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) ekimenak; ekimen horretan,
lankidetzan jarduten dute gobernuek, enpresek,
GZEk, inbertsiogileek eta nazioarteko erakundeek,
baliabide ugariko herrialdeen gobernatzea hobetzeko;
horretarako, enpresen ordainketak eta gobernuen
sarrerak egiaztatzen eta argitaratzen dituzte.

Arautu al daiteke/arautu behar al da multinazionalen
jokabidea? 

Galdera horren erantzunak dogmatikoa izateko joera
du, bi muturretara joz gero: arautu daitekeen edozein
jarduera arautu behar dela, edota, aitzitik,
erantzukizuna enpresen gain utzi behar dela. Baina,
edozein auzitan gertatu ohi denez, errealitatea bi
mutur horien artean dago, eta ezin da orokortu, eta ez
da orokortu behar. Inpaktu handia eragiten duten
gaietan —hala nola giza eskubideak—, balantzak
arauketa gogorraren aldera joko luke, baina hainbeste
dira, ia ezinezkoa baita guztiak arautzea (ez dira
gauza bera, besteak beste, bizitzarako eskubidea edo
haurren lana eta generoagatiko diskriminaziorik eza,
edota iritzia emateko eskubidea, atseden hartzeko
eskubidea, pribatutasunerako eskubidea edo familia-
bizitzarako eskubidea). Saiheste fiskalaren arauketak
etekin handiak ekarriko lizkieke herrialdeei, eta
baliabide publikoak eraginkortasunez erabiliz gero,
onura handiak ekarriko lizkioke gizarteari ere, eta ,
horrekin batera, balio erantsi bat izango luke,
enpresentzako joko-arauak parekatuko bailirateke.

Ekosistemaren arazo nagusiak dira ez dagoela
mekanismo globalik erantzukizunez kontuak emateko
(accountability), jarraipenerako eta kontrolerako
(monitoring), eta legea eraginkortasunez aplikatzeko

(compliance eta enforcement). Eta, horrez gain,
kontuan hartuta zenbat eta zenbat adierazpen, kode,
konbentzio, estandar, itun, jarrera politiko eta abar
dauden, ekosistema konplexua eta ahula da.

Egoera horretan, gero eta gehiago dira aldarrikatzen
dutenak ekosistemari sendotasuna eman behar zaiola,
eta zuhurtasunetik betebeharrezkotasunera igaro
behar dela. Egin dira proposamenak arauketa eta
instituzionalizazioa esparru globalera eramateko,
enpresek jarduten duten esparrura alegia, beharrezko
nazioz gaindiko erakundeak sortuz: kongresuak, gorte
zibilak eta penalak, arautzaileak eta abar. Europar
Batasunari dagokionez, baditu elementu horietako
batzuk, baina oraindik ere herrialde kideetako
legerian jasotzearen mende dago. Beharbada, ezar
liteke nazioz gaindiko arauketa bat, baina ez da erraza
hori gertatzea, oso konplexua baita, eta ezinbestekoa
baita herrialde askoren arteko akordioak lortzea. Hala
gertatu da giza eskubideekin eta saiheste fiskalarekin
lotutako kasuetan: gizartean nahiz finantza-arloan
inpaktu handia eragiten duten gaiak badira ere, ez da
inolako eraginkortasunik lortu.

Laburbilduz

Aurreko eztabaida horren harira, argi geratuko zen
multinazionalen jokabidea arauketa-ekosistema zabal
baten mende dagoela, baina oso konplexua dela,
elkarrekin koordinatu gabeko eragile asko daudelako,
haien helburuak ere berak ez direlako, erakunde- eta
lege-hutsuneen mende dagoelako, eta askotan ez
delako batere efektiboa eta efizientea. Enpresek ez
dute zigorgabetasunik, baina aukera handiak dituzte
jokabide arduragabeak izateko, askotan kontrol
nagusia beraiek baitira.

Multinazionalen jokabidea arautzeko ekosistema
zabal hori ez da nahikoa haien jokabide zuzena
bermatzeko. Lagungarria da, bai, eraginkorra den
neurrian, baina, azken finean, buruzagien etikaren
mende dago.

Gizarteak ezin du itxaron arauketaren ideala benetan
ezarri arte. Bien bitartean, egungo ekosistemaren
eraginkortasuna hobetzen saiatu behar du, batez ere
instituzionalitateari, harmonizazioari eta koordina-
zioari dagokionez. Zeregin hori konplexua da oso,
baina lehen urratsetako bat da, hain zuzen, jakitea
zertan datzan ekosistema hori eta zein diren eragileak.
Eta hori izan da artikulu honen aztergaia. �
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Sarrera

Estatu sozial nazionalaren krisiaren garaian, eskubide
sozialak eta banaketarekin loturikoak berriro
planteatzearekin batera —murrizte aldera—,
malgutze juridikoa, ekonomikoa eta teknologikoa
sustatzen zuten politikek eraginda —politika horiek
lotuta zeuden esparru globaleko finantza-arloko
arauketa ezarekiko gero eta mendetasun handiagoa
zekarren ereduarekin—, haustura bat gertatu zen:
identitate sozialaren adierazpenak estatu nazionalaren
politika orokorrekin lotzen zituen erlazioa eten egin
zen, argi eta garbi; hein handi batean, aukera
politikoaren egitura itxi egin zelako gizarte-
aldaketaren aldeko diskurtsoentzat, eta identitate
ez-politikoarekin eta ez-estatalarekin loturiko
kontakizunetara zabaldu zelako batik bat. Hau da,
garai horretan, estatuen politika ofiziala bihurtu zen
ekoizpen-ereduaren doikuntzen bitartez ahalik eta
arrazionaltasun ekonomikorik handiena lortzeko —
merkataritzaren alorrean— aginduak aurrera
eramateko arduradun nagusia, eta hala, mundu osoko
eremu pobretu eta babesgabeenetatik iristen ziren
eskakizunak, eskubideak areagotzea eta behar
orokorrak aintzat hartzea alegia, lekurik gabe utzi
zituen.

Kontakizun sozial handien —berdintasuna, bidezko
banaketa, aurrerapena, segurtasuna— gainbehera
erlatibo horren testuinguruan, berrikuntza
garrantzitsua gertatu zen ekintza kolektiboa
bideratzeko moduetan. 1990eko hamarkadatik aurrera
batez ere, beste era bateko fenomeno asoziatiboak
sortu ziren, eta, hein handi batean, sendotu.
Fenomeno horiek ezin daitezke asoziazionismo
klasikoaren barnean mugatu, asoziazionismo
politikoa, ekonomikoa zein klase-asoziazionismoa
izan. Aitzitik, diskurtso komunitarista berri batekin
lotuta zeuden: gizarte-talde jakin batzuengan,
munduko zona pobreenen sufrimenduarekiko
sentiberatasuna piztu zen, urrunetik, eta haien
beharrak aintzat hartzea eskatzen zuten
erreibindikazioen bitartez, lotura moralak garatu

ziren. Asoziazionismo horrek bere egin zituen
lankidetzaren, internazionalismoaren eta boluntario-
tzaren diskurtsoak, eta Mendebaldeko gizarteetan
errotu zen; hain zuzen ere, XX. mendeko laurogeiko
eta laurogeita hamarreko hamarkadetako finantza-
ekonomizismoaren muga sozialak ezkuta ezinak
bihurtu ziren garaian. Gizartean ziurgabetasuna eta
arriskua sumatzen ziren, eta horrek neokomunitarismo
lauso bat sortu zuen, garai neoliberaleko pentsamendu
bakarrak ezarritako arauketak eragindako gizarte-
kostuei eta garapenerako politika publikoen
alboratzeari erantzuteko erreakzio gisa.

