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AURKEZPENA

Marta de la Cuesta González Oriol Estela Barnet
UHUN (UNED) eta Mugarik gabeko Ekonomialariak Bar tzelonako Plan Estrategiko  

Metropolitarreko koordina tzailea

ELGEk dioen bezala, «Ekoizpen eta kon  tsumo 
gisa neurtutako hazkundea oso garesti ari zaigu 

kosta  tzen». BPGa ez da aurrerapen ekonomikoaren 
adierazle bakarra, ez baitigu ELGEko herrialde guz-
tiek izan dituzten arazoak ikusten uzten. Hazkunde 
barnera  tzaile bat per  tsonen ongizatea fun  tsezko 
parametro gisa ezar  tzean oinarri tzen da, eskura-
garri dauden diru-sarrerak, hezkun tza eskura -
tzea, osasuna, azpiegiturak, laneko ziurtasuna 
edo kalitatezko enplegua ain tzat hartuz, besteak 
beste. Joseph E. Stigli tz 2001eko Ekonomiako Nobel 
saridunak dioen bezala, «okerrak diren gauzak 
neur tzen baditugu, okerrak diren gauzak egingo 
ditugu».

Europa osoan, azken hogeita hamar urteotan bizi tzen 
ari garen krisialdian, errenta- eta aberastasun-desber-
dintasunak areagotu egin direnez, gizarte-kohesioak 
gainbehera egin du, eta horrek benetako eragin negati-
boa izan du ekonomian, eta, horren ondorioz, areagotu 
egin dira eliteekiko mesfidan tza politikoa, alderdien 
zatiketa eta hauteskunde-ezegonkortasuna. Egungoa 
bezalako krisi handiek inflexio-puntu gisa balio dute, 
eta hainbat intelektual, politikari eta enpresabururen 
hausnarketak eragiten dituzte, krisiaren irteera modu 
egokian eta epe luzerako perspektibarekin kudea tzeko 
moduari buruz.

Iker tzaile eta akademikoen talde bat, europarrak ba-
tik bat, horren inguruan hausnar tzen ari da 2008ko 
krisiaz geroztik, eta ideiak eta datuak eman dituzte 
hainbat liburu eta artikulutan1, guztiak ere Fun  tsezko 
Ekonomia (FE) esaten diotenaren inguruan. 2013an 
sinatu zuten lehen manifestua, eta ordutik politika 
ekonomikoa hainbat diziplinatatik birpen  tsa tzen ari 
dira, gizarte-berrikun tza bul tzatuz.

1. Foundational Economy Collective, Foundational Economy, 
Manchester University Press, iraila, 2018; b. Economia Fon-
domentale, Einaudi, apirila, 2019; c. Die Okonomie des 
Alltaglebens, Suhrkamp, ekaina, 2019.

Haien ikuspegiaren arda tza fun  tsezko ekonomia da, 
osasuna, zain tza, hezkun tza, e txebizi tza, zerbi tzu pu-
blikoak eta elikagaien hornidura barne, oinarrizko 
ondasun eta zerbi tzu horiek ongizatearen motorra eta 
herritarren oinarria baitira. Eguneroko bizi tzarako 
beharrezkoak diren ondasunak eta zerbi tzuak dira, 
herritar guztiek egunero kon  tsumi tzen dituztenak, di-
ru-sarreren maila edozein dela ere, eta biztanleriaren 
arabera filialen eta sareen bidez banatuta daudenak. 
Beraz, ekonomia hori ez dago kon  tsumo indibidua-
lean oinarrituta, baizik eta e txeko eguneroko fun -
tsezko beharrak ase tzen dituen eta segurtasuna eta 
ongizatea ematen dizkigun kon  tsumo kolektiboan. 

Zazpi urte geroago, Covid-19a dela eta, beste doku-
mentu batean azaldu dute beren iri tzia: «Zer dator 
pandemiaren ondoren? Hamar puntuko programa bat 
fun  tsezko berrikun tzarako». Bertan, arduradun politi-
koei eska tzen zaie arreta handiagoa eman diezaietela 
fun  tsezko ondasun eta zerbi tzuei, hala nola e txebizi-
tzari, elikadurari, hornidurei, osasunari, hezkun tzari 
eta zainketei, besteak beste. 

Gertatu berri den konfinamenduan fun  tsezkoak izan 
diren jarduera eta lanen zerrendak berak ematen du 
fun  tsezko ekonomia tzat jo tzen denaren definizio prak-
tikoa: oinarrizko zerbi tzu uniber  tsalak (ura, elektrizi-
tatea, saneamendua, osasuna eta hezkun tza, besteak 
beste) eta horien oinarrizko azpiegiturak antola tzea 
eta eskura tzea. Beste behin ere erakusten du oinarri-
zko zerbi tzuetan lan egiten duten per  tsonek, edozein 
krisialditan, ardura  tsu egiten dituztela oinarrizko 
gizarte-lanak, eran tzukizunez: erizainak zainketa 
inten  tsiboetako unitateetan, zain tzaileak zaharren 
egoi tzetan, supermerkatuetako garraiolariak, etab., 
fun  tsezko langile tzat har tzen dira. Fun  tsezko ekono-
mia, askotan ikusezina eta ain tzat har tzen ez dena, 
inoiz baino gehiago ikusten da gaur egun.

Dosier honetan, talde horretako bi per  tsonak koordi-
natua, Fun  tsezko Ekonomiari (FE) buruzko gogoeta 

FUN TSEZKO EKONOMIA: HERRITARREN ONGIZATEARI LAGUN TZEN

https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-contemporanei/economia-fondamentale-collettivo-per-leconomia-fondamentale-9788806241605/
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-contemporanei/economia-fondamentale-collettivo-per-leconomia-fondamentale-9788806241605/
https://www.suhrkamp.de/autoren/foundational_economy_collective_15254.html
https://www.suhrkamp.de/autoren/foundational_economy_collective_15254.html
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ba tzuk jaso ditugu, Espainian nola aplikatu daitekeen 
beste ekarpen eta adibide ba tzuekin batera, Espainian 
ekonomia uler tzeko modu berri hori azal tzen lagundu 
dezaketela uste baitugu.

Dosierraren hasieran, Erresuma Batuko Fun  tsezko 
Ekonomia Sareko hiru kideren hiru artikulu daude. 
Lehenak «Estatu bidera tzailea: fun  tsezko ekonomia 
eta ongizateari egiten dion ekarpena» du izenburua, 
eta Julie Froud Manchesterreko Uniber  tsitateko Finan-
tza Berrikun tzako irakasleak ida tzi du. Artikulu ho-
rretan, Julie Froudek argudia tzen du eguneroko fun -
tsezko ondasun eta zerbi tzuak berri tzeko (osasuna, 
hezkun tza, hornidurak, e txebizi tza, garraio-sistemak) 
estatu-mota berri bat behar dela, ongizatea helburu 
izango duena, eta, horretarako, Estatuaren eginkizuna 
berritu behar dela, beste eragile ba tzuekin lankide tzan 
jarduten duen eragilea izan dadin ikaskun tza erraz-
teko, hainbat arlotan dauden interesak, esperien tziak 
eta ezagu tzak baliatuz. Artikulu labur horrek Estatua-
ren helburu ekonomiko tradizionalak berrikusten ditu, 
bai eta balio eran  tsi gordina (BEG) handi tzeko hel-
burutik ongizate-helburu zabalago batera igaro tzeko 
beharra ere, eta ongizate horri eusteko fun  tsezko eko-
nomiak duen garran tzia nabarmen tzen du.

Karel Williams Manchesterreko uniber  tsitateko irakas-
leak ida tzi du bigarren artikulua, eta izenburu hau 
du: «Fun  tsezko ekonomiaren berrikun tza: desfinan-
tzarizazioa, deskarbonizazioa eta herritartasuna». 
Julie Froudek landutako gaietan sakon tzen du, eta 
etorkizuneko ongizatea ziurta tzeko, alde batetik, fun -
tsezkoena alde batera uzteari eta horren ondoriozko 
degradazioari eran tzun behar zaiola dio, egungo be-
launaldian izaten ari den finan tzarizazioa eta merkan-
tilizazioa konbina tzearen ondorioz sortua; eta, beste-
tik, karbono-igorpen gu txiko ekonomia lortu behar 
dela eta herritarren tzako zerbi tzuen iraunkortasuna 
bermatu behar dela etorkizuneko belaunaldietan.

Steve Cranstonek, bestalde, Galesko Gobernua fun -
tsezko ekonomia babesteko politikak gara tzen ari 
dela azal tzen digu. Izan ere, duela gu txi garapen-fun-
 ts bat eratu du, zain tzak, elikagai-sareak eta eraikun-
tza barne har tzen dituzten arloetan esperimentazioa 
susta tzeko. Steve Cranstonek, United Welsh Housing 
Associationeko Negozioen Berrikun tzako zuzenda-
riak, eginkizun aktiboa izan du Galesko Fun  tsezko 
Ekonomia Sarearen bilakaeran.

Oriol Estela Barnetek, Tokiko Politika Ekonomikoko 
Bar tzelona-UPF Katedraren koordina tzaileak eta 
Bar tzelonako Plan Estrategiko Metropolitarreko 
koordina tzaile nagusiak, «Hiri-plangin tza estrate-
gikoa eta fun  tsezko ekonomia Bar tzelonan: oinarri-
zkora i tzul tzea» artikuluan azal tzen du Bar tzelona 
metropolitarrerako agenda estrategikoa eraiki tzeko 
zutabeak bat datozela, neurri handi batean, fun  tsezko 
ekonomiaren planteamenduekin: erresilien tzia-maila 
handia lortu behar da herritar guztien premiak (airea, 
ura, elikagaiak, energia eta e txebizi tza) ase tzean.

Gaur egungo testuinguru globalizatu eta interdepen-
dentean, bizi dugun krisialdi globalak Espainiako 
erronka demografikoarekin eta lurralde-desberdinta-
sunekin zerikusia duten gaiak bigarren mailan uzteko 
tentazioa eragin dezake. Covid-19aren inpaktu ekono-
mikoak autonomia-erkidegoen artean dauden lurral-
de-desberdintasunak betiko tzea edo areago tzea ekar 
dezake, eta Fun  tsezko Ekonomiak Espainiako edozein 
herritarri, edonon bizi dela ere, oinarrizko zerbi tzu 
uniber  tsalak bermatu behar dizkio. Horrela, Joaquín 
Alcalde Sánchez Cives Mundi GGKEko eta El Hue-
co-ko zuzendariak gai horiei buruzko gogoeta egin 
du, eta El Huecoren jarduerak aurkeztu dizkigu. El 
Hueco gizarte-berrikun tzarako espazio bat eta Sorian 
kokatutako coworking zentro bat da. Zentro horretan, 
ekin tzaile tzako eta gizarte-berrikun tzako ekosistema 
bat sor tzea lortu dute, biztanle gu txi dituzten eremuak 
jendezta tzeko. Berak dioen bezala, Espainian aukera 
handiak daude «gizarte-negozioetarako», batez ere 
landa-eremuetan eta sektore garran tzi  tsuetan, hala 
nola hezkun tzan, osasunean, mugikortasunean, adi-
nekoen zain tzan, higiezinen sektorean eta energian. 
Horiek guztiak Fun  tsezko Ekonomiaren oinarrizko 
jarduera ekonomikoak dira. 

Amai tzeko, Francisco Alburquerque Llorensek Foun-
dational Economy, the Infraestructuras of everyday 
life liburuari buruz egindako iruzkin bat jaso dugu. 
Liburua Fun  tsezko Ekonomiaren Taldeak ida tzi eta 
Manchesterreko Uniber  tsitateak (Erresuma batua) ar-
gitaratu zuen 2018an. Iruzkin horren osagarri, «Ge-
hiago jakiteko» ohiko atala ageri da, esteka interes-
garri ba tzuekin.

Dosier hau ez zen posible izango Freest Saralegui eta 
Irati Cifuentesen lagun tza bikainik gabe, biak Muga-
rik gabeko Ekonomialariak erakundearen langileak. n
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Julie Froud

EL ESTATU BIDERA TZAILEA: FUN TSEZKO EKONOMIA ETA ONGIZATEARI EGITEN DION EKARPEN1

Manchesterreko Uniber tsitatea, Erresuma Batua

1. Sarrera: arazoa eta aukera

Fun tsezko ekonomia eguneroko oinarrizko ondasun 
eta zerbi tzuei dagokie —osasuna, hezkun tza, hor-
nidurak, e txebizi tza, garraio-sistemak—, seguru tzat 
jo tzen ditugun horiei. Ondasun eta zerbi tzu horiek 
modu kolektiboan horni tzen dira, eta eguneroko bizi-
tzarako azpiegitura materialak eta bizi-azpiegiturak 
eskain tzen dituzte eta herritarren ongizateari lagun-
tzen diote. Estatuak beti parte hartu du zerbi tzu horien 
hornikun tzan eta erregulazioan, baina azken belaunal-
dian eginkizun hori asko murriztu da pribatizazioaren, 
kanpora atera edo azpikontrata tzearen eta erregula-
zioaren ondorioz.

Saiakera honen arabera, azpiegitura horiek berri-
tzeko beste mota bateko Estatu bidera tzaile bat be-
har da, ongizatea helburu duena, gizarte zibilarekin 
lan eginez lortua; izan ere, xxi. mendeko herritarrek 
oinarrizko zerbi tzuak —fun tsezkoak— eskura tzeko 
eskubidea behar dute, bai eta zerbi tzu horiek diseina-
tzen eta ematen parte har tzekoa ere2. Horrenbestez, 
oinarrizko zerbi tzuei lehentasuna ematea ez da soi-
lik Estatua berreskura tzea kon tsumo kolektiboaren 
horni tzaile eta berma tzaile izan dadin, baizik eta, 
are garran tzi tsuagoa dena, Estatuak beste ba tzuekin 
lankide tzan jarduten duen eragile gisa duen zeregina 
berri tzea ikaskun tza errazteko, hainbat eremutan dau-
den interesak, esperien tziak eta ezagu tzak baliatuz. 
Berrikun tza fun tsezkoa da berrikun tza sozial erradi-
kaleko lankide tza-prozesu baterako, zeinak esperi-
mentazioa, feedbacka eta ikaskun tza baitakar, goitik 
beherako errezeten eta irtenbide generikoen ordez. 

1. Cristina Ridruejok i tzulita (Aeiou Traductores).
2. Fun tsezko ekonomiaren ikuspegia Fun tsezko Ekonomiaren 

Taldeak ida tzitako liburuan deskriba tzen da Foundational 
Economy. The Infrastructure of Everyday Life (2018, Man-
chester University Press). Liburua gaur egun italieraz ere 
eskuratu daiteke: Economia Fondamentale (2019, Einaudi) 
eta alemanez: Die Ökonomie des Alltagslebens (2019, Sur-
hkamp). 2. kapituluaren i tzulpen bat hemen aurkitu daiteke: 
https://ecosfron.org/economia-fundamental-la-infraestruc-
tura-de-la-vida-cotidiana/

Gure argudiaketa gara tzeko, saiakera labur honek Es-
tatuaren helburu ekonomiko tradizionalak berrikusten 
ditu, bai eta balio eran tsi gordina (BEG) handi tzeko 
helburutik ongizate-helburu zabalago batera igaro-
tzeko beharra ere. Jarraian, fun tsezko ekonomiak 
ongizateari eusteko duen garran tzia nabarmenduko 
dugu.

Tradizionalki, politika publikoek lehentasuna eman 
diote enplegua sor tzeko helburuari, hazkunde ekono-
mikoari eta diru-sarrerei (indibidualak), honako iri tzi 
honetan oinarrituta: laneko soldatek zuzenean eusten 
diote kon tsumo pribatuko ondasunen eta zerbi tzuen 
kon tsumo indibidualari; aldiz, oinarrizko ondasun eta 
zerbi tzuen —fun tsezkoak— kon tsumo kolektiboari 
zeharka eusten dio hazkunde ekonomikoak, horrek 
diru-sarrera fiskalak handi tzea dakarrelako eta erren-
taren bigarren mailako birbanaketa ahalbide tzen due-
lako, zergen eta subsidioen bidez, baita gizarte-hel-
buruak bete tzeko zerbi tzu publikoak ematearen bidez 
ere. Uste horiek gero eta gehiago jarri dira zalan tzan 
laurogeiko hamarkadatik, eta agerian geratu da langi-
le-masak zuzeneko edo zeharkako onura oso muga-
tuak jaso tzen dituela hazkundearen ondorioz: lanari 
dagokion diru-sarrera nazionalen kuota murriztu egin 
da; diru-sarreren eta aberastasunen arteko desberdin-
tasunak Lehen Mundu Gerra baino lehenagoko mai-
letara i tzuli dira; austeritate-politikek zerbi tzuak eta 
lagun tzak murriztu dituzte; bestalde, estatuak ez dira 
gai izan hurrengo belaunaldiei eragingo dien larrialdi 
klimatikoari eta ekologikoari aurre egiteko.

Kalifikazioak gehi tzen dituzten eta hazkunde posi-
tibo inklusiboa eta jasangarria gomenda tzen duten 
nazioarteko agen tziek ez diote arreta handirik jar tzen 
desparekotasunari eta eran tzukizun faltari. ELGEk 
honela defini tzen du hazkunde inklusiboa: «Popula-
zioaren segmentu guztien tzat aukerak sor tzen dituen 
hazkunde ekonomikoa, eta oparotasunaren hazkun-
dearen dibidenduak bana tzen dituena, bai dirutan, 
bai beste modu batez, gizarte osoan modu bidezkoa-
goan». Ginera, beste urra ts bat eman du, eta onartu du 
ez dagoela adostasunik hazkunde-mota hori defini-
tzeko moduari buruz, ezta hura inplementa tzeko 

https://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-contemporanei/economia-fondamentale-collettivo-per-leconomia-fondamentale-9788806241605/
https://www.suhrkamp.de/autoren/foundational_economy_collective_15254.html
https://ecosfron.org/economia-fundamental-la-infraestructura-de-la-vida-cotidiana/
https://ecosfron.org/economia-fundamental-la-infraestructura-de-la-vida-cotidiana/
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moduari buruz ere3. Europar Batasunaren 2020rako 
Europako Estrategiak, 2010ean aurkeztutakoak, 
azpimarra tzen zuen hazkundeak adimen tsua, jasan-
garria eta inklusiboa izan behar zuela, enplegu-maila 
handiko ekonomia batek «ekonomia-, gizarte- eta lu-
rralde-kohesioa» eman ahal izateko, eta hori, berriz 
ere, anbizio handiko programa bat da, baina ezin da 
gauzatu4. 

Fun tsezko ekonomiaren ikuspegiak esparru berri eta 
desberdin batean koka tzen ditu ekitateari eta inguru-
menari buruzko kezka justifikatu horiek: herritarren 
ongizatea (egungoa eta etorkizunekoa) politikaren 
lehentasunezko eta zuzeneko helburu bihur tzen da. 
Hazkunde ekonomikoa eta enpleguaren sorrera bi-
garren mailako helburu bihurtu dira, enplegua sor 
daitekeelako eta emai tzak bete daitezkeelako, baina 
kontuan hartu gabe segurtasuna eta gizarte-aurrera-
pena ematen dizkiguten oinarrizko zerbi tzu kolekti-
boen prestazioa. Ai tzitik, fun tsezko ekonomia berri-
tzeak helburu berriak eta zaharrak lor tzeko agenda 
bat eskain tzen du; izan ere, oinarrizko ondasunak eta 
zerbi tzuak ematea ongizaterako azpiegitura nahiz ka-
litatezko enpleguen iturri izan daiteke. Baina Estatu 
bidera tzailearen eran tzukizun nagusia politika ekono-
miko mota berri bat egitea da, lege-, zerga- edo beste 
mota bateko neurriekin, hainbat eragilek herritarren 
beharrak ase tzeko fun tsezko zerbi tzuak eman ahal 
izan di tzaten. 

Estatu bidera tzailearen zeregina, beraz, esparru eta 
aukera berri tzaileak sor tzea izango li tzateke, ez na-
hitaez zerbi tzuak zuzenean ematea edo baliabideak 
beti bana tzea. Horrenbestez, Estatu bidera tzaile hori 
gobernu-izaera berri baten parte izango li tzateke, 
gizarte-lagun tzaren eta zerbi tzu publikoen an tzinako 
jabe tza publikotik harago doana, fun tsezko ondasun 
eta zerbi tzuen mul tzo zabalagoa beregana tzeko, hala 
nola merkatari tza-banka eta elikagaien banaketa, 
irabazi-asmoa duten enpresen edo irabazi-asmorik 
gabeko erakunde independenteen esku daudenak. 
Oinarrizko edo fun tsezko zerbi tzuak eskura tzea 
herritarren eskubidea bada, Estatuaren zeregina 
da ahalik eta familia-unitate gehienen tzako zerbi-
tzu egokiak planifika tzea, finan tza tzea eta manten-
tzea. Horretarako, emai tzak neur tzeko modua eta 

3. Ikus OECD (2014) Making Inclusive Growth Happen, 80. or.: 
http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Ma-
king-Inclusive-Growth-Happen.pdf

4. Europako Ba tzordea (2010) Europe 2020, 8. or.: https://
eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/478_Eu-
ropa2020_100303.pdf 

politikaren helburuak birpen tsatu behar dira, behe-
rago aipa tzen den bezala. 