Neokomunitarismo horrek Mendebaldeko gizarteko
ohiko ikuspegien edo aurreiritzien aldaketa ekarri
zuen. Batetik, komunitarioa dena iraganarekin,
autoritarioa eta atzerakoia denarekin eta gizarte
tradizionalarekin lotzen zuen ideia gainditu zen, eta
bestetik, esparru publikoaren eta pribatuaren arteko
bereizketa eta aurkakotasuna lausotu egin zen. Hala,
GKEen idearioaren bereizgarri den nazioarteko
lankidetza aktiboa bere egin zuen. Diskurtso
neokomunitarista horrek, ordea, anbiguotasun
nabarmenak ditu. Izan ere, alde batetik, ikuspegi
sozialetik arrazionalagoa den munduko ekonomia- eta
natura-baliabideen erabilera adostasun bidez
defendatzeko ekintzak sustatzeko lotura komunitario
bat susper dezake. Baina, bestetik, zinismo
postmodernoak proposatutako etika minimo eta
hautabidezkoa errotzeko balio dezake, edota ongizate
politikoaren estatuaren heriotza dekretatzeko, duela
gutxi arte nagusi izan den neoliberalismoaren ohiko
diagnostikoari jarraituz. Hala, mende-aldaketarekin
batera, erakundeetan parte-hartze politikoa izateko
moduak zatikatu eta funsgabetu egin dira, eta, aldi
berean, zatikatze eta dualizazio sozial orokorra
gertatu da; eta hori gizarte-mugimenduen diskur-
tsoaren nolabaiteko krisiaren adierazle da. Joan den
mendeko laurogeiko hamarkadara arte, utopismoaren
eta erradikalizazioaren bideari heldu zioten talde
aktibo oso politizatuak zeuden, estatuko gai
orokorretan herritarrek parte hartzean oinarritutako
kultura baten alde egin zutenak. Orain, aldiz,
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ingurune sozioekonomikoko zailtasunek eraginda
ahul eta babesgabe bihurtu diren identitateak
defendatzen dituzten eta haiei aterpea ematea xede
duten mikromugimendu bihurtu dira, eta munduko
zenbait eskualdetako leku jakin batzuetan jarduten
dute —eskuarki, krisi humanitarioak bizi dituzten
eremuetan—, hobekuntza-proiektu zehatzak garatuz.
Beraz, egoera horretan, ageriko egin dira doikuntza
ekonomiko bortitz eta errentagarri batek eragindako
ondorio sozialak. Izan ere, sektore onuradunek beren
(ez-)balioak inposatu zituzten (lehiakortasuna,
kontsumo pribatua, kultura light bat, nartzisismo
kontserbadorea eta abar), eta, aldi berean,
banaketarekin eta ongizatearekin loturiko eskubide
publikoak blokeatuta geratu ziren. Horrek guztiak
esparru egokia sortu zuen azpikultura komunitario
defentsibo eta zatikatuen multzo bat eratzeko, esparru
apolitiko batean jarduten zutenak, eta helburu zutenak
nazioarteko ordena berriaren ondorioz sortutako
egoerei aurre egitea eta munduko ordena honetan
beren aukera guztiak galdu dituztenei gutxieneko
bizi-baldintza duin batzuk eskaintzea, zeregin hori
bideratzeko muga handiak izanik ere. 

Laurogeita hamarreko hamarkadan aurrera egin ahala,
parte-hartze sozialarekin lotutako diskurtso bat
orokortzen hasi zen, lotuta dagoena boluntario-
tzarekin, hirugarren sektorearekin eta gobernuz
kanpoko asoziazionismoarekin. Boluntariotzara dei
egiteko argudio nagusia diskurtso humanistiko orokor
bat da, asmo onen aitorpen huts bat, baina formalki
apolitikoa dena, eta, areago, baita antipolitikoa ere;
eta herrialdean edo nazioartean egindako tokiko
zuzeneko esku-hartzeetara mugatzen den
boluntariotza da. Boluntariotza-ekintzarako deia
instituzionalizazio eskaseko esku-hartze baterako deia
da, esku-hartze neokomunitarioa da, eta, askotan,
neopietista ere bai, helburu eta programa partzialak
—askotan, helmen txikikoak— bideratzen baitituzte,
eta horretarako xede baitute pertsonen bihotzak
hunkitzea eta banakoen erruki-ekintzak sustatzea,
arrazoi politiko edo sistemiko orokorren gainetik.

Hirugarren sektorea oro har eta bereziki nazioarteko
boluntarioen hirugarren sektore berria hainbat
jatorritatik abiatuta eratu diren erdierakundeen eremu
minifundista bat da. Erakundeetako batzuk gizarte-
mugimendu erradikal berrien bilakaera luze baten
emaitza dira, eta jada klasiko bihurtu dira —orain
nuklearizatuta daude eta programa zehatzagoetara
bideratzen dute beren konpromisoa—. Beste batzuek
askotariko logikei erantzuten diete: ongizate-

zerbitzuen enpresarializazioa —hein handiagoan edo
txikiagoan estalia—, asoziazio konfesional historikoen
berreskuratzea, edota alderdi politikoetatik hainbat
modutan eratorritako askotariko erakundeak.
Boluntariotza-sektorearen inguruan, bi diskurtso-mota
hedatu dira, haren irudi soziala eraikitze aldera:
batetik, lankidetza, eta bestetik, elkartasuna; bi horien
oinarrian komunitarioa denerako deia dago,
ekintzarako imajinario gisa, eta horiek dira haren
jardunbidearen ardatza. Erreferentzia diskurtsibo ahul
horiek ezker tradizionalaren diskurtso edo dei
indartsuak ordezkatu dituzte: utopia, gizarte-
eraldaketa erradikala eta mobilizazio orokorrerako
deia; horiek ezker tradizionalaren metakontakizun
moderno handiak (arrazoia, iraultza, justizia soziala,
aurrerapena eta abar) oinarri zituzten parte-hartze
politikoko prozesuen adierale izan ziren.

1. Herritarren sareak eta gizartearen zatikatzea

Beraz, asoziazionismo aktibo eta boluntario baten
leherketa ari da gertatzen, eta nekez azal daiteke hori
estatuaren eta gizarte zibilaren arteko bereizketa
tradizionalaren bidez. Asoziazionismo militantea da,
herritarren ekimen aktiboen sare gisa eratu dena, eta,
hein handi batean, asoziazionismo klasikoaren
(asoziazionismo politikoa edo klase-asoziazionismoa)
gainbehera jaso duena, bai eta gizarte-mugimendu
berriek sortutako eraldaketarako itxaropena ere. Une
honetan, sare horiek proiektu minoritarioak gauzatzen
dituzte, nork bere aldetik, baina eragin eta sakontasun
handikoak dira. Azken finean, testuinguru post-
modernoan, ekintza kolektiborako era eraldatu egin
da, eta mugimendu leherkor bat izatetik
autoantolaketa kontzientea izatera igaro da.

Beraz, asoziazionismo-mota berri bat ari da garatzen,
barnean hartzen dituena askotariko erakundeak: alde
batetik, garai bateko erakunde erlijiosoak edo zibilak,
kasu batzuetan zenbait mendetako historia dutenak,
berriro suspertu dira, eta bestetik, gobernuz kanpoko
erakundeak sortu dira, hirurogeiko eta hirurogeita
hamarreko hamarkadetan eskubideen alde egin zuten
gizarte-mugimendu berrien zentzua eta diskurtsoa
bere egin dutenak. Horrela, boluntarioen asoziazioen
sare zabal eta trinko bat txertatu da gizarte-eremuan.
Sare horrek herritarren eskubideen —gaur egun
hainbatetan gaitzesten den ongizate-estatu nazionalak
babestuak— eta ongizate keynesiarraren benetako
defentsa soziala eta zibikoa egiten du, eta
eraldaketaren eta eskubide horien garapenaren alde
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egiten du, testuinguru kulturaniztun eta nazioartekotu
batean.

Beraz, gizarte-mugimendu berrien instituzio-
nalizazioaren dinamika bereziki aberatsa eta
konplexua izan da. Hirugarren sektore boluntario
horren sorreraren eragile nagusia jatorrizko ikuspegi
utopikoa eta merkantilismoaren kontrakoa izan bada
ere, horrek ez du esan nahi gizarte-mugimenduek eta
asoziazioek bilakaera berdina izan dutenik.
Boluntarioen asoziazioak, nolabait, aparatu
instituzionalaren osagarri izan dira, eta ez dute
harekiko hausturarik ekarri. Gizarte-mugimendu
aktiboak, aldiz, askoz barreiatuagoak izan dira, eta,
eskuarki, ezarritako aparatu instituzionalen eta forma
juridikoen kontra egin dute, adierazpide orokorren
bitartez, eta esparru politikoan nahiz sozialean parte-
hartze alternatiboa sustatu dute, baina ez dituzte
bideratu hein berean eskakizun partzialak, egonkorrak
eta zehaztasunez bereiziak.

Hala, egoera aniztasun handikoa da, formalizatzeko
zaila. Batetik, erakunde egonkorren eta/edo
historikoen nukleo gogor bat dago, eta bestetik,
ingurune barreiatu eta aldakor bat, erdierakundeen eta
adierazpide huts bidezko mobilizazioaren artean.
Egoeraren aldagarritasun eta aldakortasun hori lotuta
dago, aldi berean, nazioartean gizarte-politiken xede
diren taldeen eta eragile erreibindikatzaileen
eskakizunen eta ikuspegien aldagarritasunarekin eta
aldakortasunarekin. Asoziazionismo boluntarioa eta
komunitarista krisiaren eta estatu ongilearen
eraldaketaren alderdietako bat bihurtu da, erdi
ezkutua, baina funtsezkoa. Eta kapitalismo helduari
legitimitatea ematen dioten sistemen muga eta emaitza
izan da aldi berean: muga izan da, ongizate-estatu
nazionalaren legitimazio-arazoak aztertu eta ustiatu
dituelako, gizartearen eskakizunak hautemateko eta
politika publikoak abian jartzeko estatu-nazioak
ezarritako sistema burokratikoen begietan hein handi
batean ikusezinak izan diren gizarte-beharren
inguruan espazioak gorpuzteko eta mamitzeko; eta
emaitza ere izan da, keynesianismo ekonomikoak
errotutako herritarren ikuspegi estramerkantil eta
desmerkantilizatzailearen eta egungo Mendebaldeko
gizarteen sozialdemokratizazio materialaren fruitua
den aldetik —edo, behintzat, hartatik hartu du bere
dimentsio modernoa—; eta, orain, nazioz gaindiko
esparruetara zabaltzen ari da.

Egoera oso zatikatua, lausoa eta mugatzeko zaila
izateaz gain, anbiguotasun politiko-ideologikoak

sortzen ditu, askotarikoak eta konplexuak. Alde
batetik, GKEek, beren jardunbide gehienetan ekintza
kolektiboa ongi definitutako helburu zehatzetara
bideratzen duten heinean, badute abantaila bat: talde
txikiak eta egituratuak dira, helburu programatikoak
finkatzean koherentziaz eta eraginkortasunez jokatzen
dutenak —hori azpimarratu dute helburuari begirako
ekintza kolektiboaren teorialariek, baina kasu honetan
gehiago ari gara herritar-taldeez, interesetan
oinarritutako koalizioez baino—. Baina, bestalde,
jarrera neoliberaletatik, asoziazio boluntarioak eta
sektore ez-formala oro har kanal ekonomiko
ordenatuetatik kanpo geratzen diren behar
infraekonomikoei erantzuteko eskakizunak estaltzeko
parra-hosto gisa hartu dira, modu lotsagarrian. Horrek
beharren esparrua berriro ere alboratuta uzten du,
bazterkin gisa, eta nazioarteko asoziazio boluntarioak
laguntza edo karitatea ematera mugatzen diren
erakunde gisa uzten ditu, edota, areago, ezkutuko
enpresa gisa. Beste jarrera neokontserbadore batzuek
asoziazio boluntario instrumentalenak hautatzearen,
babestearen eta sendotzearen alde egiten dute,
gizarte-ongizaterako korporazio bihurtze aldera,
erakunde handiz osatutako gizarte global batean
jarduteko, eta horrek, azken finean, ongizate-
gizartearen itxiera korporatiboaren alde egitea
adieraziko luke, eremu pribatutik, kasu honetan.

Hala, gaur egun hirugarren sektorea zatikatzen ari da:
alde bat enpresarializatuta edo monetarizatuta dago,
eta beste bat, aurrez baztertua, krisi osteko
dualizazioaren eta zatikatzearen ondorioz. Sare
asoziatibo instrumentalenak, garatuenak eta
sendotuenak, gaitasuna dutenak modu profesionalean
prestazioak emateko edo kudeaketez arduratzeko,
nazioarteko sistema politikoaren mende geratzen dira,
eta, azkenean, aldeaniztasun globalaren joko berrian
sartzen dira, egungo bilakaera demografikoa eta
soziala nahiz nazioarteko gatazkak direla-eta gero eta
eskari handiagoa duten zerbitzuak emanez —
migratzaileak zaintzea, harrera-esparruetan laguntza
ematea, errefuxiatuak artatzea eta abar—.

Dena den, hirugarren sektorearen beste esparrua,
adierazpideen eta erreibindikazioen bidez jarduten
duten azpierakundeena —horiek ez daude egitura
egonkor eta potentzialki errentagarri batez hornitzeko
hain prestatuta—, gero eta indar handiagoa hartzen
ari da. Estatu modernoarekin batera hein batean
lortutako eskubideei eta segurtasunari euste aldera
garatu den mugimendua, erreibindikazio defentsiboak
eta talde-mobilizazioak bideratu dituena, oso
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zatikatua bada ere, haren bitartez oinarrizko
eskakizun batzuei eutsi zaie —hala nola
elkartasunezko adierazpideak eta giza eskubideen
errespetua—, eta erakundeen kontrako mobilizazioak
sustatu dira; eta horrek ezker
politiko tradizionalaren
mobilizazio sozialaren krisiak
utzitako hutsunea betetzen du
neurri batean.

2. Elkartasunen dilema

Fenomeno asoziatibo berri
horren sorrerarekin batera,
gizarte-elkartasuna eraikitzeko
eta instituzionalizatzeko era ere
aldatu egin da. Ongizate-
estatuaren eta nazioz gaindiko
erakundeen adierazle zen
elkartasun instituzional, kolek-
tibo eta juridikoki ordenatua
beste diskurtso batek ordezkatu
du, eta gizarte-konbentzio
nagusi bihurtu da: elkartasun
indibiduala, borondatezkoa eta
asmo onekoa, norbanakoen asoziazionismoaren bidez
gauzatua. Eta horrek arrisku bat dakar: banakoaren
errukiak arrazoi kolektiboa ordezkatzea, eta zuzenbide
publiko kolektiboak bermatzen duen gizarte-
ongizatearen ordez gizarte zibilarengan modu
erretorikoan gorpuzten diren elementu pribatuetan
oinarriturikoa nagusitzea, bihotzak, emozioak eta
errukiak bideratutako ekitzen bitartez.

Alde horretatik, elkartasun pribatuaren diskurtso
berri horrek agerian jartzen ditu egungo estatu
birmerkantilizatzailearen kontraesanak. Izan ere,
alde batetik, ekimen horiek baliatzen ditu, laguntza-
arloan dauden gabeziak instituzionalizatzeko eta
komunitatearen esku uzteko. Baina bestetik,
neoliberalismoa nagusi izan den azken ia bi
hamarkadetan lehen aldiz, gizarte-energia handia
sortu da, erreibindikazio hau egiten duena: ongizatea
eta identitatea, baina ez gizartearen barnean beren
lekua dutenentzat soilik, baizik eta baita, batez ere,
nazioarteko eredu neoliberalaren barnean ahulenak
diren eta premia larrienak dituzten taldeentzat.

Beraz, GKEen fenomenoa anbiguoa da, baliobiduna,
kontraesanezkoa eta oso nahasia. GKEen esparru
lauso horretan, hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko

gizarte-mugimendu berrietatik abiatuta bilakatu diren
prozesuak aurki daitezke; mugimendu horiek
nuklearizatzeko joera izan dute, eta erradikalismo
kulturala eta utopismoa galdu dute. Baina, aldi

berean, jarraitutasuna izan dute
denboran, irmotasuna beren
jardunbideetan, eta helburu
hurbilak nahiz urrunak
gauzatzeko autoexijentzia, eta,
horrela, mugimendu berri haien
erretorikan han ohikoa izan zen
erreibindikazio abstraktuan eta
gizartearen ukatze orokorrean
bilatutako babes erosoa alde
batera utzi da.

Beraz, kasu askotan, protestaren
kultura ez bezalako bide bat
hartu da: munduko gizarte-
errealitatearen alderdi jakinetan
modu selektiboan esku-hartzea;
betiere, pentsamolde kritikoa
alde batera utzi gabe.
Asoziazionismo-mota berri
horrek beste berrikuntza bat ere
ekarri du: alteritatea, iraganeko

identitatearen erradikalizazioaren gainetik. Hala, ez da
harritzekoa esku-hartze horietako asko nazioarteko
lankidetzaren esparruan egitea. Izan ere, esparru
horretan murriztu ditu bere esku-hartzeak estatu
neoliberalak, eta, herrialde pobreenen eta gehien
garatutakoen arteko desberdintasunak areagotzearekin
batera, are krudelagoak eta ezkuta ezinagoak bihurtu
dira herrialde pobre eta baztertu horien egiturazko
zorra eta arazo ekonomikoak. Hori dela eta, GKE
askotako herritar aktiboek komunitarismo defentsibo
orokorraren alde egiten dute, nagusi den ekonomiaren
indibidualismo posesibo eta erasokorrari aurre eginez.

Edonola ere, GKEen esparru berean, beste asoziazio
asko daude, nahikoa sendotuak, antzinako diskurtso
pietista eta errukiorrari eusten diotenak. Badirudi
erakunde horiek, modu formalean, egungo gizarteak
laguntza-arloan dituen gabezia batzuei erantzun
diezaieketela, baina aldi berean, atzeraldia dakarte
herritartasun aktiboarekin eta positiboarekin lotutako
eskubideen esparruan. Izan ere, bidezko
banaketarekin loturiko alderdiak maila ia
aurrewellfarista batera eramaten dituzte. Horren
harira, ongizatea jada ez da estatuak finkatutako
betebeharra, gizarteko sektore jakin batzuek sortutako
eta onartutako nahia baizik, eta haien esku dago

Beraz, GKEen fenomenoa anbiguoa
da, baliobiduna, kontraesanezkoa
eta oso nahasia. GKEen esparru
lauso horretan, hirurogeiko eta
hirurogeita hamarreko gizarte-
mugimendu berrietatik abiatuta
bilakatu diren prozesuak aurki
daitezke; mugimendu horiek
nuklearizatzeko joera izan dute, eta
erradikalismo kulturala eta
utopismoa galdu dute. Baina, aldi
berean, jarraitutasuna izan dute
denboran, irmotasuna beren
jardunbideetan, eta helburu hurbilak
nahiz urrunak gauzatzeko
autoexijentzia […]
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ongizatearekin eta nazioarteko lankidetzarekin
lotutako zereginak aurrera eramatea, horretarako
beren denboraren edo diruaren ekarpena eginez.

Bestalde, GKEen esparru horretan, badira jardunbide
arriskutsuagoak ere, interes korporatiboak edo
sasikorporatiboak mobilizazio sozial altruista baten
prozesu gisa aurkezten dituztenak. Horrek barnean
hartzen ditu lan-merkatu tradizionaletan enplegua
lortzeko aukerarik ez duten talde profesionalei
enplegua emateko saioak (legitimoak), baina, baita,
aldi berean, nazioarteko laguntzaren amarrua erabiliz
etekinak eta diru-laguntzak eskuratu nahi dituztenak
ere (ez-legitimoak).