2. Estatu bidera tzailearen helburuak eta ongizatea 
arda tz nagusi gisa

BPGa eta BEGa parametro estandarrak dira ekono-
mien errendimendua eta hazkundea ebalua tzeko, eta 
aukera ematen dute leku ba tzuen eta besteen arteko 
konparazio errazak egiteko5, uste baita hazkundeak 
onura ekonomiko eta sozialetara eramaten duela, 
lan-merkatuan, kon tsumo pribatuan eta zerga-bilketan 
parte har tzen duelako. 

Hala ere, neurketa-sistema horien mugak zalan tzan 
jarri dira, errenta nazionalaren kalkulua asmatu ze-
netik. Kritikek zer sar tzen den (adib., balio «nega-
tiboak», hala nola ku tsadura ezaba tzearen kostuak) 
eta zer bazter tzen den (adib., balio «positiboak», hala 
nola familia-unitateetan eta komunitateetan egiten di-
ren jarduera erreproduktiboak, merkatari tzakoak ez 
direnak) azter tzen dituzte, eta, era berean, zalan tzan 
jar tzen da garran tzi tsua den guztia kopuru bakar ba-
tera murrizteko beharra. Egile askoren iri tziz (besteak 
beste, Stigli tz, Sen eta Fitoussi6), barne produktu gor-
dinak eta horrekin lotutako neurriek mugak dituzte. 
2010eko hamarkadan, kritika zaharrak gero eta des-
parekotasun handiagoko testuinguru batean gertatu 
ziren, bai diru-sarrerei, bai aberastasunari zegokienez. 
Horren ondorioz, BPG edo per capita BEG gero eta 
urrunago zeuden familia-unitate askoren esperien-
tziatik. Diru-sarreren eskalaren goiko aldea osa tzen 
duten familia-unitate kopuru  txikiak soilik hel tzen 

5. BPG (Barne Produktu Gordina) herrialde edo toki jakin 
bateko ekonomiaren tamainaren neurri bat da, denbora-tarte 
jakin batean, normalean urte batean edo hiruhileko batean. 
Hainbat modutan kalkula daiteke: ondasun eta zerbi tzuen 
azken produktuaren guztizko balio monetarioa edo merka-
tuko balioa, gastuaren guztizko balioa (familia-unitateek, 
enpresek eta Estatuak egiten dutena) edo ekonomiaren guz-
tizko diru-sarrerak (soldatak, mozkinak, errentak). BEG 
(Balio Eran tsi Gordina) BPGren neurketa doitua da, zergak 
kenduta eta subsidioak gehituta. BPG eta BEG balio abso-
lutu gisa eta per capita balio gisa adierazten dira (biztanle 
helduen arabera).

6. Stigli tz, J., Sen, A., eta Fitoussi, J.P. (2009), Report by the 
Commission on the Measurement of Economic Performance 
and Social Progress: https://www.uio.no/studier/emner/sv/
oekonomi/ECON4270/h09/Report%20in%20English.pdf . 
Ikus, halaber, Fioramonti, L. (2013), Gross Domestic Pro-
blem. The Politics Behind the World’s Most Powerful Num-
ber, Londres: Zed Books.

http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf
http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/478_Europa2020_100303.pdf
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/478_Europa2020_100303.pdf
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/478_Europa2020_100303.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4270/h09/Report%20in%20English.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4270/h09/Report%20in%20English.pdf
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badie irabaziei, per capita BPGren igoera ez da opa-
rotasun nazionalaren adierazlea7. Bestalde, eguneroko 
zerbi tzu garran tzi tsu asko modu kolektiboan ematen 
direnean (eta diru-sarrera pribatuetatik zuzenean 
ordain tzen ez direnean), per capita errenta ongiza-
tearen faktore erabakigarrietako bat baino ez da. Era 
berean, arreta handia jar tzen zaie hainbat adierazleri, 
hala nola lan egiteko adinean dauden biztanleen lan-
gabezia-tasari, horien murrizketa zalan tzarik gabe 
positibo tzat jo tzen baita. Hala ere, per tsona gehiagok 
lan egiten dutenean arazo ekonomikoak eta sozialak 
murriztu egiten direla pen tsa tzea zalan tzazkoagoa bi-
hurtu da enpleguen kalitatearen murrizketaren ondo-
rioz, errenta baxuko per tsona asko lanean ari baitira. 

Herritarren tzat zer den garran tzi tsua eztabaida tzen ari 
den bitartean, politikariak, politiken formulazioaren 
arduradunak eta agen tzia nazionalak estatistika-sorta 
handiagoa bil tzen eta aurkezten ari dira, ongizate gisa 
deskribatu ohi denaren helburuen eta horri buruzko 
diskur tso politikoaren aldaketa orokorrago baten es-
parruan. Aldaketa horiek bi elementu dituzte: lehenik, 
ongizatearen aldeko neurri berriak, errenta nazionala-
ren kalkulutik harago doazenak, emai tza-sorta zaba-
lagoa aitor tzeko eta har tzeko; eta, bigarrenik, «ongi-
zatea» aukera eta erabaki politikoen helburu esplizitu 
gisa erabil tzea. Lehen neurketa-elementua ikusgarria-
goa da, eta maila nazionalean ikus daiteke, bai eta 
nazioarteko erakundeen programetan eta  txostenetan 
ere, ELGEn adibidez. Neur tzeko modu berrien eta 
 txostenen adibide asko daude, hainbat esparru eta 
xede sozialetatik eratorritako adierazle-panelen bil-
dumak aurkezten dituztenak. 

Adibidez, ELGEren Bizi tza Hobearen aldeko Ekime-
nak Stigli tz, Sen eta Fitoussiren gomendioari jarrai tzen 
dio, eta «ongizatea eta aurrerapena neur tzeko espa-
rrua» ezar tzen du8. Horrek bizi-kalitatea eta baldin tza 
materialak barne har tzeko neurketa-sorta bat gara tzea 
dakar berekin. Nola doa bizi tza? urteko argitalpenak 
ELGEko kide diren herrialdeen datuak aurkezten ditu 
eta denboran zehar errendimenduaren jarraipena egi-
ten du9. Bestalde, herrialde askok beren esparruak di-
tuzte: adibidez, Erresuma Batuan, Estatistika Bulego 

7. Ikus, adibidez, Banchet, T., Chancel, L., eta Gethin, A. 
(2019), How Unequal Is Europe? Evidence from Distri-
butional National Accoun ts, 1980-2017: https://wid.world/
document/bcg2019-full-paper/

8. https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-be-
ing-and-progress.htm

9. Ikus, adibidez, 2017ko  txostena https://www.oecd.org/sta-
tistics/how-s-life-23089679.htm

Nazionalak (ONS, ingelesezko siglengatik) ongizate 
per tsonal eta ekonomikoaren neurketak aurkezten 
ditu adierazle-panel batean10. Esparru horietan neur-
keta «objektiboak» —eskola-errendimendua, haurren 
herio tza-tasa, wifia eskura tzea edo airearen kalita-
tea— eta neurketa «subjektiboak» sar tzen dira, inkes-
tatutako per tsonek beren bizi tzako zenbait alderdiri 
buruz edo etorkizunari begira dituzten i txaropenei 
buruz nola senti tzen diren erakusten dutenak. Nahiko 
erraza da neur tzen diren alderdien aukera zabal tzea, 
eta panel gehienek esplizituki saihesten dute edozein 
hierarkia. Hala ere, emai tzen neurrien ugari tze hori 
aurrerapena nahiz nahaste-iturria da, emai tza ugari 
trata tzen baitituzte, baina ez azpian dauden faktoreak. 
Are zailagoa da politikak egitean ongizatearen aldeko 
neurriak  txerta tzea,  txostenak neur tzea eta egitea 
baino 11. Gobernu ba tzuek estatu mailan egiteko as-
moa dute, baina sarritan inplementazioa mugatua iza-
ten da edo murriztuta gera tzen da, baliabide faltagatik. 
Adibidez, Zeelanda Berriko gobernuak 2019an iraga-
rri zuen aurrekontu-neurri ba tzuek ongizatea izango 
zutela helburu12. 2015ean, Galesko gobernuak Etor-
kizuneko belaunaldien ongizatearen aldeko (Galesko) 
Legea onartu zuen. Lege horrek erakunde publikoei 
eska tzen die kontuan har di tzatela beren erabakien eta 
politiken epe luzerako inplikazioak, bereziki «arazo 
iraunkorrei» begira, hala nola pobreziari, osasun-ar-
loko desberdintasunei eta klima-aldaketari begira. 
Zazpi ongizate-helbururen bidez gauza tzen da, eta 
operatibo bihur tzen da garapen jasangarriaren prin-
tzipio espezifiko bat ezarrita 13. Asmo handiko espa-
rru bat da, eta herritarrei aukera ematen die erakunde 
publikoak zalan tzan jar tzeko, baldin eta etorkizuneko 
ongizatea kontuan hartu ez dutela ematen badu. Ga-
lesko Auditore tza Bulegoak adierazi duenez, 2018an 
jada nabarmendu dira ondorio positiboak, nahiz eta 
oraindik ez den garapen jasangarrirako ikuspegi sis-
tematikorik ezarri 14.

10. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommu-
nity/wellbeing/articles/measuresofnationalwellbeingda-
shboard/2018-09-26. Ikus gaztelaniazko ber tsioa: https://
www.oecd.org/spain/Better-Life-Initiative-country-no-
te-Spain-in-Spanish.pdf

11. Ikus OECD (2018), Policy use of well-being metrics: Des-
cribing countries’ experiences, SDD WORKING PAPER, 
94. zk.: http://www.oecd.org/officialdocumen ts/publicdis-
playdocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)7&docLangua-
ge=En

12. Ikus https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2019-05/
b19-wellbeing-budget.pdf

13. Ikus https://futuregenerations.wales/about-us/future-genera-
tions-act/

14.  Wales Audit Office (2018), Reflecting on Year One: How 
Have Public Bodies Responded to the Well-being of Future 

https://wid.world/document/bcg2019-full-paper/
https://wid.world/document/bcg2019-full-paper/
https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm
https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm
https://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
https://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/measuresofnationalwellbeingdashboard/2018-09-26
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/measuresofnationalwellbeingdashboard/2018-09-26
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/measuresofnationalwellbeingdashboard/2018-09-26
https://www.oecd.org/spain/Better-Life-Initiative-country-note-Spain-in-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/spain/Better-Life-Initiative-country-note-Spain-in-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/spain/Better-Life-Initiative-country-note-Spain-in-Spanish.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)7&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)7&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)7&docLanguage=En
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2019-05/b19-wellbeing-budget.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2019-05/b19-wellbeing-budget.pdf
https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
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Zaila da ongizatearen sustapena gobernuaren hel-
buru nagusi bat izatea, baldin eta ongizatearen eta 
hori ahalbide tzen duten faktoreen definizio argirik 
ez badago. Hala ere, ikuspegi hori Amartya Senek 
proposa tzen duen ongizatearen definiziotik abia dai-
teke: «balioesten dugun bizimodu-mota bat izateko 
gaitasuna»15. Gaitasunek aukera ematen diete herrita-
rrei berez izateko eta jarduteko, eta biek balio handiko 
bizimodua izaten lagun tzen dute; hori «aurrera egitea» 
bezala deskribatu ohi da. Kontua ez da, besterik gabe, 
langile hobeak bihur tzea; izan ere, baliabide ekono-
miko eta sozialak oinarrizko zerbi tzu gisa eskura tzea, 
fun tsean, gai politikoa eta morala ere bada. Gaitasu-
nek per tsonaren baliabideak eta trebetasunak isla tzen 
dituzte, baina baita haren garapena ahalbidetu edo 
erago tz dezakeen testuinguru politikoa, kulturala, te-
knikoa eta materiala ere. Adibide klasikoa bizikletan 
ibil tzea da: gaitasun bat dela esan daiteke, mugikor-
tasuna eta independen tzia ematen dituelako. Hala ere, 
norberaren trebetasunen (oreka, koordinazioa…) eta, 
neurri batean, indar fisikoaren mende egoteaz gain, 
bizikleta bat eskura tzearen eta bidegorrien sare bat 
egotearen mende dago, bai eta, Senen ustez, generoa, 
adina eta abar edozein izanda, bizikletaz mugi tzeko 
aukera ematen duen kultura baten mende ere. Senen 
ustez, gaitasunak bat egiten du per tsonak balioesten 
duenarekin, gizarte partikular bateko kideek bete nahi 
dituzten beharren edo lortu nahi dituzten emai tzen 
mul tzo orokorrarekin baino gehiago. Senek ez du be-
harren mul tzo partikular bat zehazten edo behar ho-
riek ase tzen dituzten oinarrizko zerbi tzuen zerrenda 
bat egiten, baina zen tzuzko kontua dirudi zenbait 
zerbi tzuetarako eskubidea izateak, hala nola edateko 
uraren hornidura edo osasuna. Per tsonek balioesten 
dutena azpimarra tzea garran tzi tsua da, baina, era be-
rean, argudia dezakegu per tsonak, bere testuinguruan, 
gainjarrita dauden sistema ba tzuen mende daudela, 
eta sistema horiek defini tzen dutela gizabanako eta 
komunitate batek zer egin eta zer lor dezakeen. Azpie-
gitura kolektibo horiek materialak izan daitezke, hala 
nola garraio-sistema, eta lan bat lor tzeko edo manten-
tzeko edo hezkun tzan edo aisialdian parte har tzeko 
aukerak mugatu di tzakete. Bizi-azpiegiturak ere izan 
daitezke, hala nola osasun-sistema eta gizarte-zerbi-
tzuak, bizi-kalitaterako lagun tza formala eta infor-
mala ematen dutenak. 

Generations (Wales) Act 2015?: https://www.audit.wales/
system/files/publications/reflecting-on-year-one-2018-
english.pdf

15. Sen, A. (1999), Development as Freedom, Oxford: Oxford 
University Press.

3. Fun tsezko ekonomia eta ongizatearen faktoreak

Fun tsezko ekonomiaren tzat oso garran tzi tsua da gai-
tasunak zerk babesten edo muga tzen dituen hausnar-
tzea. Erlazioen eta emai tzen izaera zeha tza testuin-
guruaren mende eta sistemen eskuragarritasunaren 
mende badago ere, lau ongizate-faktorek zehazten 
dituzte gaitasunak, bai arlo materialean, bai arlo 
sozialean.

Lehenik, merkatu-ekonomia batean, non herrita-
rrek ondasun eta zerbi tzu asko, oinarrizkoak zein 
oinarrizkoak ez direnak, beren kabuz hornitu behar 
dituzten, diru-sarrerak ongizatearen faktore garran-
tzi tsua izango dira beti. Hori bereziki gerta tzen da 
diru-sarrera handiko gizarteetan, horietan sustatu eta 
aplikatu baita lan-merkatuan parte har tzea. Jakina, 
diru-sarrerak soldatetatik, subsidioetatik eta pen-
tsioetatik edo kapital-errentetatik etor daitezke; bes-
talde, diru-sarrerak aberastasunekin eta ondasunekin 
lotuta daude, bereziki gizarte-mota jakin ba tzuetan, 
non sustatu egin den klase ertaineko taldeak e txebizi-
tzaren jabeak izatea, eta, gainera, pen tsioak jaso tzeko 
eskubidea dute. Horrez gain, diru-sarreren estatisti-
kekin zuhur jokatu behar da: herritar gehienak bizi 
diren e txeetan per tsona bat baino gehiago bizi da eta 
diru-sarrerak parteka tzen dituzte; gainera, kontuan 
hartu beharreko familia-errenta ez dute eskuragarri 
dauden diru-sarrera gordinek osa tzen (zergak ken-
duta), baizik eta hondar-sarrerek (zergak, e txebizi tza, 
garraioa eta hornidurak kenduta). Erresuma Batuan 
frogatu den bezala, ez dago zuzeneko loturarik soldata 
per tsonal handi baten eta familiaren hondar-sarrera 
handi ba tzuen artean; izan ere, e txebizi tzari diru-sa-
rreren oso propor tzio aldakorra dagokio, eduki tza-
motaren eta eskualdearen arabera16.

Fun tsezko beste konplikazio bat per tsonek edo fami-
lia-unitateek beren diru-sarrerekin eros dezaketena-
ren mugak dira, ongizatea, neurri handi batean, modu 
kolektiboan ematen diren sistemek baldin tza tzen du-
tenean, haien mende baikaude; horrela, adibidez, te-
lefono mugikor bat eros daiteke, baina leku jakin ba-
tean eskura dauden 4G sistemen mende egongo gara. 
Per tsonek bizimodu ona izateko duten gaitasunari 
lagun tzen dioten ondasun eta zerbi tzu asko modu ko-
lektiboan ematen diren sistemen parte dira, eta haien 
beharra dugu. Eta hemen hiru sistema-mota bereizten 

16. Froud, J., Haslam, C. , Johal, S., eta Williams K. (2020), Co-
hesion through Housing, Working Paper 6. zk., Foundational 
Economy Collective, https://foundationaleconomycom.files.
wordpress.com/2020/02/fec-wp6-residual-income.pdf

https://www.audit.wales/system/files/publications/reflecting-on-year-one-2018-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/reflecting-on-year-one-2018-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/reflecting-on-year-one-2018-english.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/02/fec-wp6-residual-income.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/02/fec-wp6-residual-income.pdf
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ditugu, eta guztiak ongizatearen faktoreak dira, bakoi-
tza bere erara. Lehenik eta behin, premiazko siste-
mak, hala nola osasuna, hezkun tza eta gizarte-zerbi-
tzuak, tokian-tokian eskuragarri egon behar dutenak; 
bigarrenik, garraio publikoko eta auto bidezko mu-
gikortasun-sistemak, herritarrei aukera ematen die-
tenak lanera joateko, kon tsumi tzeko eta aisialdiaz 
goza tzeko; eta hirugarrenik, gizarte-azpiegiturak, 
hala nola parkeak, espazio publikoak, liburutegiak eta 
espazio komunitarioak. Hezkun tza edo osasun priba-
tua kontratatu daiteke, baina hiri bateko berdeguneak, 
energia elektrikoaren edo uraren hornidura fidagarria 
inber tsio kolektiboko kontuak dira, bai espazio publi-
koetan, bai hornidura-sareak sor tzeko, manten tzeko 
eta antola tzeko moduan. Emandako zerbi tzuen kali-
tatea eta herritarren ongizatea —zati batean behin-
tzat— inber tsio-erabakien mende daude, estatuek edo 
enpresa pribatuek sistemak etengabe manten tzearen 
edo egunera tzearen mende, bai eta prestazioa eta 
sarbidea arau tzen dituzten lege-esparruen mende ere. 

Diru-sarrerak transferigarriak dira, baina gure tzat 
premiazkoak diren sistemen bidez oinarrizko zerbi-
tzuak ematea lurralde espezifiko bati lotuta dago, eta 
dagoen hornidura arlo horretan lehenago hartutako 
erabakien ondorio da. Hori garran tzi tsua da, lurralde 
batetik bestera aldeak daudelako ondasun eta zerbi-
tzu askoren prestazioan: ez dira berdinak oinarrizko 
zerbi tzuen sareak eta zerbi tzu horien prestazioak, 
biztanleria-den tsitatearen arabera, hiri handietan, hiri 
 txikietan eta landa-eremuetan; eta aldeak daude, hala-
ber, erdialdeko eskualdeen eta eskualde periferikoen 
artean. Adibidez, garraio publikoko sistemak, oro 

har, ugariagoak dira hirigune handietan, garraiobide 
gehiago eskain tzen baitituzte, landa-eremuetan edo 
hiri-inguruetan baino, non ibilbide luzeak egin be-
har izaten baitira osasun- eta hezkun tza-zerbi tzuak 
eskura tzeko. Era berean, e txebizi tza sozialen esku-
ragarritasuna antolaketa politikoaren eta tokiko es-
kariaren presioaren mende dago, eta eraiki tzeari eta 
higiezinak manten tzeari buruzko hainbat erabakik 
prestazioak sorrarazten dituzte diru-sarrera handiko 
herrialdeetan. 

Estatuak —praktikan edo modu poten tzialean— 
azpiegitura horien zati handi bati eusten dio, baita 
horni tzaile gisa zuzenean parte har tzen ez duen 
azpiegiturei ere. Estatuak kapital-inber tsioen abala-
ren bidez parte har tzen du gure tzat premiazkoak diren 
sistemetan, zerbi tzu-zergen bidezko finan tzaketan, 
subsidioei buruzko erabakietan eta operadore publi-
koek edo pribatuek emandako zerbi tzuen eskuraga-
rritasuna, kalitatea edo kostua arau tzean. Estatuaren 
zeregina fun tsezkoa da azpiegitura eta sistema horiek 
guztiak babesteko, berri tzeko eta manten tzeko, na-
hiz eta praktikan prestazioaren kalitatea Estatuaren 
u tzikeriaren eta e tsaitasunaren meha txupean egon 
ohi den, zenbaitetan desinber tsioa, merkantilizazioa 
eta finan tzarizazioa nagusi tzen baitira. Bestalde, fun-
tsezko ekonomiak erronka handi bati ere egin behar 
dio aurre: karbono-igorpenak murrizteko beharrari, 
larrialdi klimatiko eta ekologikoari eran tzuteko. Ho-
rregatik guztiagatik, fun tsezko ekonomia berri tzea 
aukera bat da Estatu bidera tzaile baten tzat. Karel Wi-
lliamsen en tseguak, jarraian datorrenak, gai hauetan 
sakon tzen du. n
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Karel Williams 
Erresuma Batua

FUN TSEZKO EKONOMIAREN BERRIKUN TZA: DESFINAN TZARIZAZIOA, DESKARBONIZAZIOA ETA HERRITARRAK1

1. Sarrera: fun tsezko ekonomiaren garran tzi 
ekonomikoa

Fun tsezko ekonomiak garran tzi duala du. Julie Frou-
den saiakeran aipatu den bezala, fun tsezko ekono-
miak eguneroko oinarrizko zerbi tzuak eta azpiegi-
turak ematen ditu, eta horien erabilgarritasunak eta 
kalitateak pisu handia dute familia-unitateen ongi-
zatean: horrek barne har tzen ditu bai bizi-sistemak 
—osasuna, hezkun tza eta gizarte-zerbi tzuak—, bai 
kable- edo kanalizazio-sare materialak, bai fami-
lia-unitateek hornidurak, elikagaiak eta telekomuni-
kazioak eskuratu ahal izateko banaketa-sistemak. 

Era berean, ekonomiaren fun tsezko zati bat da emai-
tzen eta enpleguaren neurketa estandar guztietan. 
Baina, askotan, fun tsezkoa ez da kontuan har tzen, eko-
nomiaren alderdi komer tzial lehiakorra ekonomiaren 
osotasunarekin nahastu ohi delako. Zalan tzarik gabe, 
hazkunde ekonomikoa lortu nahian, estatuek lehen-
tasunezko sektore tzat edo beren industria-politiken 
helburu nagusi tzat har tzen dituzte jarduera glamuro-
soak, hala nola automobilgin tza, industria farmazeu-
tikoa, informazioaren teknologia, komunikabideak 
eta finan tza-zerbi tzuak. Baina, hala ere, fun tsezko 
ekonomia guztizkoaren % 40 inguru da emai tzei eta 
enpleguari dagokienez Europako herrialde askotan, 
eta ehunekoa are handiagoa da zenbait eskualdetan. 
Adibidez, Italian, enpleguaren % 37 fun tsezko sek-
toreei dagokie, eta ehuneko hori % 66ra igo tzen da 
herrialdearen hegoaldean; Alemanian, berriz, % 41,3 
da, nahiz eta merkatari tza-ondasunen sektorea nahiko 
indar tsua izan. Erresuma Batuan, fun tsezko ekono-
mia enpleguaren ia % 44 da, eta industria galdu du-
ten eremuetako enpleguaren eta ordainsarien ehuneko 
handiagoa; izan ere, eremu horietan, oso enplegu gu-
txi daude ondo ordainduta fun tsezkoak ez diren jar-
dueretan. Baina fun tsezko ekonomia garran tzi tsua 
da errenta handieneko eskualdeetan ere, Londresko 
metropoli-eremuan adibidez, eguneroko zerbi tzuak 
—hezkun tza- eta osasun-zentroak, autobus-zerbi-
tzuak edo supermerkatuak— beharrezkoak baitira 
leku guztietan eta populazio-bolumenaren arabera 
bana tzen baitira toki bakoi tzean. 

1. Cristina Ridruejok i tzulita (Aeiou Traductores).

Hala ere, fun tsezko ekonomiaren garran tzia emai-
tzen edo enpleguaren neurketetatik harago doa, eko-
nomiaren beste sektore ba tzuk sostenga tzen baititu 
eta haiekin elkarreragiten baitu. Adibidez, merkatari-
tza lehiakorraren sektorea hezkun tzaren, osasunaren 
eta garraio-azpiegituren mende dago, bai eskulan 
prestatu eta osasun tsua izateko, bai ondasunak bana-
tzeko edo zerbi tzuak administra tzeko. Familien eta 
komunitateen e txeko ekonomiak fun tsezko ekonomia 
deskongestiona tzen du: adibidez, kasu gehienetan, 
haurren edo adinekoen zain tzak modu informalean 
edo familia-unitateen artean egiten dira, eta ez kon-
tratu formala duten zain tzako langileen bidez, izan 
publikoak edo pribatuak. E txeko ekonomia kalte tzeak 
ondorio negatiboak izan di tzake gainerako arlo eko-
nomiko guztietan.

2. Berri tzeko beharra

Garran tzi handikoa izan arren, fun tsezko ekonomia 
ez da behar bezala zaindu, eta murriztu egin da ge-
rraosteko boomaren amaieratik, 1970eko hamarka-
datik. Europako herrialdeak azpiegituretan inber tsio 
desegokiak egitearen ondorioak nabari tzen ari dira 
orain; izan ere, zaindu gabeko sistemak galga dira 
erabil tzaileen tzat, eta, zenbaitetan, erabat sun tsi tzen 
dira, Italiako iparraldeko Morandi zubiaren kasuan 
bezala. Europako iparralde osoan agerikoa da fun tsak 
garraio- eta energia-sistemetara eta udal-egituretara 
bidera tzearen aurkako jokaera. Jokabide hori, behar-
bada, Alemanian izan da nabarmenagoa2; izan ere, 
garraioan eta beste azpiegitura ba tzuetan izandako 
desinber tsioaren ondorioz, sindikatuek eta patrona-
lak  txosten bateratu bat aurkeztu dute, 450.000 milioi 
euroko finan tzaketa duen berrikun tza-programa bat 

2. Ikus, adibidez, 2017ko abuztuaren 4ko Financial Times 
egunkaria, erakusten duena azpiegituretan egindako urteko 
inber tsio garbia 150 bilioi ingurukoa izan zela 2000 urtearen 
aurretik, eta 50 bilioi baino  txikiagoa 2010. urteaz geroz-
tik: https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-11e7-90c0-
90a9d1bc9691, edo 2017ko uztailaren 17ko The Economist: 
https://www.economist.com/europe/2017/06/17/germanys-
low-investment-rate-leaves-i ts-infrastructure-creaking.

https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-11e7-90c0-90a9d1bc9691
https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-11e7-90c0-90a9d1bc9691
https://www.economist.com/europe/2017/06/17/germanys-low-investment-rate-leaves-its-infrastructure-creaking
https://www.economist.com/europe/2017/06/17/germanys-low-investment-rate-leaves-its-infrastructure-creaking
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eska tzeko3. Kapital-premia handia duten sistemen 
manten tze eta modernizazio faltaren ondorioz, epe 
laburreko zerga-irabaziak lor daitezke, baina agerikoa 
da epe luzera kostu finan tzario zein politiko bihur-
tzen dela, sistemak hondatu egiten baitira eta, azke-
nean, ordezkatu egin behar baitira. Ahuldu direnak ez 
dira soilik e txebizi tza sozialeko, garraioko, energiako 
edo uretako azpiegitura fisikoak edo materialak: ez 
dira kontuan hartu, halaber, bizi-sistemak eta gizar-
te-azpiegiturak, eta kon tsumo pribatua lehene tsi da.

Fun tsezko ekonomiak garran tzia duenez bai eskariari 
dagokionez (zerbi tzuak), bai hornidurari dagokionez 
(enplegua), Estatu bidera tzailea premiazko berri-
tze-aukera horretaz balia daiteke, gizarte-, mugikor-
tasun- eta oinarri-azpiegituren prestazio kolektiboa 
manten tzeko eta egunera tzeko. Kontua ez da soilik di-
ru-sarrera gehiago bidera tzea fun tsezko zerbi tzuetara, 
nahiz eta hori ezinbestekoa izan daitekeen zenbait ar-
lotan. Eraberri tzeak premiazko bi gai espezifiko jorratu 
behar ditu etorkizuneko ongizatea ziurta tzeko: lehenik, 
fun tsezkoena alde batera uzteari eta horren ondoriozko 
degradazioari eran tzun behar zaio, egungo belaunal-
dian izaten ari den finan tzarizazioa eta merkantiliza-
zioa konbina tzearen ondorioz sortua; eta, bigarrenik, 
karbono-igorpen gu txiko ekonomia lortu behar da 
—deskarbonizazioa— eta herritarren tzako zerbi tzuen 
iraunkortasuna bermatu behar da etorkizuneko belau-
naldietan. Eskuragarritasunaren, kalitatearen eta jasan-
garritasunaren hobekun tza berma tzeak diru gehiago 
eska tzen du, baina baita sormena eta berrasma tzeko 
gaitasuna ere, fun tsezko ekonomiak etorkizuneko he-
rritarrei, bai eta gaur egungoei ere, lagundu diezaien 
balioesten dituzten bizi tzak bizi tzen. Ez da erraza 
izango, kontuan hartuta politikariek eta finan tzariek 
epe mo tzagoak dituztela eta konponketa generikoak 
eta sinpleak egiteko tentazioari men egiten diotela. 

Fun tsezkoena desfinan tzariza tzea beharrezkoa da, 
fun tsezko ekonomia ekonomiaren sektore erakarga-
rria baita finan tzarizatutako erauzketa-korporazioen-
tzat eta inber tsio-fun ts pribatuen tzat. Kasu askotan, 
fun tsezko jarduerek diru-sarreren fluxu egonkorrak 
eskain tzen dituzte, erabil tzaileek edo Estatuak zuze-
nean ordainduak. Finan tzarizatutako horni tzaileek 
arrisku handiari egokitutako negozio-ereduak ekar-
tzen dituzte, jarduera oso errentagarriak, askotan ja-
san beharreko zorra bat sortuz eta amortizazio azkar 
baterako bi zifrako kapitalaren errentagarritasuna 
bilatuz. Finan tza-aukera horiek zerbi tzuen kalitatea-
ren kontura bete ohi dira, edo, bestela, eskulanaren 

3. https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_152_2019.pdf

soldaten eta lan-baldin tzen kontura. Esate baterako, 
hirugarren adinekoen egoi tzetako aktiboen jabe di-
ren inber tsio-fun tsek inber tsioaren % 10etik gorako 
errentagarritasuna bila tzen dute; erosketa-gastu ge-
hienak finan tza tzeko zorrarekiko mendekotasuna 
dutenez, sor tzen diren interesak ezinbesteko lehen 
karga bat dira diru-sarreren gainean4. Bestalde, trenbi-
de-operadore pribatuek etekin handiak atera nahi di-
tuzte ordaindu ez dituzten azpiegituretatik, eta etekina 
atera inber tsiorik eta galera-arriskurik gabe, emakida-
tik erretiratu badaitezke. Hornidura-sistemak hobeto 
eraiki tzen dira kapitalaren kostua murrizten duten 
fun ts publikoekin; operadore pribatuak onar tzen ba-
dira, ezin da espero manten tze-lan egokia bermatuko 
dutenik, ezta enpresa-egitura konplexuen bidez finan-
tza-ingeniari tzaz baliatuko ez direnik ere. 

Fun tsezkoena desfinan tzariza tzea kontrol publikoa 
berreskura tzeko eta egungo belaunaldian finan tza-
erauzketa murrizteko modu bat da. Halaber, fun-
tsezkoena deskarboniza tzeak (karbono-igorpenak 
murriztea) etorkizuneko belaunaldien ongizatean 
lagundu dezaketen manten tze- eta berri tze-ekin-
tzetarako oinarria emango du. Larrialdi klimatikoari 
dagokionez, fun tsezko ekonomia Estatu bidera-
tzailearen lehentasunezko ekin tza bat da; izan ere, 
karbono gu txi igor tzen duten sektoreak eta igorpen 
handiko sektoreak bil tzen ditu. Lehenik eta behin, 
fun tsezko ekonomiak igorpen handiko sektore ba-
tzuk har tzen ditu barne. Sektore horietan, energia-
kon tsumoari eta karbono-ekoizpenari lehentasunez 
egin behar zaie aurre, baldin eta Europak Parisko 
Tratatuan finkatutako klima-aldaketaren helburuak 
bete nahi baditu. Adibidez, EBko 28 herrialdeetan, 
hauek izan ziren berotegi-efektuko gasen igorle han-
dienak 2017an: elektrizitatea, gasa, termoenergia eta 
aire girotua, % 24; e txeak, % 20; manufakturak, % 
19; garraioak (batez ere lehorrekoa) eta biltegira tzea, 
% 12; nekazari tza, abel tzain tza, basogin tza eta arran-
tza, % 125. 

Igorpenak murrizteak egungo sistemak berriz diseina-
tzea, teknologia eta prozesu berriak sar tzea eta kon-
tsumoa muga tzea eska tzen du. Adibidez, higiezinen 
parkean dagoen energia-kon tsumoa murriztu egin 

4. Ikus Colectivo de Economía Fundamental (2018), Economía 
Fundamental. La infraestructura de la vida cotidiana lana-
ren 3. kapitulua, finan tzarizazioaren sektoreak trenbidearen 
eta gizarte-zerbi tzuen sektoreak nola ahuldu dituen azter-
tzeko eta argi tzeko.

5. Ikus: Eurostat (2019) Greenhouse Gas Emissions Statistics 
– air emissions accoun ts. https://ec.europa.eu/eurostat/sta-
tistics-explained/pdfscache/30599.pdf.

https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_152_2019.pdf
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/30599.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/30599.pdf
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daiteke isolamendua, e txetresna elektrikoak eta kon-
tsumo  txikiko berokun tza-sistemak modernizatuz, eta 
gainerako energiaren hornidura iturri berriztagarrietara 
aldatuz. Garraioan, ageriko urra tsak honako hauek 
dira: joan-etorri aktiboagoak susta tzea (oinez ibil tzea 
eta bizikleta erabil tzea) eta garraio pribatuaren ordez 
publikoa erabil tzea, bai eta garraio publikorako eta 
merkan tzien garraiorako energia-kon tsumoaren ikus-
pegitik eraginkorragoak diren ibilgailuak erabil tzea 
ere. Jakina, beharrezkoa da ekonomiaren beste sektore 
ba tzuek, hala nola ondasunen merkatari tzak, energia-
kon tsumoa murriztea, baina fun tsezko ekonomiaren 
kon tsumoari eta igorpenei aurre egitea erabakigarria 
eta estrategikoa da helburu orokorrak bete nahi badira. 

Igorpenak murrizteko behar diren urra tsetako bakoi-
tzak gastu esangura tsua eska tzen du, eta hori fami-
lia-unitate gehienen eta enpresa  txiki askoren ahalbi-
deetatik kanpo egongo da (lagun tzarik gabe); bestalde, 
gizartearen tzako onura orokorrak berrikun tza tekniko 
ba tzuen integraziotik etorriko dira, eta, ziur asko, 
merkatuaren seinaleak eta negozio-eredu zurrunak 
horiek zapuzten saiatuko dira6. Horretan, oso garran-
tzi tsua da Estatu bidera tzaile baten beharra, esparru 
arau tzaileak, pizgarriak eta finan tza-lagun tza barne 
har tzen dituzten zenbait neurri ezarriko dituena, bai 
eta fun tsezko koordinazio-lana ere. Adibidez, bizi-
tegi- eta merkatari tza-eraikinen energia-eraginkorta-
suna hobe tzea araudi eta ordutegi berrien bidez ezar 
daiteke. Premia horiek bete tzeko, beharrezkoa izango 
da horni tzaileak antola tzea eta egiazta tzea, finan-
tzaketa-jarduerak eta -mekanismoak nola lehene-
tsiko diren planifika tzea (adibidez, familia-unitateen 
diru-sarrerak egiazta tzea lagun tza ekonomikoa eman 
ahal izateko, edo guztien tzako diru-lagun tzak ematea 
zergen bidez berreskura tzen direnak). Erronkak oso 
handiak dira, azpiegitura horiek alda tzea oso garestia 
delako; kasu ba tzuetan, teknikoki konplexua izaten 
jarrai tzen du, eta herritarren portaeran aldaketak egi-
tea ekar dezakete, beti herritarren gustukoak izango 
ez direnak. 

6. Agerikoa da osasunerako onura nabarmenak aterako direla 
ku tsadura murriztuz, jarduera fisikoaren maila handituz eta 
abar konbinatuz. Ildo horretatik, OMEk, adibidez, aipa tzen 
du Klima Aldaketari buruzko Parisko Akordioa «mende ho-
netako osasun publikoaren aldeko akordio garran tzi tsuena» 
dela. Mozkin ekonomikoak gobernuen esku geratuko dira, 
osasunaren aurrekontua murriztea barne, eta horrek esan 
nahi du Estatu bidera tzaileak modu berri tzaileak aurkitu 
behar dituela mozkin horiek lor tzeko beharrezkoak diren 
gastuak bana tzeko. WHO (2018) COP24 Special Report 
Health and Climate Change, https://unfccc.int/sites/default/
files/resource/WHO%20COP24%20Special%20Report_fi-
nal.pdf

Hala ere, fun tsezko ekonomiak zerbi tzu per tsonaletan 
karbono-igorpen  txikiko jarduerak ere proposa tzen 
ditu, herritarrek nahi dituzten emai tzak handi tzeko 
eta zerbi tzuaren eskuragarritasuna eta kalitatea hobe-
tzeko aukerak ematen dituztenak, kostu ekologiko be-
netan  txikiarekin. Ekonomian, haren osaera aldatuz 
gero, kon tsumo pribatutik (batez ere ondasunetatik) 
oinarrizko zerbi tzuetara (fun tsezko zerbi tzuetara) 
igaroz gero, herritarren ongizate handiagoa lor tzeko 
aukera egon daiteke, eta lagungarria izan daiteke 
egungo belaunaldien interesak eta etorkizuneko be-
launaldienak bat etor daitezen. Hezkun tza, osasuna 
eta gizarte-zerbi tzuak, oro har, karbono gu txi igor-
tzen duten jarduerak dira, enplegu-eskaera handia 
dute eta haien gizarte-eginkizunak zabaldu daitezke. 
Adibidez, hezkun tza gazteen prestakun tzatik harago 
eraman liteke, adin guztietako helduei gai orokorre-
tan edo lanbide-heziketan ikasteko aukerak emateko, 
beren gaitasunak, lanerako ez ezik, bizi tzarako ere 
garatu nahi badituzte. Edo, bestela, adinekoen zain-
tzan sar daiteke, haien behar biomedikoak bete tzeaz 
gain, haien ongizatea hobe tzen duten alderdi sozialak 
 txerta tzea eta lehenestea, hainbat motatako jarduere-
tan parte hartuz.

3. Saria: kalitatezko lanak, Ongizatearen Estatua eta 
herritarren tzako azpiegiturak

Estatu bidera tzaile batek fun tsezko ekonomiaren 
erreforma egiten lagundu dezake, eta karbono gu txi 
igor tzen duen eta finan tzarizatu gabeko kapitalismoa 
lor tzeko lan egin dezake. Azaldu dugu zer-nolako 
garran tzia duen fun tsezko ekonomiak per tsonen tzat, 
eguneroko bizi tzaren kalitateari eusten baitio eta haien 
ongizatea babesten baitu. Ongizatea emai tza-mul tzo 
heterogeneoa baino zerbait gehiago denez, egune-
roko bizi tzako azpiegiturak hobe tzeko eta eusteko 
moduari erreparatu behar zaio. Hori egitean, herrita-
rren egungo beharrizanak ase behar ditugu, kalitate 
oneko zerbi tzuak eskura tzeari dagokionez, eta, aldi 
berean, etorkizuneko herritarren ongizatea babesten 
dugu jasangarritasun ekologiko eta finan tzarioaren 
bidez. Fase honetan, erronka gehiegi dituen proiektu 
utopikoa dirudi horrek. Horregatik, baliagarria da lor 
litezkeen onuren eskema bat ezar tzea. 

Kalitatezko enpleguak (gehiago)
Enpleguaren etorkizuna polemika handia sor tzen 
ari da. Aldaketa teknologikoak —besteak beste, te-
knologia digitalek eta robotizazioak— bezeroari 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/WHO%20COP24%20Special%20Report_final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/WHO%20COP24%20Special%20Report_final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/WHO%20COP24%20Special%20Report_final.pdf
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arreta emateko jardueretan enplegua gal tzea ekarriko 
du ezinbestean, lehenago edo geroago, hala nola 
 txikizkako salmentan edo ohiko administrazio-iza-
pide eta -prozeduretan; era berean, finan tzarizazioak 
enplegua ere berregitura dezake, eta prekarietate eta 
segurtasunik eza areagotu, indibidualizazioaren, au-
toenpleguaren eta lana areago tzearen bidez. Teknolo-
giak langileak ordezka tzen dituen etorkizuna zalan-
tzazkoa da oraindik, baina badakigu iragan hurbilean 
finan tzarizazioak soldatetan beheranzko lehia eragin 
duela, hornidura-kateen deslokalizazioa eta desinter-
mediazioa, bai eta lan-baldin tzen degradazioa ere. 