Hortaz, irabazi asmorik gabeko sektore hori ez da
homogeneoa, inondik ere, eta oso zatikatuta dago.
Erakunde batzuek bere egin dituzte benetan gizarte-
mugimendu berrien ezaugarrietako asko, bilakaera
bat izan badute ere. Horrez gain, badira nazioarteko
ongizatearen esparruan jarduten duten korporazio
txiki konfesionalak edo laikoak, bai eta beste
erakunde batzuk ere, batez ere inbertsioak edo diru-
laguntzak eskuratzea xede dutenak. Edota,
zenbaitetan, elementu pribatistak dira, modu
politikoan sortuak, ongizate-estatuaren prekarizazio
ezkutu bat eragiten dutenak.

Hala, boluntariotza-sektoreak, indibidualismoa eta
altruismoa nahasiz, helburu osagarri gisa izan du talde
jakin batzuek lan-merkatuan sartu eta merituak
bereganatzea —lan-esperientzia lortzea, kapital
erlazionala eta abar—, eta parte-hartzeko oso modu
lausoak dituzte, lotuta daudenak herrialdeko nahiz
nazioarteko gizarte-arriskuak hautematearekin eta
geldiaraztearekin; eta erabateko merkantilizazioaren
eredua agortuta, lankidetzan aurkitu dute parte-
hartzeko pizgarria. Nagusi den merkantilizazioaren
ondoriozko unibertso moral utilitaristaren
testuinguruan, nukleo komunitaristak sortu edo
berreskuratu dira, erreakzio defentsibo eta
integratzaile gisa —bai eta morala ere, askotan—,
neurria galdu duen merkatuaren kanpo-eraginen
aurka. Hain zuzen, merkatu horrek hazkunde
ekonomiko eta teknologiko izugarria ekarri du, baina,
horrekin batera, jada ezkuta ezinak diren gizarte-
kostuak eragin ditu, berdintasunaren eta
gizarte-kohesioaren alderdietan batik bat, bai tokiko
esparruan, bai esparru globalean.

Hirugarren sektoreko asoziazionismo boluntarioak
dirkurtso moral indartsua agertzen du, baina identitate

ideologiko eskasa du; hori dela-eta, joera du gai jakin
batzuk bere ekintzarekin lotzeko —edota bere buruari
esleitzeko—: muturreko bazterkeria, pobrezia larria,
anomia, katastrofea edo arrisku handia, esaterako.
Horrek mugimenduaren ideia desegiten du, eta
soziala denaren periferian kokatutako asmo oneko
kanpaina-multzo bihurtzen du. Boluntariotza, modu
inkontzientean, sentimendu onekin eta arazo sozialak
konpontzeko ezintasunarekin lotzen da, eta horrek
ezinbesteko egiten du haien jarduna, gizarte-
zerbitzuen hornitzaile eta banatzaile gisa, gabekoen
mundura (etxerik gabeak, paperik gabeak, aberririk
gabeak eta abar) bideratuta. Hori guztia,
erreformismo minimo toleratu eta tolerante baten
testuinguruan, eta haren esku uzten da, arazorik gabe,
estatu politiko modernoak galdutako legitimitatea, eta
estatua laguntzaile huts bihurtzen da, eta ageriko
behar larriak daudenean edo gizarte-bazterkeriako
egoeretan esku-hartzeen lagapena egiten du. Egoera,
beraz, paradoxikoa da: gobernuz kanpokoa denak
gobernuen diru-laguntzak behar ditu bizirik irauteko
eta bere jarduerari eusteko. 

Hala, badirudi garai honetan galdutzat ematen dela
behin betiko nazioarteko elkartasun instituzional eta
organiko bat garatzeko aukera. Sorkuntza kolektibo
horrek nazioen elkartea, zuzenbide publikoa eta lege
anonimoa ditu oinarri, bai eta estatu sozial esku-
hartzaileen aukera materialetan bermatutako moral
sendoa ere, proiektu modernoaren bereizgarri diren
gizarte-erreformarako ohiko programetan aurreikusi
zen bezala. Hala, instituzionala eta komunitarioa dena
lotzeko modu modernoa, herritarren komunitatea,
alboratuta geratu da, eta erakunde formal modernoen
alternatiba gisa, komunitatea eta elkartasuna ulertzeko
beste modu bat —aurremodernoa edo postmodernoa—
gailendu da: komunitate zuzenen edo naturalen balioa
berreskuratu da, borondatea, hurbiltasuna, onarpena
edo beste edozein balio erromantiko (terminoaren
zentzu historikoan) oinarri dutenak.

3. Ordena globala: herritarren sareen aukerak eta
mugak

Egoera nahasi honetan, ez da harritzekoa GKEen
hazkundearen krisia gertatzea jada. Izan ere,
mugimendu hori zatikatuta dago, ez du kontrolik,
nahasita dago, eta gainera, zama handiegia ezarri da
haien gain: ez daude nahikoa prestatuta eta ez daukate
nahikoa finantzaketa gizarte-arazoak arintzeko eta
gizarte-helburuak erdiesteko, estatuek jada alboratuta
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utzi duten zeregin horretan jarduteko. Alde horretatik,
GKEak elementu garrantzitsua izan daitezke arazoak
hautemateko, ongizate-estatuaren geldialdi-egoera
malgutzeko, elkartasuna sustatze aldera giza
baliabideak mobilizatzeko edota une jakinetan
elkartasun-defizitei konponbidea emateko. Baina ezin
dezakete inola ere estatua edo administrazio publikoa
ordezkatu, herritar guztien funtzio orokorrak,
baterakoak eta unibertsalak direnak
betetzean. Izan ere, borondateari dei
egiteak ez du ezerezten herritar
guztiok dugun betebeharra,
nazioarteko elkartasunari eta
ongizateari eusteko. Egungo estatuek
arduratu behar dute, lehentasunez,
herritartasun sozialarekin lotutako
helburuez, baina azkenaldian,
merkatuaren aurrerapenari lagun-
tzera mugatzen dira. Eta, hori
kontuan hartuta, onartu beharra dago
boluntariotzaren diskurtsoa, bai
herrialdeetan bai nazioartean,
ongizate-estatua desegiteko zurigarri
gisa baliatu dela batik bat, baina ez
dela ongizatearekin eta lankide-
tzarekin lotutako arazoak konpon-
tzeko benetako alternatiba bat, ezein
mailatan.

Horregatik, beharrezkoa da sektore
horren barnean argitasuna bilatzea
eta legez loturak sortzeko aukera
ahalbidetzea, erakunde horiek
gizarte-energiak balia ditzaten.
Ezinbestekoa da erakunde horien sareak hedatzea eta
indartzea, baina, aldi berean, une honetako zatikatzea,
bikoiztea, kudeaketaren gardentasunik eza eta diru-
laguntzengatiko barne-lehiakortasuna saihestea.
Beraz, esku-hartze komunitarioa bideratzeko beste
modu bat egituratu behar da, ez dadin aitzakia izan
lanpostu publikoak desagerrarazteko, emandako
zerbitzuen kalitatea kaskartzeko edota erakunde
horien bitartez ekonomia ezkutuak sortzeko.

Azken finean, asoziazionismo boluntario berrian
sartzeko eta parte-hartzeko joera horrek adierazten du
gizarte-eskubideak eta -balioak berriro eraikitzen eta
definitzen ari direla, estatu esku-hartzaileen
birmoldaketa partzial baten testuinguruan. Gaur egun,
estatuak merkatuetan lehiatzeko baldintzak sortzeaz
arduratzen dira batik bat, ez herrialdean nahiz
nazioartean bidezko banaketarekin loturiko gizarte-
baldintzak bermatzeaz. Horrek zeregin garrantzitsua

utzi du hirugarren sektorearen gain, inoiz ez bezala:
herrialdeetako eta nazioarteko ongizatea eta lankidetza
sustatzea —askotan, borondatea, diru-laguntza eskas
batzuk eta asmo onen adierazpenak besterik ez
dituztela—. Mugimendu hori, baina, ez dago egituratuta
zeregin horiei aurre egiteko, ez dauka prestakuntzarik,
ez eta nahikoa finantzaketarik ere, hain zuzen, merkea
izateagatik eta merkatua mugatzen ez duelako babesten

delako diskurtso ofizialetatik. Hortik
gaur egun sektore horrek bizi duen
krisia, bere gain hartu izanagatik
—hedabideen zarataren, enpresa-
rializazio ezkutuaren, zatika-tzearen
eta per-tsonen, langileen eta
erakundeen prekarizazioaren artean—
ekonomia globalizatuaren gizarte-
kostuak eta legitimazioarenak,
ekonomia globalizatua prest baitago
finantza-aukera handiak sortzeko,
baina erakundeen aldetik babesgabe
baitago, baita nazioartean ere,
berdintasuna eta gizarte-justizia
lortzeko gutxieneko aukera batzuk
sustatzeari begira.

Beraz, arriskua dago gizarteko
subjektu ahul eta mendekoenen gain
uzteko lankidetzaren eta
ongizatearen bigarren mailako
erantzukizuna. Sektore botere-
tsuenak, berriz, finantzaketa gehien
dutenak, ongizatearekin loturiko
betebehar juridikorik eta fiskalik
gabe uzten dira, eta banaketarekin

loturiko betebeharrik gabe. Horrela, gobernuz
kanpokoa denaren diskurtsoa minik gabeko
gutxieneko etika batean txertatuko litzateke,
betebeharraren gainbeheraren eta nahiaren
garaipenaren adierazle den jarrera postmodernoetatik
defendatu den horretan, hain zuzen. Eta horrela,
hirugarren sektoreko laguntza-sarea bihotzen
jatetxeen sare baten antzeko zerbait bihurtuko
litzateke, konpromisoa hartu nahi duenari soilik
eskatzen dion heinean, kontuan hartuta banakoen
egoerak eta unean-uneko gertakariak —eskuarki,
hedabideek hedatutako gertakari katastrofikoak—.
Eta horrek, aldi berean, indibidualismoaren eta
interesek bultzatutako utilitarismo hedonistaren
oinarrizko printzipio etikoek zuzentzen duten inner
society (barne-gizarte integratua) delakoarengan
eragin lasaigarriak ditu, urruntzea eragiten du, eta
elkartasun pragmatiko bat sustatzen du, unean-unekoa
edo hautabidezkoa dena. �

Azken finean,
asoziazionismo boluntario
berrian sartzeko eta parte-
hartzeko joera horrek
adierazten du gizarte-
eskubideak eta -balioak
berriro eraikitzen eta
definitzen ari direla, estatu
esku-hartzaileen
birmoldaketa partzial baten
testuinguruan. Gaur egun,
estatuak merkatuetan
lehiatzeko baldintzak
sortzeaz arduratzen dira
batik bat, ez herrialdean
nahiz nazioartean bidezko
banaketarekin loturiko
gizarte-baldintzak
bermatzeaz.
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1. Sarrera

Globalizazio-prozesuaren eraginez, geografia
ekonomikoa aldatzen ari da: ekoizpenaren espazio-
antolaketaren eredu berri bat sustatzen ari da, eta
jarduera ekonomikoen multzokatzea oinarri berrien
gain ari da berrantolatzen.

Globalizazio ekonomikoak, eta horrekin batera,
enpresen erabakiguneak eta erabakigune politikoak
deszentralizatzeak hirigintza-prozesua bizkortzen
dute. Hiriak eta hiri-eskualdeak, erronka horiei
erantzuteko, ekoizpen- eta antolaketa-prozesuak
doitzen ari dira, ezagutzarekin lotutako jarduera
intentsiboak eta kontrol-zerbitzuak erakartzeko
baliabide espezifikoak etengabeko hobekuntzara
bideratze aldera.

Beraz, egungo enpresen eta hirien arteko lehia
globalaren testuinguruan, eskura dituzten baliabideak
eta aktiboak eraldatzeko eta lehiatzeko abantaila
bihurtzeko gaitasuna duten hiriak ari dira lortzen
onura gehien. Zer hiri-mota dira eraldaketa-prozesuen
buru? Zer zeregin dute hiri global handiek eta hiri-
sareek? Zer neurritan dira garrantzitsuak hiri-eremu
berriak globalizazioaren testuinguru honetan? 

2. Globalizazioa eta hiri handiak

Sassenek (2007) eta Castellsek (1997) adierazi
dutenez, ekonomia- eta hiri-dinamika berriaren
oinarrian gertakari hauek daude: gero eta globalizazio
handiagoa, ekoizpen-sisteman berrikuntza-oldea
txertatzea eta hedatzea (batez ere, informazioaren eta
komunikazioaren teknologiekin loturiko berrikuntzak)
eta zerbitzuen eskariaren igoera. Beste ezaugarri bat
da kudeaketako eta kontroleko funtzio estrategikoak
eta zerbitzu espezializatuak kontzentratzen eta
zentralizatzen ari direla; batez ere, ekoizpen-jarduera
globalizatuenen eskaria asetzen dutenak. Eta horrek
hiri handien kopuru jakin baten esku uzten du
ekonomia globalaren bilakaeraren gidaritza.

Aldaketa eta joera horiek hiri-sistemaren
funtzionamendu-dinamika berri baten adierazle dira,
hiri-sistema jada ez baita hain hierarkizatua, eta
polizentrikoagoa baita. Zein dira industria-eremu
berriak? Zer faktorek eragin dute sistema horren
eraketa? Hirien tamaina ezaugarri baldintzatzailea
izan al da —hiriak handiak, ertainak nahiz txikiak
izan—? 

Azken hamarkadetan gertatutako lurralde-eraldaketak
aztertuta, ikus daiteke industria-eremu berriak
tamaina desberdinetako hirietan ezarrita daudela. Hiri
horietan daude bilduta berrikuntzarekin lotutako
funtzioak, eta, kasu batzuetan, lehenago ekoizpen- eta
teknologia-guneak izandakoak dira, bai eta gune
politikoak ere (Paris, Londres, Boston); beste hiri
batzuek, berriz, lehen aldiz dituzte nazioarteko
zentralitatearekin loturiko funtzioak (San Frantzisko,
Munich, Singapur).

Klusterrei, industria-barrutiei eta ingurune
berritzaileei buruzko azterlanetan azaltzen denez,
hiri-aglomerazio handietan —garapenerako potentzial
handia dute, eta haietan sortu eta garatu dira goi-
teknologiako enpresen sareen bidez artikulatutako
ekoizpen-sistemak— ekoizpen-metodo berriak
baliatzen dira, antolaketa-modu berriak ezartzen dira,
eta merkatu berriak sortzen. Horren adibide dira
Cambridge Scientific Park, Silicon Valley San
Frantziskoko eremuan, Municheko eremua Bavieran,
Parisko Zientziaren Hiria, eta Pekingo Zientziaren eta
Teknologiaren Eremua, Zhongguancun.

Globalizazioaren ezaugarrietako bat da hiriak
enpresei zerbitzuak emateko espezializatu direla, eta
horrek, eskuarki, zerbitzu jakin batzuk hiri kopuru
jakin batean metatzea ekarri ohi du. Zerbitzu-
jarduerak —aurreratuenak bereziki— hiri handietan
eta hiri-eskualde garatuenetan kontzentratzeko joera
dago. Orokorpen horri, baina, ñabardura batzuk
erantsi behar zaizkio: izan ere, azken hamarkadetan,
gero eta azkarrago hedatu dira hainbat zerbitzu-mota
hiri ertainetan eta industria-hedapeneko eremuetan:
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ekoizpenari zerbitzu ematekoak, merkataritza-
zerbitzuak, eta kulturaren, osasunaren eta aisialdiaren
alorretakoak.

Hiri handiak eta hiri-eskualdeak oso erakargarriak dira
finantza-zerbitzuak ematen dituzten enpresentzat
nahiz enpresei zerbitzu ematen dietenentzat.
Enpresentzako zerbitzuen gero eta eskari handiagoa
egonik, bultzada handia izan dute hirugarren sektore
aurreratuko funtzio dinamikoenek (hala nola
marketina, diseinua, laguntza teknikoa, I+G eta
informazioa). Hallek (1991) adierazi zuenez, xx.
mendeko laurogeita hamarreko
hamarkadaren hasieran, hiri
handietan zeuden kontzentratuta
zerbitzu-enpresen egoitzak: Lon-
dresen, Erresuma Batukoen %
93; Parisen, Frantziakoen % 70;
Erroman, Italiakoen % 67, eta
Frankfurten, Alemaniakoen % 53.

3. Hierarkiatik hirien sarera

Hala ere, nolabaiteko
zehazgabetasuna dago ekoizpen-
jardueraren hirietako kon-
tzentrazioa baldintzatzen duten
faktoreak zehaztean. Batzuek diotenez, hierarkia
bakarra dago hiri-sisteman, hiriaren tamainan
oinarritua, baina badirudi ikuspegi horrek ez duela
jada garai batean zuen onarpena.

Zenbait hamarkadatan zehar, garapena hiri-
hierarkiaren bidez hedatzen dela zioen tesiak onarpen
handia izan zuen. Baina hiri-sistemaren hierarkia-
maila leuntzen ari da, ekonomia- eta lurralde-prozesu
berrietan mekanismo deszentralizatzaileak sortu
baitira; besteak beste, hauek:

i. Lehenik eta behin, herrialde garatuetan eta gorako
bidean dauden herrialdeetan, industria- eta
zerbitzu-jarduerak tamaina desberdinetako hirietan
eta hiri-eskualdeetan garatzen dira. 

ii. Orain arte enpresentzat erakargarriak ez ziren
lurralde eta kokagune batzuek balioa hartu dute,
zenbait arrazoirengatik: ekoizpen-instalazioen
tamaina optimoaren murrizketa, produktu-,
prozesu- eta antolaketa-berrikuntzak txertatu
izana, eta garraio-kostuak murriztu izana.

iii. Espezializazio malguko ereduak (esaterako, goi-
teknologiako enpresen sareak) ekoizpena

antolatzeko modu eraginkorrak bihurtu dira
tamaina desberdinetako hirietan eta hiri-
eskualdeetan.

iv. Garraio- eta komunikazio-azpiegiturak sendo-
tzearekin eta garraio-kostuak murriztearekin
batera, merkatu-eremuak hedatu dira, eta horrek
hiri-sistemaren hierarkia murriztu du.

v. Gainera, azken hamarkadetan hiri handietan
sortutako arazo batzuek hain eraginkor eta
erakargarri ez izatea ekarri dute: haietan bizitzeko
eta ekoizteko kostuek goranzko joera dute,
kutsadura gero eta handiagoa da, eta ingurumena

hondatzen ari da. 
vi. Azkenik, badirudi globali-
zazioaren eta hiri-hierarkiaren
arteko identifikazioa ez dela
automatikoa: izan ere,
integrazioaren oinarrian hiri-
sistemak osatzen dituzten hirien
espezializazioa dago, bai eta hiri-
sistemaren beraren antolaketa
ere, sare-formakoa izan ohi dena.