Testuinguru horretan, fun tsezko ekonomiak egonkor-
tzaile gisa jarduten du, eta enplegua defenda tzeko eta 
sor tzeko aukera ematen du, hainbat modutan: 

■n Fun tsezko ekonomiaren jarduerak, oro har, ba-
bestuta daude eta ez daude lehiaren eraginpean: 
lurralde jakin baten barruan, hornidurak, garraioak 
eta elikagaien banaketa bezalako jarduerek sol-
data eta baldin tza duinak aplika tzeko marjina 
dute. Baldin tza horiek gobernuak ezarri beharko 
lituzke, baldin tza babestuetan jarduteko lizen tzia 
sozial baten esparruan. Diru-sarreren hazkunde 
mugatuak jarduera horietan enplegu osagarriaren 
sorrera mugatu badezake ere, lan-baldin tza onak 
eskain tzea eskatu beharko li tzaieke enpresei, to-
kiko monopolioaren pribilegioaren edo lehia mu-
gatuaren truke. 

■n Fun tsezko sektore ba tzuk eralda tzeko aukera 
dago, tran tsizio ekologikoa susta tzeko. Agerikoena 
e txebizi tzari aplika tzeko aukera da —bai eraiki 
berriei, bai lehendik dagoen higiezinen parkea 
moderniza tzeari, eraginkortasun energetikoa hobe-
tzeko—, baita mugikortasun-sistema publikoei ere. 
Teknologia berriak eta gaitasun profesionalak ga-
ratu daitezke, egungo eta etorkizuneko herritarren 
beharrak bete tzen lagun tzeko; hau da, bizi tzeko eta 
lan egiteko leku seguru eta jasangarrien eta mugi-
kortasun-modu berrien beharrak bete tzen. 

■n Bizimodu jasangarria, karbono-igorpen gu txikoa, 
izaten lagun tzen duten fun tsezko sektoreak —bes-
teak beste, etengabeko prestakun tza eta mendeko-
tasunaren arreta— handitu egin daitezke lanpostu 
gehiago sor tzeko. Zerbi tzuen sektorean enplegu 
asko eska tzen duten jarduerak dira, beste per tsona 
ba tzuei gaitasunak gara tzen eta manten tzen lagun-
tzen dietenak, eta, beraz, etengabeko eskaera duten 
lanbide gogobetegarriak izan litezke. 

Alde horretatik, Estatu bidera tzaile baterako aukerak 
badaude, finan tzaketaren kontua ere hor dago. Gober-
nuaren lizen tzia soziala, zerbi tzu edo enplegu hobea 

eskain tzera behar tzen duena, beregaina izan daiteke, 
berekin baitakar errenta tzaileengandik gizartera eta 
langileengana birbana tzea, i tzulera-ehunekoa benetan 
berrinberti tzen baita gizarte-prestazioetan. Baina tran-
tsizio ekologikoak eta karbono-igorpenen murrizketa-
ren hedapenak finan tzaketa-oinarri bat beharko dute. 
Eta zerga partikularren tasetan edo errenta-atalaseetan 
aldaketa  txiki bat egitea baino zerbait gehiago da; izan 
ere, eraldaketa horrek zerga-sistemaren erreforma 
bat eska tzen du, fun tsezko dinamikarekin bat egingo 
duena. A tzera begiratuta, badakigu xx. mendeko on-
gizate-estatuek zerga-erreforma bat egin behar izan 
zutela —gizarte-seguran tza eta errentaren gaineko 
zergak— lagun tza ekonomiko, osasun eta hezkun tza 
uniber tsalak emateko. Aurrera begira, xxi. mendeko 
fun tsezko ekonomiak berrikun tza gehiago beharko du 
zerga-sisteman, hondatutako sistemak konpon tzeko 
eta larrialdi klimatiko eta ekologikoei aurre egiteko. 
Bereziki, aberastasunarekiko zerga-ezarpen  txikia 
berrikusi behar da, batez ere ondareari eta lurrei da-
gokiena, anomalia ikaragarria baita. Aberastasunak 
zerga-ezarpen  txiki samarra jaso tzen du herrialde 
askotan; enpresa-mozkinen gaineko zergak, oro har, 
gu txikorrak izaten dira; gizarte-prestazioak dituzten 
% 45eko tasa estandarreko errentaren gaineko zergek 
tasa marjinal nabarmenak sor tzen dituzte, eta horiek 
diru-sarrera ertain eta baxuen taldeei eragin diezaie-
kete; diru-sarrera handiak eta ondare handiak dituz-
tenak, berriz, onik atera tzen dira.

Zerga-sistema konplexuak alda tzea erronka handia 
da; hala ere, zergape tzearen baldin tza sozialak berre-
gitea lan errazagoa izan beharko li tzateke. Zerga-sis-
tema justu eta eraginkor batek fun tsezko ekonomia 
nabarmen lagundu dezake eta onuragarria izan dai-
teke herritarren tzat. Ezin bada ziur tzat jo eguneroko 
azpiegitura askoren fun tzionamendu egokia, orduan 
ez dago berrinberti tzeko eta berri tzeko aukerarik. Be-
rri ona da gero eta nabarmenagoa dela jendeak asko 
balora tzen duela kalitatezko osasuna, garraio publiko 
fidagarria eta azpiegitura sozialak, besteak beste, eta, 
beraz, inkestez eta hauteskundeetako onurez kezka-
tzen diren politikarien tzat, gai horiek garran tzi tsuak 
izango dira7.

7. Ikus, adibidez, Eric Klinenbergek Estatu Batuetan berriki 
argitaratutako liburua, liburutegien eta beste eremu komuni-
tario ba tzuen garran tzia nabarmen tzean duena. Klinenberg, 
E. (2018), Palaces for the People: How Social Infrastructure 
Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of 
Civic Life, Londres: Bodley Head.
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Herritarrak indar tzea
Fun tsezko ekonomia biziberri tzeak zuzeneko onurak 
ekar diezazkieke zerbi tzuen erabil tzaileei —hau da, 
gu guztioi—, bai eta jarduera horietan lan egiten duten 
per tsonei ere. Politiken arduradunei kosta egiten zaie 
her tsiki mugatutako kategorietatik irtetea, hala nola 
«pazientea», «zergaduna», «pen tsioduna», «langi-
lea», baina per tsona gehienok identitate ugari ditugu, 
denborarekin aldatuz doazenak, gainera. Ba tzuk —ez 
guztiak— langileak dira; horietako ba tzuk erretiroa 
har tzera ere iristen dira. Denok gara e txe eta komuni-
tateetako kide, nahiz eta horiek per tsona bakoi tzaren-
tzat gauza desberdinak esan nahi dituen, eta gure 
eran tzukizunak eta interesak lantokitik harago defini-
tzen dira. Identitate horiek ekoizle, kon tsumi tzaile 
eta inberti tzaile gisa ditugun eginkizunekin konbina-
tzen dira, merkatari tzako eta merkatari tzakoak ez 
diren testuinguruetan elkarreraginez. Per tsona batek 
merkatari tza-harremana izan dezake enplega tzaile 
batekin, zergak ordaindu, pen tsio-plan bat izan, eta 
bere soldata enpresa  txiki askotan gastatu. Aldi be-
rean, lagunak edo familiako kideak zaindu di tzake, 
denbora eman dezake komunitate-jardueretan eta 

zenbait erakundetako kide izan daiteke, interesagatik 
edo aisialdiagatik.

Estatu bidera tzaileak rol eta identitate ugari horiek kon-
tuan hartu behar ditu: per tsona bat aldi berean langilea 
eta zain tzailea izan daiteke, eta zerbi tzu publikoei la-
gundu eta haien onuradun izan daiteke. Horrez gain, 
Estatu horrek aitortu behar du herritarrek eskubidea 
dutela hainbat modutan parte har tzeko; ez soilik po-
litikak zuzen tzen zaizkien «boto-emaile» gisa, ez soi-
lik zerbi tzuen «kon tsumi tzaile» gisa, aho tsik gabeak, 
gasta tzen duten aurrekontuaren bidez ez bada. Gizarte 
zibilean parte har tzen duen herritar aktibo batek oina-
rrizko azpiegituren mul tzo sendo bat behar du, egune-
roko bizi tzan bere konpromiso sozial, ekonomiko eta 
politikoa motiba tzeko eta babesteko. «Aktibo» izatea-
ren ezaugarriak oinarrizko zerbi tzuak eskura tzea ez 
ezik, horiek diseina tzen eta berri tzen parte har tzeko 
aukera izateak ere badakar berekin. Herritarrak ahal-
dundu (eta politika demokratikoak biziberritu) nahi 
dituen estatu batek fun tsezko ekonomia berri tzen has 
daiteke, ongizatea baloratu eta eguneroko politikan 
 txertatuko duen ikuspegi baten esparruan. n
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FUN TSEZKO EKONOMIAREN TEORIA ETA EKIN TZA1

Steve Cranston 
Fun tsezko ekonomiaren liderra, United Welsh

1

Hannah Arendt: krisi-garaietan  
«argitasuna eska tzeko eskubidea dugu».

Fun tsezko teoria eta krisialdia 

Marta de la Cuestak Madrilen aurkeztu zuen Mu-
garik gabeko Ekonomialarien konferen tzian parte 
hartu nuenean2, orain jada beste garai bat dirudien 
hartan (2020ko o tsaila zen), garapen ekonomikoari 
buruzko ikuspegiak parteka tzeko pribilegioa izan 
nuen, besteak beste, Man-
chesterreko Uniber tsitateko 
Julie Froudekin eta Bar-
tzelonako Oriol Estelarekin. 
Agendaren puntu nagusia 
ongizatea tokiko garapen 
ekonomikoaren erdigunean 
jarriko zuten ikuspegi be-
rriei buruzko esperien tziak 
eta ideiak parteka tzea zen. 
Gales Hegoaldeko e txebizi-
tzarako nire elkartean sor-
tutako praktikaren bat azal-
tzeko eskatu zidaten.

Eta orduan pandemia iri tsi zen.

Rebecca Solnitek honako hau ida tzi zuen 2020ko 
apirilean: «Aldaketa handiko uneei esker, argi eta 
garbi ikus dezakegu zein den gure sistema (politikoa, 
ekonomikoa, soziala edo ekologikoa), sistema hori 
gure inguruan eraldatu ahala. Sistemaren indargu-
neak, ahuleziak, ustelduta dagoena, axola duena eta 
ez duena ikusten ditugu».

Eta fun tsezkoenak du benetako garran tzia: osasunak, 
gizarte-babesak, elikadurak, hezkun tzak, garraioak, 

1.  Rafael Torresek i tzulita (Aeiou Traductores).
2. https://ecosfron.org/transformar-la-economia-desde-lo-lo-

cal-2/

energiak, e txebizi tzak. Badirudi azkenean ulertu dela 
ongizatea ez dagokiola banakoari, gizarteari baizik. 
Zorigai tza hain hurbil izateak eta gure arteko loturak 
sor tzeak areagotu egin du gerta tzen ari dena deskriba-
tzen lagun tzeko hi tzen erabilera. Ni, zehazki, «elkar-
tasuna», «elkarri lagun tzea» eta «ontasuna» erabili 
direla ohartu naiz.

Covid-19aren krisialdiak agerian u tzi du langileen 
garran tzia; izan ere, duela hilabete gu txi arte, bide-
gabeki gu txiesten zituzten «kualifikazio  txikiko» 

langile tzat hartuz, eta orain 
«gil tzarri» eta «fun tsezkoak» 
dira, eta haien ahaleginen 
mende gaude guztiok. Ez dira 
izan di tzakegun edo ez di-
tzakegun «osagarriak», baizik 
eta gure ongizatearen oinarri.

Krisialdiak gordinki u tzi ditu 
agerian gure antolaketa eko-
nomikoaren ahuleziak, batez 
ere gizarte-lagun tzaren arloan. 
Halaber, osasunaren eta ongi-
zatearen, hazkunde ekonomi-
koaren, lanen eta oparotasuna-

ren arteko lotura eten dela baieztatu du.

Ez genekien orduan, baina o tsailean Madrilen izan 
genituen elkarrizketak eta aztertu genituen ikuspegiak 
are garran tzi tsuago bihurtu dira gaur egun.

Fun tsezko ekonomiaren teoria Galesen

Fun tsezko ekonomiaren pen tsamendua leiar bat da 
aberastasunak eta oparotasunak duten i txura uler-
tzeko: eguneroko premien munduko ekoizpena. Fun-
tsezko ekonomiari dagokio guztiok kon tsumi tzen 
ditugun ondasunak eta zerbi tzuak sor tzen eta bana-
tzen dituen ekonomiaren zatia, diru-sarrerak edo 

Covid-19aren krisialdiak agerian u tzi 
du langileen garran tzia; izan ere, duela 
hilabete gu txi arte, bidegabeki gu-
txiesten zituzten «kualifikazio  txikiko» 
langile tzat hartuz, eta orain «gil tzarri» 
eta «fun tsezkoak» dira, eta haien 
ahaleginen mende gaude guztiok. 
Ez dira izan di tzakegun edo ez di-
tzakegun «osagarriak», baizik eta gure 
ongizatearen oinarri.

https://ecosfron.org/transformar-la-economia-desde-lo-local-2/
https://ecosfron.org/transformar-la-economia-desde-lo-local-2/
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gizarte-maila kontuan hartu gabe, horiek eusten bai-
tiote eguneroko bizi tzari.

Gobernuen politikak abangoardiako teknologian eta 
punta-puntako industrietan oinarritu dira. Industria 
horiek, komunikabideetako lerroburuak monopoliza-
tzen dituzten arren, enplegu gu txi sor tzen dituzte, 
eta beste herrialde askotako gobernuen helburua 
ere badira. Hala ere, ekonomiaren zati handi bat 
egunerokoak baina fun tsezkoak diren ondasun eta 
zerbi tzuen ekoizpenean da tza, hala nola zainketak, 
 txikizkako merkatari tza, elikadura eta eraikun tza, 
tokiko enplega tzaile garran tzi tsuak direnak (zerbi-
tzuez ari garenean, e txebizi tzarako elkarteek ematen 
dituzten zerbi tzuez ere ari gara, United Welsh, adibi-
dez).

Azken urteotan, fun tsezko 
ekonomiaren teoriak indarra 
hartu du Galesen, adibide 
hauek erakusten duten bezala:

■n Galesen fun tsezko ekono-
miaren sarea abian jar tzea, 
2018an Swansearen iker-
keta abiarazita.

■n Galeserako Ekin tza Eko-
nomikoko Planean, Ha-
ranetako Lantaldean eta 
hiri-garapeneko planetan 
fun tsezko ekonomiaren 
ekin tzak identifika tzea.

■n Praktika eta fun tsezko 
pen tsamendua elementu 
garran tzi tsuenetako ba-
tzuk izan dira Mark 
Drakeford gure lehen mi-
nistroaren hauteskunde-programan.

■n 52 proiektuk (horien artean, United Welshek 
e txebizi tzarako beste hiru elkarte kiderekin 
lankide tzan diharduen proiektu bat dago) 4,5 mi-
lioi liberako fun ts baten (Foundational Economy 
Challenge Fund) lagun tza jaso dute. Finan tzaketa-
programa hori praktika-komunitate batek babesten 
du, parteka tzea eta heda tzea ahalbidetuko duen 
ikaskun tza erakar tzeko.

■n Galesko gobernuaren planak daude, Gales osorako 
zerbi tzu publikoen ba tzorde baten programa pilotu 
bat babesteko, tokiko komunitateetan aberastasuna 
sor tzeko ikuspegi sendoagoak garatuko dituena, 
Erresuma Batuan eta nazioarteko esperien tzian 

(Preston bereziki) eskuratutako ezagu tzak balia-
tuz.

■n Etorkizuneko belaunaldien ongizaterako Legeare-
kiko sinergia handia (Wellbeing of Future Genera-
tions Act 2015). Lege horrek garapen jasangarriko 
prin tzipioak eta praktikak erdigunean jar tzen ditu 
Galesko zerbi tzu publiko guztiak diseina tzean eta 
gauza tzean.

Fun tsezko ekonomiaren esperimentazioa Blaenau 
Gwent-en (Gales Hegoaldeko Haranak)

Blaenau Gwent Galesko hegoaldeko haranetan dagoen 
an tzinako mea tze- eta siderurgia-komunitatea da, eta 
gainbehera postindustrialaren eta inber tsiorik ezaren 
erronkei aurre egiten ari zaie. 2018an Swansea-ko 

Centre for Regeneration Ex-
cellence Wales zentroan egin-
dako konferen tzia batean aur-
keztutako fun tsezko ikerketa 
batek Swanseako badiako 
eskualdeko fun tsezko ekono-
miarako aukerak identifikatu 
zituen3.

Coastal Housing Associa-
tion finka tze- eta bitartekari-
tza-lanak egiteko erakunde 
garran tzi tsuenetako bat zela 
identifikatu zen, ondo koka-
tuta bai tzegoen ikerketak ar-
gitara atera zituen gomendio 
gil tzarri ba tzuetan buru iza-
teko.

Konferen tzia izan zen aste 
berean, Galesko gobernuak Blaenau Gwent-en laster-
keta-zirkuitu bat (Galesko Zirkuitua deri tzo) eraiki-
tzeko inber tsio-plan zuzenak ez babestea erabaki 
zuen. Birsorkun tza-gune bat izango zela zirudien, 
eremu horretara gaitasun berriak erakarriko zituena. 
Blaenau Gwenten e txebizi tzarako elkarteek beste 
aukera ba tzuk bilatu zituzten fun tsezko ekonomia ez 
indar tzeko, betiko ekimen tradizionalei jarraituz, hala 
nola lasterketen zirkuituaren ekimena, kapitalean oi-
narrituta. 

3. h t t p : / / w w w . r e g e n w a l e s . o r g / u p l o a d / p d f 
/062517091442What%20Wales%20Can%20Do%2022%20
June%202017%20FINAL%20V2.pdf.

Gobernuen politikak abangoardiako 
teknologian eta punta-puntako 
industrietan oinarritu dira. Industria 
horiek, komunikabideetako lerroburuak 
monopoliza tzen dituzten arren, enplegu 
gu txi sor tzen dituzte, eta beste herrialde 
askotako gobernuen helburua ere 
badira. Hala ere, ekonomiaren zati 
handi bat egunerokoak baina fun-
tsezkoak diren ondasun eta zerbi tzuen 
ekoizpenean da tza, hala nola zainketak, 
 txikizkako merkatari tza, elikadura eta 
eraikun tza, tokiko enplega tzaile garran-
tzi tsuak…

http://www.regenwales.org/upload/pdf/062517091442What%20Wales%20Can%20Do%2022%20June%202017%20FINAL%20V2.pdf
http://www.regenwales.org/upload/pdf/062517091442What%20Wales%20Can%20Do%2022%20June%202017%20FINAL%20V2.pdf
http://www.regenwales.org/upload/pdf/062517091442What%20Wales%20Can%20Do%2022%20June%202017%20FINAL%20V2.pdf
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Zertarako e txebizi tzarako elkarteak? 
E txebizi tzarako elkarteak irabazi-asmorik gabeko 
erakunde independenteak dira, eta 
helburu soziala dute: tokiko biz-
tanleei arrazoizko prezioko e txeak 
eskain tzea. Galesen 40 bat jabe 
sozial daude, e txe guztien % 16 
kudea tzen dutenak.

E txebizi tzarako elkarteek posizio 
pribilegiatua dute beren komunita-
teen barruan «finka tze-erakunde» 
gisa,  eta historia indar  tsua 
dute herritarren tzat eta tokiko 
negozioen tzat emai tza sozialak, 
ekonomikoak eta ingurumenekoak 
lor tzeko orduan. 2017/18an, elkarte 
galestarrek 1.200 milioi libera in-
guru gastatu zituzten, horietatik % 
84 Galesen geratu ziren, eta lanaldi 
osoko 9.000 lanpostuen baliokidea 
eman zuten. 

Blaenau Gwent-en, e txebizi tzarako 
lau elkartek herritarren e txeen % 20 
inguru dute, hornidura-kate zabala 
dute eta enplegu-emaile garran tzi tsua dira berezko es-
kubidez. E txebizi tzarekin zerikusia duten edo ez duten 
hainbat zerbi tzu ematen dituzte, eta tokiko biztanleen 
bizi tzan eragina duten erakunde askorekin lankide tzan 
ari tzen dira. Inguruan bizi diren per tsonek ondo balo-
ratutako ezinbesteko zerbi tzuez ari gara. Eskualdeare-
kin inplikatuta daude epe luzean: deslokalizazioa eta 
desinber tsioa ez dira haien aukerak. 

Finka tze-erakunde gisa duten rola honako hau da:

■n E txejabeei eta maizterrei hainbat modutan lagun-
tzea, hala nola diru-lagun tzak ematea, ongizatea, 
osasun- eta gizarte-lagun tzarekin lankide tzan ari-
tzea, etab.

■n Espazioak sor tzea eta garapen komunitarioari 
lagun tzea.

■n Lurren eta eraikinen jabe tza, hala nola ondasun 
komunitarioak/lurrak/azpiegitura ekologikoa.

■n Klima-aldaketari hel tzea, zero igorpen duten 
e txebizi tzak eraikiz edo lehendik dauden e txebizi-
tzak hobetuz.

■n Tokiko gastua bul tza tzea, hornidura-kateak, enple-
guak eta prestakun tza-aukerak babestuz.

Galesko gobernuaren Foundational Economy Cha-
llenge fun tsaren finan tzaketa lortu zen, Blaenau 

Gwenten lan egiten duten e txebizi tzarako lau elkar-
teen (Linc Cymru, Melin Homes, Tai Calon eta Uni-

ted Welsh) lankide tza poten tziala 
maximiza tzeko, finka tze-zeregin 
esplizitua baitute enpresa  txiki eta 
ertain (ETE) berrien edo lehendik 
daudenen tokiko hornidura-kateak 
susta tzen. 

Horren helburua tokiko ETEak 
erresilienteagoak izan daitezen 
lagun tzea da, bai eta e txebizi-
tzarako lau elkarteek maizterrei 
eta komunitateari zerbi tzu hobeak 
eskain tzea ere.

2018-19 bitartean ETEekin izan-
dako elkarrizketetan jasotako 
iruzkinetan oinarrituta, tokiko ne-
gozioei lagun tzeko menu berri bat 
garatu zen, oinarrizko prin tzipio 
hauetan oinarrituta: 

■n ETEen interesak arretaz en-
tzutea eta uler tzea.
■n ETEen interesak nabarmen-

tzea eta horiek lor tzen lagun tzea.
■n ETEek berek arazoak eta haien kausak konpon 

di tzaten lagun tzea.
■n ETEen komunitateak indar tzea, beren kabuz irau-

teko gai izan daitezen.
■n Beren indarguneak eta sareak balia tzea.
■n ETEen jabe tza kon tserba tzea, beharrezkoa denean 

lagun tza erakarriz.
■n ETEek, beharrezkoa denean, lagun tza eta konfian-

tzazko aholkulari tza dutela ziurta tzea, batez ere 
lehen aldiz eska tzen dutenean.

■n Tokiko ETEen tzako lagun tza-ildoen artean, ho-
nako hauek aipa di tzakegu: 

■n ETEekiko sareak indar tzea, Blaenau Gwenten 
erregistratutako errenta tzaile sozialen hornidu-
ra-kateen edo kate poten tzialen parte baitira, ne-
gozio horiek dituzten kezkak uler tzeko eta Blae-
nau Gwenten ETE guztien artean harremanak, 
konexioak eta sareak ezar tzen lagun tzeko.

■n ETEak lehendik dauden enpresa-lagun tzako saree-
kin konekta tzea.

■n E txebizi tzarako elkarteek erosteko eta kontrata-
tzeko eskain tzen dituzten aukerei buruz kon tzien-
tzia tzea, hala nola:

 — Erregistratutako errenta tzaile sozialen 
e txebizi tza-plan aurreratuak ezagutaraztea.

Blaenau Gwent-en, e txebizi-
tzarako lau elkartek herritarren 
e txeen % 20 inguru dute, 
hornidura-kate zabala dute 
eta enplegu-emaile garran tzi-
tsua dira berezko eskubidez. 
E txebizi tzarekin zerikusia 
duten edo ez duten hainbat 
zerbi tzu ematen dituzte, 
eta tokiko biztanleen bizi-
tzan eragina duten erakunde 
askorekin lankide tzan ari tzen 
dira. Inguruan bizi diren per-
tsonek ondo baloratutako 
ezinbesteko zerbi tzuez ari 
gara.
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 — Erregistratutako errenta tzaile sozialen artean 
harremanak ezar tzea eta lankide tza-aukerak 
ahalbide tzea.

■n Eskura tzeko aukerak berrikustea: horrek e txebizi-
tzarako elkarteen arteko lankide tza handiagoa 
ekarriko du, lizitazioetan eta garapenerako lankide-
tzan kontratazio orientatua eta prestakun tza- eta 
komunitate-prestazioak sar di tzaten, koheren tzia 
eta masa kritikoa hobe tzeko.

■n Gizarte-enpresetako bazkideak anima tzea parte 
har dezaten erregistratuta dauden eta eskura tze-
praktika formaletatik kanpo dauden errenta tzaile 
sozialen tzako aukerak diseina tzen eta gauza tzen, 
hala nola garapen komuni-
tarioko programak batera 
diseina tzen eta egiten.

■n Erregistratutako errenta-
tzaile sozialek gaitasun 
berriak desblokea tzeko 
modu sor tzaileak azter-
tzea, hala nola enpresa 
 txiki eta ertainei orienta-
tzeko/lagun tzeko lagun tza 
eman diezaieketen langi-
leak, lurra hobeto erabil-
tzea, gu txiegi erabilitako 
eraikinak edo enpresa 
 txiki eta ertainekin espa-
zioak parteka tzea.

■n ETEen sareetarako eta ekimen berrietarako finan-
tzaketa-aukerak maximiza tzea.

Pandemia baten erdian idazten ari naiz (2020ko maia-
tza). Zaila da tokiko enpresa-sarean izango duen 
inpaktuaren neurriari buruzko datu fidagarriak lor-
tzea. Enplegua manten tzeko planari heldu dioten 
langileen kopurua oso handia izan da. Ez dago argi 
zer eragin izango duen lehen ere berez hauskorra zen 
ekonomian.

Diseinatu zen ikuspegiaren zati handi bat sareak sor-
tzea, harremanak gara tzea eta, aurrez aurreko lanaren 
bidez, konfian tza eta ulermena ezar tzea zen. Harre-
manak, orain, online egiten dira. Berehalako helburua 
da gobernuaren lagun tza-paketeak gure hornidura-ka-
teetako ahalik eta negozio gehien eskura tzen dituztela 
berma tzea, gure fakturak garaiz ordain tzen ditugula 
ziurtatuz, baita, ahal den guztietan, epea bukatu baino 
lehen ere. Pandemia-garaian, errenta tzaile guztiek 
fun tsezko konponketak bakarrik hartu dituzte beren 
gain (adibidez, gas-galdarak manten tzea). Horrek 

aukera eman du tokiko negozio gehiago sar tzeko gure 
hornidura-kateetan, a tzeratutako lan-karga hori guztia 
onar tzeko. Lanen eta sor daitezkeen tokiko negozio 
berrien azterketa hori premiaz egiten ari da.

E txebizi tzarako elkarteak lanean aritu dira Galesko 
Foundational Economy Network gure merkatari tza-
organoaren bidez (Community Housing Cymru), Co-
vid-19aren krisialdiaren ondoren ekonomia susper-
tzeko eran tzun bat era tzen lagun tzeko. Bereziki, Gales 
osoko komunitateetan finka tze-erakundeetan egin 
daitezkeen inber tsioen bidez, baldin eta ongizate-hel-
buru ugari lor tzeko gai badira eta tokiko ekonomiek 

lur jo tzea erago tz badezakete. 
Identifikatu diren jardueren 
artean daude, besteak beste, 
gelditutako e txebizi tzetarako 
par tzelak desblokea tzea, be-
rehala e txebizi tza berri bihur 
daitezkeenak, edo lehendik 
daudenak moderniza tzea.

Fun tsezko ekonomiatik 
igorpen  txikietara igaro tzeko 
aukerak: karbonorik gabeko 
e txeak Galesen

Lehendik dauden Galesko e txeek karbonorik ez 
igor tzeko eta zero igorpeneko e txeak eraiki tzeko 
lehentasuna fun tsezko ekonomiaren goranzko mer-
katua da; izan ere, Galesko karbono-igorpenen % 
20 baino gehiago gure e txeetatik dator. E txebizi tza 
sozialetan inberti tzea gobernuaren pizgarri nagusie-
tako bat bihur tzen ari da, ekonomia amildu ez dadin. 
Aukera handia da Galesko ekonomia hurbileko hor-
nidura-kate bateran tz igaro tzeko, galestar jabe tzakoa, 
karbono-igorpenak murriztuko dituena, lan duina are-
agotuko duena eta trebakun tza hobetuko duena. Kar-
bonorik gabeko e txebizi tzak gobernuaren lehentasu-
netako bat bihurtu dira berriki, larrialdi klimatikoaren 
kudeaketan lagun tzeko. Azken hamar urteotan, Ga-
lesko gobernuak ekin tza hauek lehene tsi ditu:

■n E txebizi tza sozial berri oro zero igorpeneko es-
tandarrekin eraiki beharko da, eta horren ondoren 
beste titulartasun-mota ba tzuetako e txeak izango 
dira.

■n Lehendik dauden e txebizi tza sozialak (226.000 
inguru), pobrezia energetikoa paira tzen duten e-
txeak (155.000 e txe) eta beren e txebizi tzan bizi di-

Lehendik dauden Galesko e txeek 
karbonorik ez igor tzeko eta zero 
igorpeneko e txeak eraiki tzeko 
lehentasuna fun tsezko ekonomiaren 
goranzko merkatua da; izan ere, 
Galesko karbono-igorpenen % 20 baino 
gehiago gure e txeetatik dator. E txebizi-
tza sozialetan inberti tzea gobernuaren 
pizgarri nagusietako bat bihur tzen ari 
da, ekonomia amildu ez dadin. 
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ren jabeenak modernizatuko dira, eraginkortasun 
energetikoaren A mailara iri ts daitezen.

Blaenau Gwenten e txebizi tzarako lau elkarte akordio 
batera iri tsi dira, e txebizi tzak moderniza tzeko Blae-
nau Gwent arda tz duen ikuspegia gara tzen lagun-
tzeko. 

Etorkizuneko belaunaldien ongizaterako Galesko Le-
gearen (2015) espiritua eta testua lan tzen ari diren 
e txebizi tzarako elkarteen erronka inber tsio berriekin 
ongizate-onura ugari lor tzea da. Legeak eska tzen du 
e txebizi tzarako elkarteek ezar dezatela nola lortuko 
dituzten zazpi ongizate-helburuak, bost lan-metodoak 
erabiliz: preben tzioa, epe luzea, lankide tza, integra-
zioa eta inplikazioa.

Horrek hainbat aukera eta erronka berri irekiko ditu, 
e txebizi tza sozialari lagun tzeko inber tsio berriak 
berma tzeko. Lehenik eta behin, hurbileko/tokiko hor-
nidura-kateak, igorpen gu txikoak, kualifikazio han-
dikoak eta lan duinak areago tzea, tokiko negozioak 
inplika tzeko modu berri eta irudimen tsuen bidez, 
eta harremanak eskura tzeko ikuspegiak nabarmen-
duz. Bigarrenik, komunitateei lagun tzea, beren tzat 

proiektu garran tzi tsu gehiago egin di tzaten, komuni-
tateen berezko planak lerrokatuz eta indartuz, etorki-
zun jasangarriago batera igaro tzeko.

Modernizaziorako inber tsio berria errenta tzaileek 
e txebizi tzetan egindako inber tsio isolatu bihur tzeko 
arriskua dago, legea bete tzean oinarritutako ikuspe-
giekin, komunitatearen tzat onura mugatuak berma-
tzeko. Ikuspegi horretatik, maizterrek eta egoiliarrek 
«beren tzat» egiten den lanaren har tzaile pasiboak 
baino ez izateko arriskua dute.

Inber tsio berri hori aukera bat da maizterrekin eta 
komunitateekin lan egiteko, parte-har tzaile aktibo 
eta koproduktore bihur daitezen, tokiko trebakun-
tza eta gaitasuna sortuz, adibidez, pandemiak iraun 
duen bitartean komunitateetan garatu den iner tzia eta 
konfian tza balia tzea.

Horren ondorioz, e txebizi tzarako elkarteak eta to-
kiko agintariak fun tsezko ekonomiaren erdigunean 
daude, finka tze-erakunde bakarrak diren aldetik, eta 
sustapen-ekin tzetako eragile nagusiak izango dira, 
Gales osoko komunitateei etorkizun justuago eta 
karbonorik gabeko bateran tz tran tsizioa egiten lagun-
duko dietenak. n
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HIRI-PLANGIN TZA ESTRATEGIKOA ETA FUN TSEZKO EKONOMIA BAR TZELONAN: OINARRIZKORA I TZUL TZEA

Oriol Estela Barnet 
Bar tzelonako Plan Estrategiko Metropolitarraren koordina tzaile nagusia

1992ko Olinpiar Jokoen antolaketa 1986ko urrian 
eman zi tzaion Bar tzelonako hiriari, eta berri horrek 
adorez eta harrotasunez bete zituen bar tzelonarrak, 
baina, aldi berean, agintariei eta gizarte osoari erronka 
izugarria ekarri zien: den-
bora errekor batean, bost 
urte baino gu txiagoan, hi-
ri-eraldaketa ikaragarria 
egitea.

Hori lor tzeko erabili zen 
tresnetako bat 1988an 
Bar tzelonak onartu zuen 
plangin tza estrategikoa 
izan zen, 1982an AEBko 
San Fran tzisko hiriak ha-
sitako eredu bati jarraituz, 
eta pixkanaka Amerikako 
eta Europako beste hiri ba-
tzuetara hedatuz joan zena. 
Plangin tza horren fun-
tsezko elementua elkarte 
bat sor  tzea izan zen. 
Elkarte horretan erakunde 
publikoek eta pribatuek 
parte hartu zuten, eta be-
harrezko proiektu estrate-
gikoak bul tza tzeko behar 
ziren adostasun egokiak 
lor tzeko balio izan zuen.

Ordutik igaro diren 30 urteetan, bost plan estrategiko 
egin dira: hirirako hiru eta, ondoren, Bar tzelonako 
metropoli-eremurako beste bi1. Lehen planetan, hel-
buru nagusia zen hiriaren nazioarteko tzea susta tzea, 
azpiegiturak egunera tzea, inber tsioak erakar tzea eta 
enpresen lehiakortasuna lor tzea. Bigarren fasean, 

1. Bar tzelonako metropoli-eremua 36 udalerrik osa tzen dute, 
eta 3,2 milioi biztanle ditu. Horietatik erdiak Bar tzelonan 
bizi dira.

ezagu tzaren ekonomia, berrikun tza eta talentua 
erakar tzea izan dira helburu nagusiak. Zalan tzarik 
gabe, hiriaren egungo egoerak eta hirietako nazioko 
eta nazioarteko adierazle eta ranking gehienek adie-

razten dute helburu ho-
riek bete direla, eta Bar-
tzelona nazioarteko hiri 
arrakasta tsuenetako bat 
dela.

Hala ere, hain ageri-
koa ez den historia bat 
dago, azken hamarka-
dan oinarrizko zerbi-
tzu eta hornidurekin 
arazo handiak izan di-
tuen hiri bati buruz hi-
tz egiten diguna, hala 
nola urarekin eta ener-
giarekin; hiriko airea 
oso ku tsatuta dago, eta 
e txebizi tza-merkatuak 
gero eta biztanle ge-
hiagori ez dio aukera-
rik ematen e txebizi tza 
bat eskura tzeko. Hori 
guztia gerta tzen den 
bitartean, enpresa han-
diek (horietako asko 
multinazionalak) zerbi-
tzu horien horniduran 

modu oligopolistikoan jarduten dute eta, horri esker, 
etekin handiak lor tzen dituzte. Horren ondorioz, des-
berdintasun sozialak eta ekonomikoak izugarri hazi 
dira metropoli-eremuan, bai eta hiri-segregazioa ere: 
periferiako auzoak gero eta pobretuago daude eta hi-
riaren erdialdea, berriz, turismoak kolonizatu du eta 
gentrifikazio-prozesuen eragina jasaten du.

Egoera horren aurrean, prestaketa-fasean dagoen Bar-
tzelonako metropoli-plan estrategiko berriak aurreko 

Hala ere, hain agerikoa ez den historia bat 
dago, azken hamarkadan oinarrizko zerbi-
tzu eta hornidurekin arazo handiak izan dituen 
hiri bati buruz hi tz egiten diguna, hala nola 
urarekin eta energiarekin; hiriko airea oso 
ku tsatuta dago, eta e txebizi tza-merkatuak 
gero eta biztanle gehiagori ez dio aukerarik 
ematen e txebizi tza bat eskura tzeko. Hori guztia 
gerta tzen den bitartean, enpresa handiek 
(horietako asko multinazionalak) zerbi tzu horien 
horniduran modu oligopolistikoan jarduten 
dute eta, horri esker, etekin handiak lor-
tzen dituzte. Horren ondorioz, desberdintasun 
sozialak eta ekonomikoak izugarri hazi dira 
metropoli-eremuan, bai eta hiri-segregazioa 
ere: periferiako auzoak gero eta pobretuago 
daude eta hiriaren erdialdea, berriz, turismoak 
kolonizatu du eta gentrifikazio-prozesuen 
eragina jasaten du.
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planen helburu nagusien orientazio tradizionala alda-
tuko du, eta ekonomiaren eta gizartearen aurrerabidea 
bul tzatuko du, berrikun tzaren eta jasangarritasunaren 
bidez, desberdintasunen eta hiri-segregazioaren mu-
rrizketa lor tze aldera.

Fun tsezko Ekonomian oinarrituta  
(Foundational Economy)

Politika publikoen rol nagusia eta defini tzailea [...] 
herritar guztien tzako oinarrizko zerbi tzuen eskain tza 
ziurta tzea izan beharko li tzateke2.

Bar tzelonaren egungo egoerak erakusten du arrakasta 
ekonomikoak, eskala globalean uler tzen den bezala —
inber tsioak, talentua eta bisitariak erakar tzeko hirien 
arteko lehia kontuan hartuta—, ez dakarrela nahitaez 
bertako biztanleen tzako bizi-kalitate hobea. Horre-
gatik, Bar tzelonako plan 
estrategiko metropolita-
rraren ikuspegi berriak 
herritarren oinarrizko 
beharretan jarri behar du 
arreta. 

Horrela zehazten da Bar-
tzelonarako etorkizu-
neko estrategiaren hiru 
arda tz nagusietako bat: 
metropoli erresilienteago 
bat lor tzeko aurrera egi-
tea. Zer da erresilien tzia 
plan honetan? Metropoliko bazter guztietan eta une 
oro, guztion fun tsezko bizi-premiak ase tzeko gaita-
suna manten tzea eta hobe tzea, hain zuzen ere. 

Horrelako premiei eta, beraz, horiei lo tzen zaizkien 
azpiegiturei eta zerbi tzuei denbora luzean arreta gu-
txi eskaini zaienez, Bar tzelonak Europako batez bes-
tekotik gorako ku tsadura-indizeak jasan behar izan 
ditu, ur-horniduran murrizketak pairatu behar izan 
ditu azken aldi jakin ba tzuetan, pobrezia energeti-
koaren edo elikagai-bankuen egoerak hedatu egin 
dira, eta e txebizi tzetan defizit kroniko eta sakona du, 

2. «The distinctive, primary role of public policy should [...] be 
to secure the supply of basic services for all citizens» (Co-
lectivo de Economía Fundamental, Foundational Economy. 
The Infrastructure of Everyday Life , 2018, Manchester Uni-
versity Press, 1. or.). 

alokairuak ez baitaude mundu guztiaren eskura. Badi-
rudi horrek arduradun politikoak, erakundeak eta he-
rritarren zati handi bat ustekabean harrapatu dituela; 
izan ere, «[oinarrizko] zerbi tzu eta sistemen izaera ez 
da ohikoak izatea bakarrik. Oro har, seguru tzat jo tzen 
dira hu ts egiten duten arte»3.

Ildo horretan, estrategia espezifikoek egon behar 
dute, epe luzera honako hauek berma tzeko: aire 
garbia, ur-hornidura, elikagaien kalitatea eta segur-
tasuna, energia jasangarria eta e txebizi tza eskuraga-
rria. Eta, gainera, beste aukera ba tzuk definitu behar 
dira, edozein arrazoi edo krisi-egoera dela eta, haien 
erabilgarritasuna arriskuan jar tzen bada. Eta estrate-
gia horietan, neurri handi batean, korporazio pribatu 
handien esku u tzi diren azpiegitura eta zerbi tzu horien 
kudeaketaren kontrola berreskuratu behar da, korpo-
razio horiek ez baitiete arlo horietan dauden arazoei 
irtenbiderik eman, eta hau eskatu behar zaie: «[...] 
fun tsezko ekonomiatik etekinak atera tzen dituzten 

enpresa guztiek zehaztu 
beharko luketela zer 
i tzul tzen dieten komu-
nitateei, onura sozialari 
dagokionez»4. 