Nolanahi ere, ezin da ukatu
hierarkia-faktoreek badirautela
oraindik ere hiri-sisteman.
Castellsek (1997) iradokitzen
duenez, globalizazio-prozesuak

botere ekonomikoko eremuak sortzen ditu, edota,
Sassenek (2001) dioen bezala, plangintza eta kontrol
globaleko funtzioak betetzen dituzten lekuak (hiri
globalak). Hiri-eremu batzuk ekoizpen-jardueretan
(hala nola finantza-zerbitzuak edo aisialdi-zerbitzuak)
espezializatuta daude, eta horien kokapena lotuta
dago funtzio hori betetzeko dituzten baliabideen
kalitatearekin. Eremu batzuek oso baliabide-
hornikuntza ona dute (natura-baliabideak, eskulan
kualifikatua, kapitala), eta horrek hiri-sistemako beste
hiri batzuetan jatorria duten inbertsioak eta
baliabideak erakartzen ditu.

4. Hiri-eremu berriak

Globalizazio-prozesuak inpaktu handia eragin du hiri-
sistemen bilakaeran, eta herrialdeetako nahiz
nazioarteko merkatuetan enpresen lehiakortasuna
errazten duten plataforma geografikoak eratu eta
garatu dira (Scott eta Storper, 2003). Gaur egun, hiri-
antolaketako zenbait modu identifika daitezke, hala
nola hiri globalak, eskualde/hiriak eta hiri-eskualde
polizentrikoak (Hall, 1997; Parr, 2004; Batten, 1995).

Zenbait hamarkadatan zehar,
garapena hiri-hierarkiaren bidez
hedatzen dela zioen tesiak
onarpen handia izan zuen. Baina
hiri-sistemaren hierarkia-maila
leuntzen ari da, ekonomia- eta
lurralde-prozesu berrietan
mekanismo
deszentralizatzaileak sortu
baitira.
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Hain zuzen ere, lanaren nazioarteko banaketa berriak
hiri globalen sistemaren eraketan du indargune eta
sormen-gune nagusia. (Sassen, 2001). Askotariko hiri
globalak daude: batzuk nazioarteko botere
ekonomikoaren erdiguneak dira; esaterako, New York,
Londres, Paris eta Tokio; beste batzuk herrialde-
hiriburuak dira, hala nola Brusela, Berlin, Budapest,
Erroma, Madril, Buenos Aires eta Kairo;
merkataritza-hiriak ere badira: adibidez, Amsterdam,
Milan, Bartzelona, Frankfurt, Sao Paulo, Mumbai,
Osaka, Chicago eta San Frantzisko. Eta
garrantzitsuena da funtzio desberdinak dituztela
ekonomia globalean, beren espezializazioa dela-eta.

Hiri globalak botere politikoaren, nazioarteko
merkataritzaren, eta finantza-, banku- eta aseguru-
sistemaren erdiguneak dira. Ezagutzaren sorkuntzan
eta hedapenean espezializatuta daude, haietan
kontzentratzen eta hedatzen da informazioa, eta
arteen, kulturaren eta aisialdiaren gune nagusiak dira.
Hiri-sare horrek egitura hierarkiko nabarmena du
(Castells, 1996).

Eskualde/hiriak, bestalde, hiri handi baten eragin
ekonomiko eta sozialaren ondorioz garapen handia
izan duten plataformak dira. Funtzio-multzo batek
bereizten ditu (antolaketarekin eta kontrolarekin
loturikoak, jabetzarekin loturikoak edota
administrazio publikokoak), eta biztanleguneak
dauden kokalekuetatik hurbil dauden lurraldeak dira
(Parr, 2005). Hiri horietako batzuk industria-
garapenaren buru izan dira, hala nola Manchester eta
Birmingham; beste batzuk industria-iraultza eta
manufaktura-industria modernoa sortu aurretik jada
sendotuta zeuden hiriak dira, hala nola Londres, Paris
eta Frankfurt. Parrek dioenez, eskualde/hiri baten
barnean hiri bat gaino gehiago egon daitezke:
adibidez, Kolonia eta Dusseldorf Alemanian, Metz eta
Nancy Frantzian, edota Manchester eta Liverpool
Ingalaterran; hala ere, kasu horiek salbuespen gisa
hartzen ditu.

Scotten (2001) arabera, kontuan hartuta globalizazio-
prozesuan hiri globalak beren eragin-eremurantz
hedatu direla, egokiagoa litzateke eskualde-hiri
globalez hitz egitea, hiri handien mosaikoari
erreferentzia egiteko; hiri horien funtzioek gidatzen
dituzte nazioarteko sistema ekonomikoaren
eraldaketak. Edonola ere, hiri globalez ari garenean
bezalatsu, eskualde-hiriaren dinamikak egitura
polizentriko sendoa duten lurraldeei egiten die
erreferentzia; historikoan zehar beren hiri-eremuen

artean sortutako harreman- eta truke-sisteman dute
oinarria. 

Hiri-eskualde polizentrikoak gune anitzez osatutako
hiri-aglomerazioak dira. Eremu horiek tamaina
bereko hiri monozentrikoek baino sormen eta
aniztasun handiagoa dute. Hiri-eskualde polizentriko
hauek nabarmen daitezke: Holandako Randstat,
Amsterdam, Haga, Utrecht eta Rotterdam hiriek
osatua, bai eta beste batzuek ere (Delf, Haarlen eta
Zandstad); Perla ibaiaren deltan kokatutako hirien
sarea (Hong Kong, Shenzhen, Macao, Zhuhai eta
Kanton); Kansai eskualdea Japonian (Nara eta Kioto
antzinako hiriburuak, Kobe eta Osaka hiriak, eta
Wakayama, Himeji eta Ohtsu hiriak —Osakako badia
nazioarteko negoziogune bihurtu da—); Ruhr
ibaiaren arroa (Bochumetik Dusseldorf eta Bonnera),
Alemanian; eta Research Triangle, Ipar Carolinan
(Raleigh, Chaptel Hill eta Durham hiri-eremuak).

5. Lurraldearen antolaketa polizentrikoa

Hiri-eskualde polizentrikoaren kontzeptuaren
oinarrian dagoen ideietako bat da funtzio
ekonomikoak, hiri- eta egoitza-zerbitzuak nahiz
negozioen ingurunea eskualdeko hiri- eta kokaleku-
multzo batek eskaintzen dituela, ez hiri espezifiko
batek (Meijers, 2005). Hiri-sareen egituren garapenak
—hori da, hain zuzen, eskualde polizentrikoen
bereizgarrietako bat— gero eta eraginkortasun
handiagoa ematen dio espazioa antolatzeko eredu
horri, hirien artean sortzen den sinergia dela-eta.

Berez, aurreko eztabaidatik eratortzen den ondorio
nagusietako bat da, interpretazio guztien arabera,
antolaketa-moduak askotarikoak izanik ere, azken
hamarkadetako ekonomia- eta espazio-dinamikak
lurraldearen izaera polizentrikoa sendotu duela (Hall
eta Pain, 2006). Aldaketak gertatu dira lurraldea
antolatzeko moduan, eta horrek paradigma-aldaketa
ahalbidetu du. Hala, espazio ekonomikoaren
antolaketaren ikuspegi hierarkikoa —oinarri duena
gune bat egotea, eta gunearen eta periferiaren arteko
hurbilketa— alde batera utzi da, eta beste ikuspegi bat
nagusitu da: lurraldeak gero eta antolaketa-modu
malguagoak dituela, eta hiri-sareen sistema bat eratu
dela, edota eskualde polizentrikoak eratu direla. 

Eskualde polizentrikoetako hirien eta kokalekuen
artean osagarritasunak daude, historikoan zehar
sortuak, eta espezializazio ekonomikoa oinarri
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dutenak. Horrela, salgaien, biztanleen eta langileen
nahiz kapitalaren eta inbertsioen fluxuak sortzen dira,
eta horrek eskualdeko dinamika ekonomikoa eta
soziala baldintzatzen du. 

Horrez gain, azken hamarkadetan ugaritu egin dira
eskualde bateko eta beste eskualde batzuetako hirien
arteko merkataritza-trukeak, merkatuak integratuz joan
baitira, Europar Batasuneko eskualdeen eta hirien
artean gertatzen den bezala. Gainera, enpresa
multinazionalak berrantolatu egin dira, eta ekoizpen-
prozesuaren zati batzuk beste herrialde batzuetan
birkokatu dituzte. Horrela,
nazioarteko hornitzaileen eta
bezeroen sareak garatu dituzte, eta
horrek nazioarteko merkataritza
eta hirien eta eskualdeen arteko
trukeak suspertu ditu. (Minian,
2007). Horrez gain, aipatu beharra
dago inbertsioek eta kapital-
mugimenduek ekonomia gara-
tuetako eskualde polizen-
trikoetako dinamika ekonomikoa
baldintzatu dutela berrogeita
hamarreko eta hirurogeiko
hamarkadetatik, eta gorako bidean
dauden ekonomietakoa, laurogeiko
hamarkadaren hasieratik. 