Fun tsezko ekonomia-
rekiko sintonia ez da 
bizi tzaren sostengurako 
oinar rizko elementu 
ho r i e t an  ama i  t zen ; 
plan estrategikoak al-
derdi materialaren zein 
probiden tzialaren zati 

diren beste elementu ba tzuk garran tzi tsu tzat jo tzen 
ditu, adibidez: telekomunikazioen azpiegiturak, ko-
nektagarritasun digitala eta zain tza-zerbi tzuak.

 «Fun tsezko Estrategia» abian

Ildo horretan, hiriko egungo gobernua hainbat eki-
men bul tza tzen ari da oinarrizko zerbi tzu horien 
gaineko tokiko subiranotasuna berreskura tzeko, 
eta, gainera, politikak eralda tzen ari da garapen 

3. «[Foundational] services and systems are not only mundane. 
They are usually taken for granted until they fail» (op. cit., 
7. or.).

4. «[...]all companies which draw revenue from the foundatio-
nal economy would have to specify what they put back as 
social benefit into the relevant communities» (op. cit. 3. or.).

Bar tzelonaren egungo egoerak erakusten du 
arrakasta ekonomikoak, eskala globalean uler-
tzen den bezala —inber tsioak, talentua eta 
bisitariak erakar tzeko hirien arteko lehia kontuan 
hartuta—, ez dakarrela nahitaez bertako 
biztanleen tzako bizi-kalitate hobea. Horregatik, 
Bar tzelonako plan estrategiko metropolitarraren 
ikuspegi berriak herritarren oinarrizko 
beharretan jarri behar du arreta.

https://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
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ekonomikoa lor tzeko eta gizarte-kohesioa hobe-
tzeko. 

Hona hemen orain arte egindako ekimen nagusiak:

■n Aire garbia: Igorpen Gu txiko Eremu bat ezar tzea. 
Horrek esan nahi du, ku tsadura-indize handiko 
egoeretan, 2000. urtea baino lehen fabrikatutako 
ibilgailuen zirkulazioa muga tzen dela metropo-
li-lurraldean. Horrez gain, Supere txadien pro-
grama sortu da, trafiko pribatura bideratutako 
kaleen kopurua heren bat murrizteko.

■n Ur-hornidura: aurrera egin da uraren kudeaketa uda-
laren esku uzteko proposamen batean, eta gaur 
egun epaitegietan eztabaida tzen ari dira; izan ere, 
enpresa horni tzaileak bilioi askoko kalte-ordaina 
eska tzen du kudeaketaren titulartasuna galduz 
gero.

■n Elikaduraren kalitatea eta segurtasuna: Bar tzelonako 
hiriak elikadura-estrategia bat onartu berri du, 
orain arte existi tzen ez zena; metropoli mailan, 
berriz, laster sinatuko da Elikagaien Gutun bat. Bi 
tresna horiek proiektu estrategiko ba tzuk dituzte 
elikadura-eredu berri bateran tz aurrera egiteko, 
eta Hiriko Elikagai Politiken Milango Itunean ins-
piratuta daude.

■n Energia jasangarria: aurreko agintaldian «Barcelona 
Energía» erakundea jarri zen mar txan, energia ele-
ktrikoaren merkatura tzaile publiko bat. 2018ko 

o tsailetik aurrera 45 MW kudea tzen ditu, hau da, 
tokiko energia berdearen 200.000 MWh ingururen 
baliokideak, eta pixkanaka bere ekin tza-eremua 
metropoli-lurralde osora heda tzen ari da.

■n E txebizi tza eskuragarria: 2018an, alokairuko 
e txebizi tza eskuragarrien lehen operadore publi-
ko-pribatua sortu zen. Metropoli mailan ere jar-
dungo du, eta 2024rako 1.500 egoi tza-unitate berri 
aurreikusten ditu. Era berean, e txebizi tza priba-
tuen sustapen guztietan, alokairu eskuragarriko 
e txebizi tzak e txebizi tza guztien % 30 izateko arau-
dia onartu da.

Horiexek dira Bar tzelonako Foundational Strategyre-
kin loturiko ekimen nagusiak, baina askoz gehiago 
ere sar daitezke, batez ere kontratazio publikoari lo-
tutakoak, gizarte-, ingurumen- edo hurbiltasun-hel-
buruekin, oinarrizko errentako edo tokiko monetako 
programa pilotuak oso errenta  txikiko auzoetan, edo 
Barcelona Activa garapen ekonomikorako agen tziaren 
gizarte-ekonomiako, ekonomia solidarioko eta hurbil-
tasuneko lan-ildo berria.

Esparru horretan, Bar tzelonako plan estrategiko me-
tropolitarra, metropoli mailan lankide tza publiko-pri-
batu-komunitarioko plataforma nagusia den aldetik, 
ekimen horiek metropoli-lurralde osoan bul tza tzeaz 
eta monitoriza tzeaz arduratuko da. n
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Covid-19ak eta mundu mailako krisialdiak ekono-
mian, politikan, gizartean, kulturan eta per tsonen 

bizi tzako eremu guztietan eragin duen inpaktua 
zenbaterainokoa izan den zalan tzazkoa da, baita 
pandemia-egoera gainditu ondoren ere. Ekonomiako 
Nobel saridunak ere ez dira ados jar tzen ondorio 
ekonomiko eta sozialei buruz, ezta krisialditik atera-
tzeko moduari buruz ere. Gauza bakarra dakigu: 
ez dela berdina izango leku guztietan. Datu ba tzuk 
lagungarriak izan daitezke arlo horietan izango 
den eragina balora tzeko, oinarri bat izan dezagun 
gizarte-berrikun tza eta erresilien tzia sustatuko duten 
ekosistemak eraiki tzen hasteko, gizabanako eta 
gizarte gisa. Berrikun tza susta tzea alde batetik, 
neurri estanko eta testuingurua kontuan har tzen 
ez dutenetatik alden tzeko, eta arazo komunen tzat 
konponbide egokiak aurki tzeko; eta erresilien tzia 
izatea bestetik, egoeraren konplexutasunera egoki-
tzeko aukera izan dezagun, egoeraren ondorioak aha-
lik eta gehien gu txituz, eta egoki tzeaz gain, arrisku 
horien eta etorkizuneko arriskuen eragina murrizteko 
prest egoteko ere. 

ELGEren arabera, eta Angel Gurría ELGEko idazkari 
nagusiaren hi tzetan (mar txoaren 20an argitaratua 
erakundearen webgunean)1, «munduko osasun-krisi 
baten eta ekonomia- eta finan tza-krisi garran tzi tsu 
baten arteko konbinazioak presio handia eragingo du 
gure gizarteetan. Osasun-krisiaren okerrena igaro on-
doren ere, jendeak aurre egin beharko dio gertatuko 
den enpleguaren krisiari. Herrialde askotako diru-sa-
rreren, aberastasunaren eta lan-egonkortasunaren 
arrakalak ahulezia handia dira, eta gure biztanleriaren 
zati handi bat meha txa tzen dute… Osasun-politikaren 
berehalako eran tzunetik harago, munduak neurri era-
bakigarriak eta asmo handikoak behar ditu, a tzeraldi 
ekonomikoa motel tzeko eta ahulenak babesteko. Per-
tsonak daude tartean: adinekoak eta gazteak, emaku-
meak eta gizonak, diru-sarrera gu txiko edo diru-sa-
rrerarik gabeko per tsonak, jada egoera zailari aurre 
egin behar ziotenak eta kaltetuenak izango direnak».

1. http://www.oecd.org/coronavirus/en/#op-ed

LANEren arabera (Lanaren Nazioarteko Erakundea), 
Covid-19ak «osasun publikorako meha txu bat izateaz 
gain, maila ekonomiko eta sozialeko nahasmenduek 
arriskuan jar tzen dituzte epe luzerako bizibideak eta 
milioika per tsonaren ongizatea… COVID-19 pande-
miak argi eta garbi erakusten duen bezala, egoera ho-
rrek pobreenei eta ahulenei kalte egiteaz gain, gizarte 
osoen eta mundu osoko komunitatearen ongizatea ere 
meha txa tzen du».

Gaur egungo testuinguru globalizatu eta interde-
pendentean, mundu mailako krisi honek isla du he-
rrialdearen ongizatean, eta litekeena da Gobernuak 
erronka demografikoarekin eta lurralde-desberdinta-
sunekin lotutako gaiak bigarren mailan uzteko ten-
taldian eror tzea, agenda politikoan sar tzea lortu on-
doren. 

Krisi global horren isla biztanle gu txiko landa-ere-
muko Espainian ere ikusten dugu. Hildakoek eta 
gehien kaltetutako landa-eskualdeen egitura demo-
grafikoaren aldaketek duten garran tzi ukaezinaz 
gain, Covid-19aren inpaktu ekonomikoak ondorio 
nabarmenak ekarriko ditu, herrialdearen garapenari 
eragingo diotenak eta autonomia-erkidegoen artean 
dauden lurralde-desberdintasunak iraunarazten la-
gunduko dutenak, baita areago tzen ere: BPGaren be-
herakada, enpleguak gal tzea, negozio-kopuru handi 
bat ixtea eta hainbat ETE (enpresa  txiki eta ertainak) 
desager tzea, osasun- eta hezkun tza-sistemen kaltebe-
ratasuna, gizarte-babeseko sistemen eta zerga-siste-
men gaineko presioa areago tzea… eta orain aurrei-
kusi ezin diren beste ondorio ba tzuk. 

Biztanle gu txi dituen landa-eremuko Espainiaren 
lurralde-errealitatea askotariko espazio desberdinek 
osa tzen dute, errealitate geografiko, ekonomiko, kul-
tural eta sozial desberdinez eta estrategia politikoz 
eratuta daudenak. Alderdi horiek guztiek desberdin-
tasunak dakar tzate, lau mul tzotan bil di tzakegunak: 
desberdintasun demografikoak, lanekoak, sozialak eta 
lehiakortasunari eta garapen-gaitasunari lotutakoak. 
Oro har, ezaugarri hauek dituzte: 

Cives Mundi GGKEren eta El Huecoren zuzendaria 

GIZARTE-BERRIKUN TZA, BIZTANLE GU TXIKO LANDA-EREMUEN GARAPEN  
JASANGARRIAREN «ROCK & ROLL STAR» BERRIA

Joaquín Alcalde Sánchez
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eran tzunak sor tzean zentratua3; FrenaLaCurva web-
gunea, zerbi tzu geolokalizatua eskain tzen duena, hiri-
lagun tza eta bizilagunen arteko elkarrekiko lagun tza 
bidera tzeko4; eta #TECHforCOVIDSpain, Ekonomia 
Digitalaren Espainiako Elkartearen (Adigital) web-
gune bat, enpresek eta herritarrek garatutako ekimen 
teknologiko guztiak bildu nahi dituena Covid-19ak 
eragindako osasun-krisiaren eragina minimiza tzeko5. 

Dagoeneko frogatu den bezala, krisi-garaian giza adi-
mena piztu eta gizarte-berrikun tza sortu edo birsortu 
egiten da. Ekin tzaile tzak eta gizarte-berrikun tzak alde 
handia ezar dezakete arazoei hel tzean, gizarte-, de-
mografia-, lan-, kultura- eta ingurumen-erronkei au-
rre egiteko ikuspegi berri tzaile eta dinamikoen iturri 
gisa, eta gizarte zibileko eragileak mobiliza di tzakete, 
ekonomian, gizartean eta ingurumenean garapen ja-
sangarria behetik gora susta tzeko. Horretarako, be-

rriz diseinatu behar dira ne-
gozio-ereduak, balio-kateak 
eta politika publikoak gauza-
tzeko mekanismoak. Testuin-
guru horretan, gizarte-enpre-
sek eta berrikun tza sozialak 
aldaketak eragiten dituzte, 
negozio-eredu bideragarrien 
oinarrian jarduten baitute, eta 
lanpostuak sor tzen baitituzte 
gizarte-premiak konpon tzen 
dituzten jardueren bidez, 
garapen inklusiboa ain tzat 
hartuz. Berrikun tza sozialak 
joera globalei, integratuei 
eta integra tzaileei, aktore 
ani tzekoei eta diziplina ani-
tzekoei egokitutako eran-
tzunak ematen ditu, lurral-

de-garapen orekatua eta jasangarria lor tzen lagun tzen 
dutenak.

Gaur egungo krisiak agerian jarri du estatuek ezin 
izango dutela Ongizate Estatuaren formatu bera 
mantendu datozen urteetan. Berrikun tza sozialak, 
hain zuzen ere, espazio hori bete behar du. Esate ba-
terako, Alemania edo Erresuma Batuari errepara tzen 
badiegu, ikus dezakegu fakturazio- eta errentagarri-
tasun-maila handiak lor tzen dituzten gizarte-enpresa 

3. http://www.ruralhacking.com/
4. https://frenalacurva.net/
5. https://www.techforcovidspain.org/

1. Egitura demografiko desegituratua, honako feno-
meno hauek markatua: biztanleriaren zahar tzea; 
landa-ingurunearen maskulinizazioa; gazteen emi-
grazioa; immigrazio desorekatua lurraldeen eta 
jatorriaren arabera; euskarri-belaunaldiaren pisua 
gal tzea. 

2. Ekoizpen-egiturei lotutako enplegua eta langa-
bezia, honako ezaugarri hauek dituena: langabezia 
kronikoaren fenomenoak, iraupen luzeko langa-
bezia, genero-desberdintasuna eta jatorri-desber-
dintasuna. 

3. Desberdintasun sozialak: polarizazio soziala, 
Errenta bermatuaren / Bizi tzeko gu txieneko di-
ru-sarreraren erabilera areago tzea, langabeziaga-
tiko estalduraren jai tsiera; kalteberatasun-egoe-
rak (desgaitasuna eta mendekotasuna; adineko 
per tsonen per tsona bakarreko familia-unitateen 
hazkundea). 

4. Desberdintasun lehiako-
rrak: mugikortasuna, I+G, 
berrikun tza, ezagu tza eta te-
knologia, IKT baliabideak. 

Arazo, joera eta kezka horiek, 
nahiz eta eragin-maila desber-
dinak eta berezitasunak izan, 
Espainiako lurraldeko erkidego 
gehienetan ageri dira, baita Eu-
ropan ere. Esparru horretan, 
Erronka Demografikoari aurre 
egiteko Estrategia Nazionalak2 
gidalerroak plantea tzen ditu 
lurraldeari eran tzun bateratua 
emateko, hiru gai demografiko 
arda tz hartuta: despopulazioa, 
zahar tzea eta biztanleria flota-
tzailearen ondorioak. Estra-
tegia horrek ekin tza-ildoak 
proposa tzen ditu, administrazio publikoek aipatutako 
hiru gaiei eran tzuteko, lurralde- eta hiri-eredu jasan-
garri batean oinarrituta. 

Covid-19aren krisiaren eta krisiondoko testuinguruan, 
eta egoera horri aurre egiteko, gizarte zibilak izan duen 
eta izaten ari den fun tsezko eginkizuna nabarmendu 
behar da, adibidez: RuralHacking proposamena, 
El Huecok sustatutako hackaton bat, Covid-19aren 
agerraldiak landa-inguruneetan eragindako krisiari 

2.  Hemen eskuragarri: https://www.mptfp.gob.es/dam/es/por-
tal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_gene-
rales_estrategia.pdf.pdf)

Dagoeneko frogatu den bezala, 
krisi-garaian giza adimena piztu eta 
gizarte-berrikun tza sortu edo birsortu 
egiten da. Ekin tzaile tzak eta gizarte-
berrikun tzak alde handia ezar dezakete 
arazoei hel tzean, gizarte-, demografia-, 
lan-, kultura- eta ingurumen-erronkei 
aurre egiteko ikuspegi berri tzaile eta 
dinamikoen iturri gisa, eta gizarte 
zibileko eragileak mobiliza di-
tzakete, ekonomian, gizartean eta 
ingurumenean garapen jasangarria 
behetik gora susta tzeko.

http://www.ruralhacking.com/
https://frenalacurva.net/
https://www.techforcovidspain.org/
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_generales_estrategia.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_generales_estrategia.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_generales_estrategia.pdf.pdf


26

asko daudela, eta inpaktu sozial positibo handia sor-
tzen dutela. Espainian oso a tzetik gaude oraindik, 
baina aukera handiak daude «gizarte-negozioeta-
rako», batez ere biztanle gu txiko landa-eremuetan; 
izan ere, sektore garran tzi tsuetan zerbi tzu publikoak 
indar tzea premiazkoa da, hala nola hezkun tzan, osasu-
nean, mugikortasunean, adinekoen zain tzan, higiezi-
nen sektorean eta energiaren sektorean, besteak beste. 

Ildo horretan, Cives Mundi GGKEan eta El Huecon 
duela bedera tzi urtetik hona 
lanean ari gara ekin tzaile-
tza soziala eta berrikun tza 
soziala susta tzen duen eko-
sistema bat sor tzeko eta bul-
tza tzeko, talentu ekin tzailea 
landa-eremura erakarriko 
duena: irekia, elkarlanekoa, 
modernoa eta erakargarria 
enpresen tzat eta ekin tzaileen-
tzat, aukerak sortuko dituena 
enpresa jasangarriak, kalita-
tezko enplegua eta garapen 
ekonomiko, sozial, ardura tsu 
eta jasangarria sor tzeko.

Cives Mundi eta El Hueco

Cives Mundi  gobernuz 
kanpoko erakunde bat da, 
irabazi asmorik gabekoa, eta Soriako probin tzian du 
egoi tza6. 1987az geroztik, garapenerako lankide tza-
proiektuetan lan egin du Asiako, Afrikako, Latinoa-
merikako, Europako eta Ekialde Hurbileko 22 herrial-
detan baino gehiagotan, hainbat gai eta ildo landuz: 
landa-garapen jasangarria, elikagaien segurtasuna, 
ingurumen-jasangarritasuna eta klima-aldaketaren 
aurkako borroka, erresilien tziaren eraikun tza, gizarte- 
eta ekin tzaile tza-ekonomiaren sustapena eta tokiko 
enpresen sare ekonomikoaren babesa; hori guztia ge-
nero-ikuspegiaren eta ingurumen-jasangarritasuna-
ren arabera eta giza eskubideetan oinarrituta. Gaur 
egun, Cives Mundik presen tzia aktiboa du Etiopian, 
Libanon, Mauritanian, Senegalen, Malin, Dominikar 
Errepublikan eta Haitin.

2011. urteaz geroztik, krisi ekonomiko eta sozia-
leko testuinguru batean —Sorian, gazteen langa-
bezia-maila handia da eta despopulazio-dinamikak 

6. http://www.civesmundi.es/esp/ 

areagotu egin dira—, Cives Mundik gizarte-ekin-
tzaile tza eta gizarte-berrikun tza susta tzeko na-
zioarteko lankide tzan zuen esperien tzia Espainian 
erabil tzen hasi zen. Horrela, El Hueco coworking 
eta fun tzio ani tzeko espazioa abian jarri zuen, bai 
eta gizarte-ekin tzaile tzarekin eta gizarte-berrikun-
tzarekin lotutako ekimen ugari garatu ere. Helburua 
enpresa sozial eta berri tzaileak sor tzeko loturak ezar-
tzea da, biztanle gu txiko landa-eremuetako ekono-
mia-, gizarte-, kultura- eta ingurumen-errealitatea 

eralda tzen lagunduko dute-
nak. 

Zergatik gizarte-ekin tzaile-
tza eta gizarte-berrikun tza? 
Biztanle gu txiko eremuetako 
egoera eta kapital soziala / 
giza kapitala ez dira isla tzen 
ez politiketan, ez landa-gara-
penerako egungo metodoetan. 
Arestian aipatu den bezala, 
ekin tzaile tzak eta gizarte-
berrikun tzak alde handia ezar 
dezakete eremu horietako 
arazoei hel tzean, gizarte-, 
demografia-, lan-, kultura- 
eta ingurumen-erronkei aurre 
egiteko ikuspegi berri tzaile 
eta dinamikoen iturri gisa, eta 
gizarte zibileko eragileak mo-
biliza di tzakete, ekonomian, 
gizartean eta ingurumenean 

garapen jasangarria behetik gora susta tzeko. 

El Hueco7 Sorian kokatutako gizarte-berrikun-
tzarako gune bat eta coworking zentro bat da. Haren 
helburua gizarte-ekin tzaile tza eta gizarte-berrikun tza 
susta tzea da, gizarte-premia eta -arazoei irtenbide ja-
sangarriak bila tzeko, eta gizarte-ekin tzaileei lagun-
tzen die enpresak sor tzeko, abian jar tzeko eta haz-
teko prozesuaren fase guztietan, enpresak sor tzeko 
eta gara tzeko ingurune egoki batean. 2011n abian 
jarri zenetik, El Huecok gizarte-ekin tzaile tzako eta 
gizarte-berrikun tzako ekosistema bat era tzea lortu du, 
eragile publiko eta pribatu garran tzi tsu guztiak inte-
gratuz, gizarte-ekonomiako ekimenak abian jar tzen 
lagun tzeko, batez ere biztanle gu txi dituzten eremuak 
jendezta tzen lagun tzeko: finan tza tzaile publikoak eta 
pribatuak, administrazio publikoa, uniber tsitateak eta 
ezagu tza-zentroak, tokiko ekin tza-taldeak, gizarte 
zibila, enpresak, eskualdeko hirugarren sektoreko 

7. https://www.elhueco.org/ 

Zergatik gizarte-ekin tzaile tza eta 
gizarte-berrikun tza? Biztanle gu-
txiko eremuetako egoera eta kapital 
soziala / giza kapitala ez dira isla tzen 
ez politiketan, ez landa-garapenerako 
egungo metodoetan. Arestian aipatu 
den bezala, ekin tzaile tzak eta gizarte-
berrikun tzak alde handia ezar dezakete 
eremu horietako arazoei hel tzean, 
gizarte-, demografia-, lan-, kultura- 
eta ingurumen-erronkei aurre egiteko 
ikuspegi berri tzaile eta dinamikoen 
iturri gisa, eta gizarte zibileko eragileak 
mobiliza di tzakete, ekonomian, gizartean 
eta ingurumenean garapen jasangarria 
behetik gora susta tzeko.

http://www.civesmundi.es/esp/
https://www.elhueco.org/
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erakundeak, nazionalak eta 
Europakoak, etab. 

Nabarmen tzekoa da 2017an 
El Hueco ELGEren «Boos-
ting Social Enterprise De-
velopment – good practice 
compendium»8  txostenaren 
argitalpenean agertu zela, 
eta bertan hautatu zutela 
gizarte-berrikun tzaren eta 
gizarte-ekin tzaile tzaren ar-
loan erreferen tzia diren Eu-
ropako hogei erakundeetako 
bat izateko. 

Gizarte-ekin tzaile tza eta 
gizarte-berrikun tza susta-
tzeko eta despopulazioaren 
aurka borroka tzeko lan-ildo 
horietan, hainbat jarduera nabarmendu behar dira:

■n Udaberriko Bilera. Duela lau urtetik hona, El Huecok 
Udaberriko Bilera bat egiten du urtero gizarte-eko-
nomiari eta eremu hu tsei buruz, eta urte bakoi-
tzean gai nagusiari eragiten dion gai bat azter tzen 
da, hala nola gizarte-berrikun tza, Espainiako eta 
Europako biztanle gu txiko eremuetako inpaktu-
inber tsioa eta jendezta tzeko gizarte-berrikun tza. 
Hamaika herrialdetako ia 50 hizlarik parte har-
tzen dute (Espainia, Alemania, Finlandia, Erre-
suma Batua, Portugal, Eslovakia, Fran tzia…) eta 
100 parte-har tzailek baino gehiagok izena ematen 
dute. Bilera horretan, Soria landa-eremuetarako 
eta biztanle gu txiko eremuetarako gizarte-ekin-
tzaile tzaren eta gizarte-berrikun tzaren Europako 
hiriburu bihur tzen da hiru egunean.

■n Presura, Espainiako Landa Eremua Jendezta tzeko Azoka. 
Presura azoka urtero egiten da; 2017ko azaroan 
egin zen lehen ekitaldia El Huecon, eta 60 erakusle 
izan ziren eta 4.000 per tsona baino gehiago berta-
ratu ziren publiko gisa. Presura elkargune bat da, 
batetik, Sergio del Molinok «Espainia Hu tsa» dei-
tzen dionaren eta, bestetik, hiritik urrun eta modu 
jasangarrian bizimodu berri bat hasteko leku baten 
bila ari diren per tsona guztien artekoa. Per tsona ho-
riek landa-munduak ematen dizkien aukeren berri 

8. https://www.oecd.org/publications/boosting-social-enterpri-
se-development-9789264268500-en.htm#:~:text=Good%20
Practice%20Compendium,-Social%20enterprises%20are&-
text=This%20compendium%20derives%20policy%20les-
sons,structures%2C%20to%20education%20and%20skills.

izan nahi dute proiektuak, eki-
menak eta abar abian jar tzeko. 
Eremu horiek talentuari eu-
tsi eta talentu berria erakarri 
behar dute, batez ere gazteen 
artean, ekonomiarekin, gizar-
terekin eta ingurumenarekin 
loturiko ekimen jasangarriak 
gara tzeko, kalitatezko gara-
pena eta enplegua sortuko 
dituztenak. Gainera, Presura 
Azokak oso enbaxadore be-
rezia du: Jendezta tzearen 
Autobusa. Azokaren aurreko 
hilabeteetan, jende gu txi bizi 
den Espainiako hainbat herri-
tatik igaro tzen da autobusa, 
landa-ingurura baikortasun- 
eta harrotasun-mezua erama-
nez9. 

■n Despopulazioaren aurka borroka tzeko irekitako 
lan-ildoan, Cives Mundik eta El Huecok Laponias 
Conectadas proiektua jarri zuten abian. Proiektu 
horretan, Soriako eta Terueleko ekin tzaileek (des-
populazioak gehien kaltetutako Espainiako probin-
tziak) ikaskun tza-esperien tziak truka tzen dituzte 
Finlandiako Laponiako ekin tzaileekin. Teruel eta 
Soriari Hegoaldeko Laponia esaten diete, probin-
tzia horietako eremu ba tzuetako biztanleria-den-
tsitateak lurralde artikoan daudenen an tzekoak 
direlako10.

■n Jendezta tzeko Musika. Jendezta tzeko Musika izeneko 
lehiaketa gailen tzen ari diren artisten tzako musi-
ka-deialdi bat da, haien talentuak ikusarazteko eta 
artista horien sormen-garapena susta tzeko. Despo-
pulazioari buruzko pen tsamendu kritikoa bul tza-
tzen duen kultura-eskain tza sor tzen du, lurraldeko 
baliabide endogenoei balioa ematen die, komuni-
tateak lurraldearekin dituen loturak estu tzen ditu 
eta gizarte-ekin tzaile tza elementu eralda tzaile gisa 
erakusten du.

■n Razón Valley Music Festival. Soria probin tziako Val-
deavellano de Teran, 190 biztanleko herri batean, 
ospa tzen den jaialdia da. Bigarren edizioa 2019an 
egin zen, eta guztira indie espektroko hamar tal-
dek parte hartu zuten, landatartasunaren kultura 
transmiti tzeko eta kultura-ondare agerikoari eta 
ikusezinari balioa emateko. Gainera, ahaldun tzea 
susta tzen du, autoestimua hobe tzen du eta lurral-
dearekiko kidetasun-loturak sendo tzen ditu, komu-

9. https://www.repoblacion.es/
10. https://www.empleaverde.es/proyectos/laponias-conectadas

El Huecok gizarte-ekin tzaile tzako eta 
gizarte-berrikun tzako ekosistema bat 
era tzea lortu du, eragile publiko eta 
pribatu garran tzi tsu guztiak integratuz, 
gizarte-ekonomiako ekimenak abian 
jar tzen lagun tzeko, batez ere biztanle 
gu txi dituzten eremuak jendezta tzen 
lagun tzeko: finan tza tzaile publikoak 
eta pribatuak, administrazio publikoa, 
uniber tsitateak eta ezagu tza-zentroak, 
tokiko ekin tza-taldeak, gizarte zibila, 
enpresak, eskualdeko hirugarren 
sektoreko erakundeak, nazionalak eta 
Europakoak, etab.

https://www.repoblacion.es/
https://www.empleaverde.es/proyectos/laponias-conectadas
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nitatea bere lurraldearen agintari bihur dadin eta 
harrotasunez ezagu tzera eman di tzan bere lurral-
dearen bizi-kalitateari, kultura-ohiturei, gizarte-ko-
hesioari, aisialdiari, aniztasunari eta nortasunari 
lotutako alderdiak11.

Razón Valley jaialdiarekin eta Jendezta tzeko Musika 
izeneko lehiaketarekin, balioa eman nahi diegu ar-
te-jarduerek eraldaketa sozio-ekonomikorako dituzten 
ahalmenei, artista bere gaitasunetan ahaldunduz, gi-
zartea eralda tzeko eragilea den aldetik. 

■n Interreg SOCENT SPAs proiektua, Gizarte Ekin tzaile tza Biz-
tanleria Gu txiko Eremuetan. Finlandiako, Alemaniako, 
Eslovakiako eta Espainiako sei erakunde publiko 
eta pribaturen arteko eskualdearteko lankide tza 
susta tzea du helburu, eskualdeetako politiken eta 
gizarte-ekin tzaileari lagun tzeko politiken era-
ginkortasuna hobe tzeko, eta gizarte-ekin tzaile tzak 
sor tzeko eta bizkor tzeko biztanle gu txiko eremue-
tan (SPAs ingelesezko siglengatik, Spaserly Po-
pulated Areas), eskualdeko lehiakortasunaren eta 
hazkunde inklusiboaren bul tza tzaile gisa12. 

■n TERRIS. Lurraldeak eta gizarte-berrikun tza. Landa-
tartasun berri baterako kosorkun tza. Espainiako 27 
probin tziatako 100 per tsonako talde batek (G-100 
izena jarri zioten), El Huecoren zuzendari tzapean, 
biztanle gu txiko lurraldeak jendezta tzen lagun-
duko dion landatartasun berriak nolakoa izan be-

11. https://www.razonvalley.com/
12. https://www.interregeurope.eu/socen tspas/ 

har duen zehazteko kosorkun tza-lana egin zuen, 
galdera hauetako bati eran tzuteko asmoz: «Nola 
uler tzen duzu gaur egun dugun landatartasuna? 
Zure ustez, nolakoa izan daiteke landatartasuna 
2030ean, gauzek orain arte bezala jarrai tzen ba-
dute? Nolakoa izatea nahiko zenuke guztion artean 
eraiki genezakeen landatartasun berria?». 

G-100 hamalau arlo estrategikotan banatu zen, eta 
horietan generoa eta ingurumena zeharka hartu dira 
kontuan: Energiak, Artea eta Kultura, Hezkun tza, 
E txebizi tza, Mugikortasuna, Osasuna, Turismoa, 
Nekazari tza eta Abel tzain tzako Ekonomia, Lana, Eko-
nomia Berriak eta Gizarte Berrikun tza, Gobernan tza, 
Landa Berrikun tza, Kulturartekotasuna eta Teknolo-
gia eta Komunikazioa. Lan horien aurretiazko on-
dorioak Sorian aurkeztu ziren, 2019ko mar txoaren 
21ean eta 22an13. 

«Espainiako, Europako eta munduko sistema eragi-
lea i tzal tzea eta berrabiaraztea», agian, aukera bat 
izango da lurralde berdinzaleagoak, orekatuagoak eta 
kohesionatuagoak eraiki tzeko, inor a tzean geratuko 
ez den lurraldeak eraiki tzeko, eta aukera bat izango 
da «fun tsezkoena ikusezina dela ohar tzeko, baina 
beharrezkoa eta landu beharrekoa dela: ikerketa, 
berrikun tza, ekitatea, giza kalitatea oinarrizko zerbi-
tzuetan, eta ahulenak hobeto trata tzea» (Luis Antonio 
Sáez, Zaragozako Uniber tsitateko Despopulazioari 
eta Sormenari buruzko Katedraren zuzendaria). n

13. https://www.nuevaruralidad.es/

https://www.razonvalley.com/
https://www.interregeurope.eu/socentspas/
https://www.nuevaruralidad.es/
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KASU PRAKTIKOA: OARSOALDEA ETA TOLOSALDEA ENERGIAZ BETEAK.  
ENERGIA BULEGOA ETA E txEKO-LAN ZERBI tzUA

Lankide tza, gure oinarria 

Gipuzkoako lurraldean, hainbat Garapen Agen tzia 
gabil tza lanean. Hauen lan egiteko moduagatik 

konpromiso garbia dugu lankide tzarekin eta uda-
lerri, erakunde, enpresa eta garapen egoeran dau-
den herrialdeen arteko alian tzekin, baita berrikun-
tzarekin, etengabeko hobekun tzarekin, jasangarrita-
sunarekin eta gizarte eran tzukizunarekin ere. Horiek 
horrela, beste hainbat lanen artean, eskualdetako 
herritarren eta gure inguruaren beharrak jaso eta 
jasangarriak diren proiektuak gara tzen ditugu. Hel-
burua, per tsonen beharrak ase tzeko gauzatu beha-
rreko ekin tzetan, erabakiak har tzeko baliabideak eta 
informazioa eskain tzea da.

Oinarrizko Ekonomia 

Ildo honetan Oinarrizko ekonomiarekin aurki tzen 
gara parez pare. Gure gizartean barneratuta dauka-
gun ekonomia ereduaren eta oinarrizko ekonomiaren 
arteko ezberdintasunetako bat, kon tsumi tzailea berriz 
herritar bihur tzea baita. Era berean, herritargoaren 
ongizatea berma tzeko oinarrizkoak diren eta oinarri-
zko ekonomia osa tzen duten baliabide eta zerbi tzuei 
berezko balio eta garran tzia ematea aldarrika tzen du. 
Izan ere, produktu eta zerbi tzu horien gabeziak herri-
tarren ongizatea kolokan jar tzen du. 

Ekonomia eredu honek, indibiduo gisa, planeta sun-
tsi tzen jarraitu nahi duen edo bere biloben tzat gorde 
nahi duen erabaki tzeko behar duen informazio guztia 
ematen dio, egungo kon tsumismo inkon tzientearen 
aurkako merkatu-mekanismoak herritarrei eskuraga-
rri jarriz. 

Beraz, Garapen Agen tziak eta oinarrizko ekonomia 
ereduak elkar elikatu daitezkeela kontura tzen gara, 
bien helburua baita, ahalik eta ondasun eta zerbi tzu 
gehien ekoiztea, eta, aldi berean, ahalik eta per tsona 
gehienei babes zabal eta duina emateko ahalmena 
handi tzea. 

Ondorengo lerroetan eta esandakoaren adierazgarri, 
Gipuzkoako Garapen Agen tziak gara tzen ari diren bi 
adibide, bi proiektu aurkezten ditugu. Lehen adibi-
dea, oinarrizko ekonomia materialaren adibide garbia 
den energia eta argindar-hornidurari dagokio. Biga-
rren adibidea, ordea, oinarrizko ekonomia probiden-
tzialean, gizartearen ongizatearekin  eta per tsonen 
arretarekin zuzenean lotuta dagoen zerbi tzu batekin: 
e txeko zain tza.

Oarsoaldea 1eta Tolosaldea Gara tzen 2 garapen agen-
tziak azken urteetan energia politika aktiboak gara-
tzen ari dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lagun-
tzarekin, energia kultur eredu berri baten bila, 
aurrezpen eta efizien tzia energetikoa sustatuz batetik 
eta energia berriztagarriak  txerta tzean bestetik. Hain 
zuzen, bi agen tziak gara tzen ari diren energia politi-
karen lan-ildoetako bat herritarren ahaldun tzera bide-
ratutako energia bulegoaren sorrera eta garapena 
dago; oinarrizko beharra den argindarraren inguruan 
herritargoak duen informazioa areago tzeko, kon-
tsumo ohiturak alda tzeko eta azken finean, energia 
beharrak ase tzeko beste kultura berria susta tzeko. 
Artikulu honetan, Oarsoaldea mar txan jar tzera doan 
energia bulegoa aurkezten da. 

Bestalde, herritargoaren ongizatea helburu duten To-
losaldea Gara tzen eta Oarsoaldea Garapen Agen tziek 
gizarte gaiei ere errepa tzen diete eta gizartea eta enple-
gua erabat uztar tzen dituen e txekolan zerbi tzua garatu 
dute azken urteetan. Per tsonen zain tza profesionaliza-
tzeko helburuarekin, 2017ko abendutik hona zerbi-
tzu arlo horretan egiten duten per tsonei, nagusiki 
emakumeak, e txeetan edo erakundeetan lan egiteko 
ziurtagiri profesional bat exigi tzen zaie. Eta, familiek 
ziurtagiria ez duten langileak kontrata tzen badituzte, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak familei ematen dieten 
dirulagun tza gal tzeko arriskua dute. Gauzak horrela, 

1.  http://www.oarsoaldea.eus/eu/oarsoaldea/eskualdeko-
garapen-agen tzia/sailak

2.  https://www.tolosaldeagara tzen.eus/eu/albisteak/e txeko-
lanetan-diharduten-langileen-eta-enplega tzaileen-lan-pol-
tsa-sortuko-tolosaldean

Ainara Lasarte Urkia 
Oarsoaldea Garapen Agen tzia

Garbiñe Mendizabal Ormazabal
Tolosaldea Gara tzen

http://www.oarsoaldea.eus/eu/oarsoaldea/eskualdeko-garapen-agentzia/sailak
http://www.oarsoaldea.eus/eu/oarsoaldea/eskualdeko-garapen-agentzia/sailak
https://www.tolosaldeagaratzen.eus/eu/albisteak/etxeko-lanetan-diharduten-langileen-eta-enplegatzaileen-lan-poltsa-sortuko-tolosaldean
https://www.tolosaldeagaratzen.eus/eu/albisteak/etxeko-lanetan-diharduten-langileen-eta-enplegatzaileen-lan-poltsa-sortuko-tolosaldean
https://www.tolosaldeagaratzen.eus/eu/albisteak/etxeko-lanetan-diharduten-langileen-eta-enplegatzaileen-lan-poltsa-sortuko-tolosaldean
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ziurtagiri hori atera tzeko erraztasunak ematea erabaki 
da eta, horren adibide, ondorengo lerroetan, Tolosal-
dea Gara tzenek egindako lana aurkezten da.

Energia bulegoa

Oarsoaldea eskualdea, Errenteriako, Lezoko, Oiar-
tzungo eta Pasaiako udalerriek osa tzen dute eta Ga-
rapen Agen tzia bezala, bertan energia bulego bat ezar-
tzera bul tzatu gaituzten hainbat ezaugarri elkar tzen 
dira.

Alde batetik, badira pobrezia energetikoaren inguruan 
alarmak pizten dituzten adierazle ba tzuk.

■n Energia-kon tsumoa EAEko batezbestekoa baino 
handiagoa da.

■n E txebizi tzen ia %100ek ur beroko sistemak 
dituzten arren, bero-sistemen presen tzia Gi-
puzkoan baino %21  txikiagoa da.

■n E txebizi tza-parkea, Gipuzkoakoa baino zaharra-
goa da, eta batezbestekoa azalera ere  txikiagoa da.

■n Familien batez besteko errenta osoa Gipuzkoakoa 
baino %4,64 baxuagoa da.

Datu horiek aztertuta ondoriozta daiteke prin tzipioz 
Oarsoaldean pobrezia energetikoaren eragina Gi-
puzkoako batez bestekoa baino handiagoa dela. Hori 
horrela izanik, beharrezkoa izango da Oarsoaldeatik 
gai hau sakonean gara tzea meha txu hori kontrolpean 
izateko, betiere herritarren konfort energetikoa ber-
matuz, kultura energetikoa hobetuz eta aldi berean 
berme hau ingurugiroari, gehiegizko energia kon-
tsumoak eragiten dion kaltea kontuan hartuz. 

Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokiak 
2017an egindako Azterlanaren arabera, oro har, ezja-
kintasun handia dago, kon tsumi tzen den energiaren 
jatorriari edo e txeek kontratatutako elektrizitate- eta 
gas-tarifen inguruan. Merkatuen eta Lehiaren Ba-
tzorde Nazionalaren e txeko panelaren 2017ko azken 
boladatik ondoriozta tzen denez, Espainiako e txeen 
%40,3k ez zekiten zer tarifa elektriko mota zuten 
kontratatuta. Inkestak beste datu interesgarri ba tzuk 
ere erakusten ditu, hala nola, gas naturala zuten e-
txeen erdiek (%50,9) elektrizitatea horni tzaile bera-
rekin kontratatuta zutela eta azken bi urteetan e txeen 
%15,7k eta %13,4k elektrizitatearen eta/edo gas natu-
ralaren eskain tza aldatu zutela, hurrenez hurren, beste 
informazio gehigarririk jaso gabe. Azken horien %17 

inguruk, aldaketaren ondoren, ulertu ez zuen termi-
noren bat aurkitu zuen, eta %13 inguruk zerbi tzu ge-
higarriak ikusi zituen fakturan, aldez aurretik jakin 
gabe.

Azken urteotan administrazioek eraikin eta e txebizi-
tzen eraginkortasun energetikoa hobe tzeko lagun-
tza ekonomikoak eta diru-lagun tzak sustatu dituzten 
arren, Gipuzkoako e txeen artean ez dago zabalduta 
horiei buruzko ezagu tza maila egokirik. 2017rako Po-
breziari eta Gizarte Bazterkeriari buruzko Inkestatik 
ondoriozta tzen denez, lau familiatik batek ez du inoiz 
haiei buruz hi tz egiten en tzun, eta %31,8k uste du 
bere ezagu tza-maila  txarra edo oso  txarra dela. Era 
berean, %17,4k dio bere ezagu tza ona edo oso ona 
dela, eta 2014an %22koa zen. Bilakaerari buruzko 
datuek, beraz, nolabaiteko narriadura erakusten dute 
lagun tza horien ezagu tzari dagokionez. 