Hiri-sareen espazio-antolaketak
itxura polizentrikoa ematen dio
lurraldeari, eta garraio- eta
komunikazio-sistemaren bidez
artikulatzen eta egituratzen da.
Nolanahi ere, autobideek eta
abiadura handiko trenbide-
sistemek beren eskaria sortzeko
ahalmena dute, bai eta
beren antolaketa-egiturak nahiz
merkatuak zabaltzeko ahalmena ere. Adibidez,
abiadura handia, hasierako fasean, baliagarri zaie hiri
handietan (esaterako, Madril, Paris, Londres, Brusela
eta Kolonia) kontzentratutako zerbitzu-jarduerei,
baina horrek ez dakar, nahitaez, hiri ertainetako eta
kontsumogune nagusietatik urrun dauden
lurraldeetako ekoizpen-jarduerak ahultzea. 

6. Amaierako iruzkinak

Globalizazio-prozesuan zehar, aldaketa garrantzitsuak
gertatu dira hiri-antolaketan; batez ere, hiri handien

dinamikan. Hiri-sistema leundu egin dela esan
badaiteke ere, globalizazioak botere ekonomikoa eta
politikoa beren esku duten hiri globalak sendotu ditu.
Baina hiri-antolaketaren mota berrien artean, hiri-
eskualde polizentrikoak garrantzia hartzen ari dira:
kontzentrazio deszentralizatua duten lurralde-
sistemak dira.

Bideragarriak al dira garapenerako ekimenak eta
politikak hiri-eremu berrietan? Hiriak eta eskualdeak
garatze aldera, lurralde-ikuspegia behar da estrategia
politikoak definitzean, hori lagungarria izango baita

ekoizpen-sareen, sare teknolo-
gikoen eta hiri-sareen dinamika
suspertze aldera. Beraz, hauek
dira hiri-sareen lurralde-garapena
sustatzeko politiken helburuak:
hirietako garraio- eta
komunikazio-azpiegiturak sendo-
tzea, sareko enpresa- eta
antolaketa-sistemak hobetzea, eta
ekoizpen-sarean berrikuntzen
sorkuntza eta hedapena indartzea.
Lurralde garapeneko politikaren
ardatza gobernatze-modu berriak
dira, eragile publiko eta pribatuen
arteko lankidetzan oinarrituak;
horrek bide ematen du lurraldean
egiten diren inbertsioak
koordinatzeko.

Zer erronka ditu hiri-eskualde
polizentrikoetako lurralde-
garapenak? Alde batetik,
efizientziaren eta ekitatearen
arteko bateragarritasuna lortzea
ez da erraza, hiri-antolaketako
modu berriak efizientzia
indartzera bideratzen baitira, eta

gizarte-politikek ahalmena galtzen baitute, enplegua
murrizten denean eta soldatak produktibitatea baino
gutxiago igotzen direnean. Bestalde, kapitalak lana
ordezkatzen du, eta, horrekin batera, energiaren eta
lehengaien kontsumoa areagotzen da, eta horren
ondorioz, ingurumena hondatzen da. Horrek
lurraldeetako garapen iraunkorra ahultzen du, hiri-
eskualdeen garapena lotuta baitago ingurumen-
baldintza onekin, horrek enpresak erakartzen baititu,
beren kokalekua haietan ezartzeko. Hortaz,
garapenaren erronkei erantzuteko, lurraldeetako joko-
arauak eta erakundeenak sendotu behar dira.

Bideragarriak al dira
garapenerako ekimenak eta
politikak hiri-eremu berrietan?
Hiriak eta eskualdeak garatzeko,
lurralde-ikuspegia behar da
estrategia politikoak definitzean,
hori lagungarria izango baita
ekoizpen-sareen, sare
teknologikoen eta hiri-sareen
dinamika suspertze aldera.
Beraz, hauek dira hiri-sareen
lurralde-garapena sustatzeko
politiken helburuak: hirietako
garraio- eta komunikazio-
azpiegiturak sendotzea, sareko
enpresa- eta antolaketa-
sistemak hobetzea, eta
ekoizpen-sarean berrikuntzen
sorkuntza eta hedapena
indartzea.
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Globalizazioa hirigintza-prozesua baldintzatzen ari
da; bereziki, hiri-sareen dinamika, bai eta lurralde-
garapeneko prozesuak ere. Sareez osatutako
espazioak garatzeko politika, zalantzarik gabe,
eskualde polizentrikoetako herrien eta hirien
garapenerako aukerak bideratzeko bitarteko bat da,
eta horrek bidea errazten die lurralde berritzaileei,
mundu lehiakor honetan. �
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Duela bost urtetik, Transnational Institutek (TNI)
Boterearen egoera txostena argitaratzen du urtero:
boterearen dimentsioak aztertzen dituzten saiakeren
bilduma bat da, eta haietan, kontrabotere
eraldatzailearen erresistentziak eta iturriak identifika-
tzen dira.

Lehenengo Boterearen egoera txostenak
aktibistentzat boterearen entziklopedia bat sortzea
zuen helburu. Honako honetan —Boterearen egoera
2016—, boterearen eta demokraziaren arteko lotura
aztertzen da. Ekonomia globalaren arauek gutxi
batzuei, elite batzuei, egiten diete mesede, eta haiek
beren botereari eusten diote eta oztopo den
demokrazia ahuldu nahi dute. Txostena osatzen duten
saiakerak idatzi dituzten aktibisten eta akademikoen
helburuak dira botere horren sendotzea ahalbidetzen
duten egiturak ulertzea, eta bestelako hautabide eta
praktika arrakastatsu batzuk aztertzea, lagungarri
izango zaizkigunak demokrazia haren etimologiak
adierazten duena izan dadin: «herriaren boterea», ez
eliteen boterea.

Txostenaren hasieran, sarrera-testu bat dago, Hilary
Wainwrightek idatzia, eta oso izenburu
iradokitzailea du, ezin hobeto laburbiltzen baititu
demokraziaren gainbeheraren atzean hauteman
daitezkeen aukerak: Demokrazia hil da, gora
demokrazia! Lehen saiakeran —Demokrazia, boterea
eta subiranotasuna egungo Europan—, Yanis
Varoufakisek estatu-nazioaren heriotzaz hitz egiten
digu, elkarrizketa-formatuan.Varoufakisek Europaren
irudi ezkor bat jartzen du agerian, edota, beharbada,
erreala dela esan beharko genuke. Izan ere, Europar
Batasunean despolitizazio-prozesu bat gertatu da, eta
demokraziatik teknokraziara igaro da; hala, erabaki
politikoen gainetik ikuspegi matematikoan
oinarritutako arauak ezarri dira, eta ikuspegi
horretatik heltzen zaie erabaki politikoei ere.
«Europako ekonomiei buruzko erabakiak arazo
teknikoak baino ez dira, irtenbide teknikoak eskatzen
dituztenak, eta aurrez ezarritako arauak formula
matematikoak balira bezala betetzen dituzten

burokrata batzuen mende daude». Eta arauak
funtzionatzen ez badu ere, aplikatzen jarraitzen dute,
«arauak arauak direlako».

Baieztatzen duenez, «dirua politikoa da eta politikoa
baino ezin daiteke izan, eta hura despolitizatzeko eta
(…) inork aukeratu ez dituen eta konturik eman behar
ez duten Frankfurteko burokrata gutxi batzuen esku
uzteko edozein saio (…) demokraziaren abdikazioa
adierazten duen ekintza bat da».

Haren iritziz, egoera hori amaiarazten ez bada,
Europako egoera oso konplexua bihur daiteke, eta
gerra bat ere piztu daiteke. Baina ikuspegi baikorrago
bat ere ematen du, Europa berriro demokratizatzeko
mugimendu paneuropar bat sustatzearen alde egiten
baitu.

Bigarren saiakeran, —Ordena global post-
demokratikoa—, Leigh Phillipsek Europako
erakundeen funtzionamenduari buruzko gogoeta egiten
du, eta Varoufakisek ateratako ondorio bera azaltzen
du: Europar Batasuna egitura ez-demokratikoz osatuta
dago. Grezian Syrizak garaipena lortu zuenean Jean-
Claude Junckerrek azpimarratu zuenez, «Ez dago
hautaketa demokratikorik Europako itunen aurka».
Estatuen arteko akordioak demokraziaren gainetik
daude: «Gobernu-egiturak, pixkanaka, murrizketa
demokratikoetatik askatzen ari dira, eta eliteen esku
erortzeko arrisku handiagoa dute. Herritarrak,
boterearen gaineko kontrolik gabe, sentipen hau ari dira
garatzen: ez dagoela gobernatzen dituena aldatzeko
modurik». Hauteskunderik gabe eratzen diren
nazioarteko egitura horiek mundu osoan zabaldu dira,
eta, horrela, demokrazia globala alde batera uzten duen
gobernatze-arkitektura bat ari dira eraikitzen. Hori dela
eta, egileak uste du munduko gobernu demokratiko bat
sortu behar dela, behetik hasita, egungo munduko
gobernatze postdemokratikoa ordezkatzeko.

Horren ostean, Elaine Coburnek lehen testuan
aipatutako ideiari heltzen dio: erabaki ekonomikoak
hartzea alderdi tekniko hutsa dela, ez politikoa, eta
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adituei dagokiela erabaki horiek hartzea. Alderdi
ekonomikoak boteretik eta demokraziatik banandutako
zerbait balira bezala hartzen dira, herritarren eguneroko
kezkekin zerikusia izango ez balute bezala; eta hori,
egilearen ustez, lorpen ideologiko bat da. Gertakari
ekonomikoak deskribatzeko erabiltzen den lexiko
espezializatuak herritarrengandik eta beren eguneroko
kezketatik urruntzen ditu gai horiek, baina berez eragin
handia dute haien bizitzetan eta bizileku duten
ingurunean. Mundu bidezkoa, ekologia aldetik
iraunkorra eta benetako demo-
krazia esanguratsuan oinarritua
lortu nahi badugu, ezinbestekoa
da, egilearen ustez, herritar
arruntek ere eztabaida ekonomi-
koetan parte hartzea, ez adituek
soilik, errealitatearekin loturarik
ez duten analisiak egiten
baitituzte.

Finantza globalen tirania
saiakeran, Walden Bellok
adierazten du finantza-krisi
globalaren ostean finantza-kapitalak bere egiturazko
boterea eta erortzeko handiegiak izatearen ideia
baliatu zituela sektorearen benetako arauketa bat
eragozteko. Gainera, «finantza-krisiaren kausei
buruzko kontakizuna aldatzea lortu zuen, erru guztia
estatuei egotziz», beren gain har zitzaten erreskateak.
Egilearen ustez, finantzen arauketa ezak beste
burbuila bat sortzeko arrisku handia dakar, eta
lehertzen bada, agian, orduan bai, gizartearen eta
finantza-kapitalaren arteko erlazioa berriro antolatzea
ekar dezake. 

Askotariko alde interesdunen gobernatzea: eraso
korporatiboa gobernantza globalerako modu berri
baterantz saiakeran, Harris Gleckmanek kezka
azaltzen du Berdiseinatze Globalerako Ekimenaren
(Global Redesign Initiative) inguruan. Munduko
Ekonomia Foroak sustatzen duen gobernantza
globalerako modu bat da, oinarri duena askotariko alde
interesdunen ikuspegiak aintzat hartzea (multi-
stakeholder), erabakiak gobernuen artean hartzeko
mekanismoa hein batean ordezkatuz. Saiakera horretan,
egileak ohartarazten du ikuspegi horrek arriskuak
dakartzala demokraziarako, gardentasunerako eta
zuzenbide-estaturako, hasiera batean proposamen
inklusiboa badirudi ere.

Harris Gleckmanen kezka horiek zentzuzko bihurtzen
dira Flavio Luiz Schieck Valentek azaltzen duen

kasua aztertuta: agerian jartzen du zer ondorio izan
dituen askotariko alde interesdunen gobernatzeak
nutrizioaren eta elikaduraren arloan. Gertaera hori oso
ongi laburbiltzen du izenburuak: Nutrizioa eta
elikadura: nola bihurtu zen herritarren eta
herritarrentzako gobernatzea multinazionalen eta
multinazionalentzako gobernatze.

Herbert Docenak klima-aldaketaren esparruan
jarduten duten mugimenduen adibidea hartzen du

ardatz bere artikuluaren
izenburuan adierazitako gertaera
azaltzeko: Bihotza eta arima
aldatzea: nola geldiarazi zuten
eliteek justizia globalaren
aldeko mugimendua. 1970eko
hamarkadan, menderakuntza
kapitalista, patriarkal, kolonial eta
arrazialak (besteak beste)
ingurumen-arazoekin zuen loturaz
eta gizartean sortzen zituen
eraginez jabetuta, ingurumen-
arazoekin lotutako borroka beste

borroka zabalago batzuekin lotzen hasi zen. Sistema
hobeto arautzeko eta aldatzeko erreibindikazioek gero
eta eragozpen handiagoak sortzen zituzten. Klima-
aldaketa ukatzen zutenak arretagune nagusia ziren, eta
elite batzuk jabetu ziren fenomeno horrek beren
industrietarako ekar zitzakeen mehatxu eta arriskuez,
eta beren boterea baliatu zuten, klima-aldaketa
arintzeko arauketa batzuk ezar zitezen. Hala, nazioz
haraindiko bloke erreformista horrek, goitik,
herritarren ezinegona arindu zuen nolabait, baina
ekintza horiekin, gainera, kapitalismoari, arazoaren
muinari, aurre egiten zion mugimendu politikoa
neutralizatzea lortu zuen, eta irtenbidea kapitalismo
berde bat zela sinetsarazi zuten jendartean.

Prekarietatea eta demokrazia saiakeran, Tom
Georgek azpimarratzen du aldi baterako lanak,
segurtasunik gabea eta prekarioa izanik, eta horrekin
batera, zerbitzu publikoetako murrizketek, langileen
arteko lehia eta haien isolamendua eta barreiatzea
eragiten dutela. Egilearen ustez, prekarietatea eta
demokrazia ez dira bateragarriak, horrek elkartasuna
eta ikuspegi kolektiboak mugatzen baititu,
erresistentzia ahultzen baitu eta, hortaz, baita
demokrazia ere. Georgek uste du, halaber, prekariatu
terminoa izan daitekeela etorkizuneko borroka
politikoetarako abiapuntua. Prekariatua gizarte-
prekarietatearen aurka biltzen ari da oro har, eta
bereziki lan-prekarietatearen aurka, antolaketa-modu

Klima-aldaketa ukatzen zutenak
arretagune nagusia ziren, eta
elite batzuk jabetu ziren
fenomeno horrek beren
industrietarako ekar zitzakeen
mehatxu eta arriskuez, eta
beren boterea baliatu zuten,
klima-aldaketa arintzeko
arauketa batzuk ezar zitezen.
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berrien bitartez, eta oraindik ezin daiteke aurreikusi
haien bilakaera.

Hurrengo artikuluan, munduko aldaketa politiko
progresistaren aldeko borrokari askatasunaren aldeko
internautek egindako ekarpenak azaltzen dira; egileak,
Jonh Postillek, honela deskribatzen ditu: «askatasun
digital eta demokratiko handiagoak erreibindikatzeko,
ezagutza teknologikoa zolitasun politikoarekin
konbinatzen duten eragile politikoak dira, banakoak
zein taldeak». Postillek zenbait mugimendu eta alderdi
aztertu ditu: Arabiar Udaberria; 15M-a; Occupy
mugimendu globala; eta ideal eta praktika
teknopolitikoen aplikazioa, eraldaketa demo-
kratikorako, azpimarratuz diziplinartekotasuna
funtsezkoa dela proiektu teknopolitikoen arrakasta
lortzeko, eta gizarte-justizia eta askatasuna azken
helburuarekin lotzeko: justizia globalean oinarritutako
etorkizunaren eraikuntzarekin.

Bernardo Gutiérrezek ere teknologia berriez hitz
egiten digu, gaur egun oso garrantzitsuak diren
alderdiak azalduz: kode irekia eta hacker etika, eta
hirietan politika egiteko eta ulertzeko modu berrietan
duten eragina. Hainbat hiritan (Espainian, Brasilen eta
Turkian, adibidez) egindako esperientziek eta
saiakuntzek agerian jarri dute kode irekiko
kontzeptuetan oinarrituriko (doako tresna digitalak

eta herritarren parte-hartze aktiboa) nazioz haraindiko
udalen baterako jardunak demokrazia onbidera
dezakeela, eta komunen geopolitika bat eraiki
dezakeela neoliberalismoaren aurka.

Azkenik, azken saiakeran, Ashish Kotharik eta
Pallav Dask Indian sortzen ari diren mugimenduen
kasu zehatzak deskribatzen dituzte. Herrialde
horretan, historian errotutako botere-hierarkia
indartsuak eta sendotuak daude, baina oinarriko
mugimendu politiko batzuk sortzen ari dira.
Mugimendu horiek zuzeneko demokraziaranzko edo
demokrazia erradikaleranzko aldaketa ekar lezakete,
eta aldi berean, ordezkaritzan oinarritutako
demokraziak kontuak ematea lor dezakete, bai eta
demokrazia ikuspegi ekologikotik iraunkorra izatea
ere. 

Ikus daitekeenez, askotariko gaiak jorratu dira
txostenean, baina gehiago ere irakurriko genituzke.
Zorionez, jada argitaratu da 2017ko txostena: hartan
azaltzen da zer prozesu kultural baliatzen dituzten
korporazio handiek, armadek eta eliteek, beren
boterea naturala eta itzulezina dela eman dezan.
Biziki gomendatzen dugu txosten hori irakurtzea. Ez
dago aitzakiarik, bi txostenak eskuragarri baitaude,
doan eta gaztelaniaz: Estado del poder 2016 eta
Estado del poder 2017.

https://www.tni.org/es/publicacion/estado-del-poder-2017
https://www.tni.org/es/publicacion/estado-del-poder-2016
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Cooperación Internacional para el Desarrollo
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«La agenda 2030 y los objetivos de desarrollo
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