Datu horiek bat datoz Oarsoaldeko Kon tsumi-
tzailearen Bulegoak emandako informazioarekin. Bu-
lego horretako teknikariek emandako testigan tzaren 
arabera, kon tsumi tzaileek energiaren inguruan egi-
ten dituzten kon tsultak faktura elektrikoarekin lotuta 
daude gehienbat. Kon tsumi tzaileek fakturen prezio 
oso altuak sala tzen dituzte, baina ez dakite arrazoia 
interpreta tzen, gehienbat hauek direla:

■n Energia-kon tsumo handia.
■n Beharrezkoa baino poten tzia handiago kontratatua.
■n Kontratatutako zerbi tzu gehigarrien ezjakintasuna 

(nahiz eta fakturan zerrendatuta agertu).

Gainera, argiaren fakturarekin lotutako kon tzeptuei 
buruzko ezjakintasun handia dago (adibidez, bana-
tzailearen eta merkatura tzailearen arteko ezberdin-
tasuna, energiaren jatorria). Kon tsumi tzaile ba tzuek 
arreta per tsonalizatua eska tzen dute, gastua optimiza-
tzeko eta argiaren faktura ahalik eta gehien murrizteko, 
alternatiba ekonomikoagoei buruzko gomendioak bi-
latuz, aukera zeha tzen bila. Bestalde, erreklamazio 
gehienak adineko per tsonengandik datoz, gehienbat 
argiaren faktura uler tzeko dituzten zailtasunengatik.

Beraz, azaldutako arrazoiak direla eta, beharrezkoa 
da gure eskualdeako herritarrei, energiaren inguruan; 
kon tsumoa, jatorria, kostua etab-i buruzko informazio 
garbiago bat eta aholkulari tza zeha tz bat eskain tzea. 

Guzti honez gain, Oarsoaldeko Energia Planaren 
esparruan egindako energia-ekoizpenaren eta -kon-
tsumoaren azterketak agerian uzten du gaur egun 
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energia-autohornidura oso urruneko errealitatea dela 
eskualdean. Hala ere, egoera honi buelta eman da-
kioke, Oarsoaldeko energia-baliabideen kudeaketa 
egokia eginez eta energia-baliabideen energia-poten-
tziala ustiatuz. Horretarako ordea, herritarrak ahal-
dundu egin behar dira, erabakiak har tzerako orduan, 
arlo honetan informazio argiagoa eta zeha tzagoa 
eduki tzeko eta beraien erabakiak inguruan izan di-
tzaketen ondorioak ere kontuan har tzeko.

Eskualdeko udalerri batean, Errenterian, egindako 
azterlanean jasotako datuen arabera, ikus daiteke 
garraioa eta mugikortasuna izango direla 2020rako 
energia-kon tsumo handiena izango duen sektorea, in-
dustria kontuan hartu gabe, eta CO2ko isuriak %7an 
areagotuko direla 2004arekin alderatuta (azterlanaren 
oinarri-urtea), A gasolioaren kon tsumoa nabarmen-
duz. Datu horiek ikusita, agerikoa da sektore horrek 
ingurumenean duen eragina eta hobe tzeko dagoen tar-
tea, batez ere garraio garbiagoa eta eraginkorragoa 
sustatuz erregai fosilen erabilera murrizten eta horien 
ordez beste ba tzuk jar tzen.

Bestalde, e txebizi tzen energia-kon tsumoari dago-
kionez, herritarrek urte ba tzuk darama tzate beren 
kon tsumo-ohituretan energia-eraginkortasuneko iri-
zpideak aplika tzen, dela ingurumenarekiko kon tzien-
tziazioagatik, dela kontu ekonomikoagatik, dela bien 
arteko konbinazioagatik. Edonola ere, Oarsoaldeko 
e txebizi tza-parkeak batez besteko an tzinatasuna 1979 
baino lehenagokoa du, eta, beraz, Klima Baldin tzei 
buruzko Eraikun tzako Oinarrizko Araua baino lehe-
nagokoa da, beraz isolamendu zuzena derrigortuta ez 
zegoen urteetan eraikita daude. Horrek eragin zuzena 
du energia-kon tsumoan; izan ere, 2007a baino lehena-
goko eraikinen ingura tzailea birgai tzeak energia-kon-
tsumoa %40 murriztu dezake. Oarsoaldeko Energia 
Plana presta tzerakoan egindako azterketaren arabera, 
e txebizi tzen energia-kon tsumoaren %60 instalazio 
termikoei dagokie, eta kon tsumo hori oso  txikia izan 
daiteke eraikinetan isolamendu egokia izanez gero. 
Neurri horrek eta beste ba tzuek (leihoak berri tzea, 
galdarak alda tzea, e txetresna elektrikoak eraginkor-
tasun energetiko handiagoa duten beste ba tzuekin 
ordezka tzea...) urra ts garran tzi tsuak izango lirateke 
eskualdeko kon tsumo energetikoaren murrizketan.

Bestalde, energia iturri berriztagarriak bul tza tzea fun-
tsezkoa da energia subiranotasuna lor tzeko. Teknolo-
gia horiek garatu eta ezar tzea lagungarria izan daiteke 
ingurumena babesteko, energia-kon tsumoa berma-
tzeko eta diber tsifika tzeko, ekonomia gara tzeko eta 
enplegua sor tzeko. Oarsoaldearen kasuan, bereziki 

azpimarragarria da eguzki-energia termikoaren eta 
eguzki-energia fotovoltaikoaren poten tziala, eta, neu-
rri  txikiagoan, biogasarena eta biomasarena.

Honen guztiaren harira, bai administrazioak bai beste 
erakunde ba tzuk mekanismoak gara tzen ari dira herri-
tarrei aldaketa horretan lagun tzeko: zerga-pizgarriak, 
lagun tza ekonomikoak, kon tzien tziazio-kanpainak 
eta abar. Fun tsezkoa da herritarrak informazio hori 
eskura tzeko sarbide erraza eta zuzena izatea, ez 
ezagu tzea oztopo izan ez dadin energia-tran tsizio ja-
sangarri horretaran tz bidera tzeko orduan. 

Aurretik aipatutako testuingurua kontuan izanik Es-
kualdeko Energia Bulegoak eskainiko dituen zerbi-
tzuak honakoak izango dira.

■n Argindarraren fakturan eta fakturazioaren ana-
lisian sartutako kon tzeptuak uler tzen lagun tzea, 
bereziki kontratatutako poten tziaren eta kon-
tsumitutako poten tziaren arteko aldea. Azterketa 
per tsonalizatua, gastu elektrikoa murriztera bide-
ratua. Dauden tarifei buruzko informazioa ematea 
eta herritarraren tzat egokiena zein den zehaztea.

■n Energia-kon tsumoaren ohiturak hobe tzeko aholkua 
ematea, energiaren erabilera arrazionaliza tzeko 
eta e txebizi tzen energia-gastuan aurrezteko. 
Prestakun tza-ekin tzak, kon tzien tziazio-kanpainak 
eta aholkulari tza per tsonalizatua herritarren jasan-
garritasun energetikoa bila tzeko.

■n Energiarako eskubidea berma tzea. Gizarte-bo-
noari, bonu sozial termikoari eta pobrezia ener-
getikoari aurre egiteko beste gizarte-lagun tza 
ba tzuei buruzko informazioa eta aholkulari tza 
per tsonalizatua.

■n Eskualdean energia berriztagarrien ekoizpena 
susta tzea. Partikularrei eta bizilagunen komunita-
teei energia berriztagarriak instala tzeko proiektuei 
buruzko aholkulari tza ematea: beharren azterketa, 
kostuak, zer lagun tza dauden, inguruan egindako 
onurak eta neurri fiskalei buruzko informazioa, 
etab.

■n Herritarrei tran tsizio energetikoran tz lagun tzea. 
Herritarren tzako ingurumen-sen tsibilizazioko jar-
duerak antola tzea gaur egun duten kultura energe-
tikoan aurrera pausuak emanez.

Azken finean, Oarsoaldeko Energia Bulegoaren hel-
buru nagusia, herritarrei bizi kalitatea hobe tzeko eta 
energia arloan erabakiak har tzeko ahaldun tzea da. 
Ahaldun tze hori, modu neutral batean eskainiz, eta 
beti ere, gure ekin tzekin, ingurumenarekin dugun 
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hartu-emanean eragindako aldaketei buruzko infor-
mazio garbia emanez. Horrela, eta herritarren behar 
bat aprobe txatuz, Oarsoaldeko eskualdean herritarren 
eta inguruaren artean dauden desorekak murrizteko 
bidean sakon tzeko aukera izango da. 

Zain tza

E TXEKO-LAN, e txeko-lanetan edo zain tzan lan 
egiten duten per tsonen gaitasunak hobetu, beren lan 
baldin tzak bermatu eta aldi berean, eskualdeko fami-
liei zuzenduriko bitartekari tza eta aholkulari tza zerbi-
tzua mar txan jar tzea helburu duen zerbi tzua da.

Zerbi tzuaren har tzaileak, batetik, e txeko-lanerako 
edo zain tzarako per tsona bat behar duten familia 
edo partikularrak dira eta bestetik, e txeko-lanetan 
edo zain tzan lan egin nahi duen edo lanean dabilen 
edonor. 

Zerbi tzuak
■n Familien tzat, doako aholkulari tza eta bitartekari tza 

zerbi tzua; per tsona bat kontratatu behar denean 
jarraitu behar diren pausuak argitu, lan eskain tzen 
kudeaketa eta hautaketa prozesuan lagun tza.

■n Lan egin nahi duten per tsonen tzat aldiz, lan eskain-
tzetan parte har tzeko lan pol tsa zerbi tzua eta 
prestakun tza eta kontratazioaren inguruko infor-
mazioa eta aholkulari tza.

Era berean, e txeko-lanetan edota zain tzan lan egin 
nahi duten per tsonen gaitasunak ere hobetu nahi 
ditugu eta honenbestez, prestakun tza ikastaroak 
eskain tzen dira. Besteak beste, lan bilaketa nola 
egin, euskara ikasteko ikastaroak eta menpeko-
tasuna duten per tsonak zain tzeko eska tzen den 
ziurtagiri profesionala eskura tzeko aukera ema-
ten dugu.

Tolosaldeko herritarren %20 baino gehiago 65 urtetik 
gorakoa da. Gaur egun bizi esperan tza gero eta luzea-
goa izanik, adinekoen zain tza beharrak gure gizar-
tean gero eta handiagoak dira. Menpekotasun egoeran 
dauden per tsonen arreta egokia eskain tzeko, familia 
askok norbait kontrata tzeko beharra dute askotan. 

Zain tza lana gehiago profesionaliza tzeko asmoarekin, 
arlo horretan egiten duten per tsonei, nagusiki emaku-
meak, e txeetan edo erakundeetan lan egiteko ziurta-
giri profesional bat exigi tzen zaie 2017ko abenduaren 

31tik aurrera. Ikastaro (doakoak Lanbidek edo Ho-
betuzek edota ordainduta erakunde ezberdinek) edo 
lan esperien tzia (gu txienez 3 urte) bidez ziurtatu ahal 
izango dute zain tzan ari tzeko gaitasuna. Menpekota-
sun legea dela eta, diru-lagun tza bat jaso tzen duten 
familiek kontratatutako langileak ziurtagiria ez badu, 
diru-lagun tza gal tzeko arriskua dute.

Zain tza lanean adinekoen egoi tzetan lan egiten du-
ten emakume askok jadanik lortu dute ziurtagiri hau, 
beraien enpresek eskainitako ikastaroen bidez. Baina 
e txeetan lan baldin tza berezietan lanean ari diren 
emakume askok (ordutegi oso luzeekin eta soldata 
mugatuak askotan) ez dute aukerarik izan ziurtagiria 
lor tzeko. Emakume askok ez daukate maiz informa-
ziorik honen inguruan. Kontratatuta dituzten gero eta 
familia gehiago ziurtagiria atera tzeko eska tzen diete 
beraien langileei, GFAren diru-lagun tza galduko 
duten beldurrez. Baina emakume askok ez daukate 
ikastaroetara joateko aukerarik edota erraztasunik, ez 
dutelako denbora librerik edo ordaindutako kur tsoen 
kasuan ekonomikoki ezin diotelako aurre egin, nahiz 
eta gaitasun ziurtagiria lor tzeko beharra ezagutu.

Tolosaldea Gara tzeneko migrazio eta aniztasun sai-
letik Tolosako udaleko Berdintasun sailarekin elkar-
lanean «Gure tzako», jatorri ezberdinetako emaku-
meen harrera proiektuan lanean dihardugu azken 
urteetan. Era berean, 2017ko udaberrian Tolosaldea 
Gara tzeneko migrazio eta enplegu sailak elkarlanean 
«E txeko lan» egitasmoa mar txan jarri zuen, zain tza 
lanetarako per tsona bat behar duen familia eta langi-
leak harremanetan jar tzeko, aholkulari tza eskaini eta 
lan pol tsa osatuz. Aholkulari tzaren barruan, familiei 
kontratuko baldin tzak eta lan bila dabil tzan per tsonei 
formazio eskain tzaren berri ematen zaie (euskara kur-
tsoak, lanbideko kur tsoak, etab.)

Gaitasun ziurtagirien kur tso eskain tza mugatua (ordu-
tegi eta kopuru aldetik) dela ikusita, Tolosaldea Gara-
tzen garapen agen tziak eta Inmakulada Labide Hezike-
tako ikaste txeak, modulu bat asteburutan eskain tzeko 
aukera baloratu zuten, beste modu batera ziurtagiri hori 
atera tzea ezinezko duten gizon-emakumeei zuzenduta. 
Taldea osatuko zela ziurta tzeko behin behineko izen 
emate bat egitea erabaki zen. Denbora gu txian kur-
tso hau egiteko 48 per tsonako aurretiko izen-ematea 
egin dugu Tolosaldea Gara tzenen Inmakulada Ikaste-
txearekin lankide tzan. Lehen ikasturtean 21 per tsonak 
hartu zuen parte mendekotasuna duten per tsonei 
lagun tza soziosanitarioa ematea gizarte-erakundeetan 
gaitasun ziurtagiria lor tzeko ikastaroan eta 2019 eta 
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2020 artean beste hogei per tsoneko bi talde ari dira 
ikastaroa jaso tzen. Are gehiago, ikastaro hauek izan 
dute arrakasta ikusita, 2021 urtera begira ere finan-
tzazioa lor tzeko azter tzen ari dira.

450 orduko formaku tza jaso tzen dute 5 moduluetan 
banatuta:

■n Esku-har tzen antolamenduan lagun tzea, erakun-
de-eremuan.

■n Elikagai- eta higiene-arretako esku-har tzeak 
erakundeetan.

■n Arreta soziosanitarioko esku-har tzeak erakundeetan.

■n Lagun tza psikosoziala eta harreman- eta komuni-
kazio-arreta erakundeetan.

■n Mendeko per tsonen tzako arreta soziosanitarioko 
lanekoak ez diren jardunbideak erakunde sozia-
letan.

Tolosaldea Gara tzen garapen agen tziatik gizarte gaiei 
lotutako horrelako proiektuak susta tzean, herritarra-
ren ongizatea garapenaren erdigunean jar tzen dugu 
eta per tsonen interesak eta beharrak ase tzeko lan tzen 
diren produktu eta zerbi tzuak susta tzen lagun tzen 
dugu, eskualdeko ekonomian oinarrizkoa den ikus-
pegi soziala  txertatuz. n
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Francisco Alburquerque Llorens 
Tokiko ekonomiaren garapenerako nazioarteko aholkularia

GOMENDATUTAKO LIBURUA

COLECTIVO FOUNDATIONAL ECONOMY, FOUNDATIONAL ECONOMY. THE INFRAESTRUCTURE OF EVERYDAY LIFE 
(MANCHESTER UNIVERSITY PRESS, 2018)

Artikulu honetan aipatu nahi dudan liburuak izen-
buru hau du: Foundational Economy. The infraes-

tructure of everyday life.. Lan kolektibo horren argu-
dio nagusiak eguneroko bizi tzako jarduerekin lotu-
tako oinarrizko zerbi tzu uniber tsalek duten garran-
tzia nabarmen tzen du, bai eta zerbi tzu horiei lotutako 
azpiegitura materialek duten garran tzia ere, eta hori 
nola erabil litekeen politika publikoak eta enple-
gu-politikak bidera tzeko, herritarren ongizate-maila 
hobeak lor tze aldera. Ikuspegi horrek zalan tzan 
jar tzen du ekonomiaren azterketan nagusi den ikus-
pegia: eskala handiko eta merkatari tza-dinamismo 
handiagoko jarduera «lehiakorren» nagusitasuna1.

Liburuaren egileen iri tziz, Fun tsezko Ekonomia 
(Foundational Economy) eguneroko bizi tzan be-
har diren azpiegitura materialek (Fun tsezko Ekono-
mia Materiala) eta oinarrizko zerbi tzu uniber tsalek 
(Fun tsezko Ekonomia Probiden tziala) osa tzen dute. 
Ekonomiaren ikuspegi nagusiak, berriz, eskala han-
diko merkatari tza-jarduerak nabarmendu ohi ditu. 
Ekonomiaren ikuspegi horren oinarrizko irizpideak 
ekoizpen-eraginkortasuna, lehiakortasuna eta ahalik 
eta onura pribatu handiena lor tzea dira, eta hori guztia 
barne-produktu gordinaren (BPG) adierazlearen bidez 
kuantifika tzen da, aurrerapenaren adierazle hoberena 
den aldetik. Egia esan, liburuaren egileek adierazten 
duten bezala, BPGaren adierazlea hazkunde ekono-
mikoaren sinonimo gisa modu obsesiboan erabil tzea 
metafora bat da, ekonomiaren irudi homogeneoa sor-
tzen duena, ekonomia errealaren heterogeneotasuna 
ezkutatuz; izan ere, ekonomia errealaren fun tsezko 
jarduera asko ikusezin gera tzen dira edo ez dira ain-
tzat har tzen, hala nola e txean egiten den ordaindu ga-
beko lana (edo lan ikusezina), gehienbat emakumeek 
egiten dutena. 

1. Liburu honen fun tsezko kapitulu bat gaztelaniara i tzulita 
dago, Mugarik gabeko Ekonomialariak taldeak berriki egin-
dakoa (https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/02/
Economia_Fundamental_ESF_2020_02.pdf). 

Horrela, hurrengo grafikoan ikus daitekeen bezala, 
Fun tsezko ekonomiak (materiala eta probiden tziala) 
honako jarduera hauek bil tzen ditu: energia-hor-
nidura, edateko ura, saneamendua eta estolderia, 
osasun-zerbi tzuak eta osasun- eta farmazia-lagun-
tza, eskola-sistema, elikagaiak bana tzeko  txikizkako 
sektorea, drogeria eta e txeko beste produktu ba tzuk, 
telekomunikazioak, telebista- eta irrati-aparatuak, ga-
rraio publikoa eta herritarren mugikortasuna, Inter-
neterako sarbidea, garbiketa eta zain tza,  txikizkako 
merkatari tza-bankuak, herritarren segurtasuna, suteen 
aurkako zerbi tzua, justizia-administrazioa, kon tsumo-
ondasun iraunkorren manten tze-lanak (e txebizi tza, 
automobila edo beste ba tzuk), natura-ingurunearen 
kon tserbazioa, hondakinen kudeaketa, hirigin tza eta 
ingurumena, zerbi tzu per tsonalak, maskoten tzako 
elikagaiak eta albaitari tza-zerbi tzuak, besteak beste. 

Era berean, liburuak Bazter u tzitako jarduerak 
izenda tzen dituen beste jarduera ba tzuk ere sartu be-
har dira Fun tsezko Ekonomian, hala nola kulturaren 
garapenarekin lotutakoak, hau da, oporrak, jate txeak, 
aisia, kirola, gimnasia eta a tsedena, per tsonen tzat eta 
e txeen tzat fun tsezkoak baitira. Horri gehitu beharko 
li tzaioke, esan bezala, e txeetan egindako ordaindu ga-
beko lana (gehienbat emakumeek egindakoa), fami-
liaren zain tza eta e txearen garbitasuna eta antolaketa 
barne har tzen dituena.

Fun tsezko Ekonomiaren osagaien hurbilketa kuantita-
tibo bat eskain tzen da 1. taulan, eta horrek erakusten 
du garran tzi tsua dela enpleguaren ikuspegitik Ale-
manian, Erresuma Batuan eta Italian; izan ere, 2016-
2017 aldian, hurrenez hurren, % 63,8, % 58,6 eta 
% 56,7ko ehunekoak lortu dituzte, hurrenez hurren. 
Horrek agerian jar tzen du fun tsezko jardueren gune 
horri ematen zaion arreta erabakigarria dela enplegua 
bila tzeko, eta horretan ardaztu litezkeela enpleguaren 
lurralde-politika aktiboak, gaur egungoak baino emai-
tza sendoagoak lortu nahi badira. 

https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526134004/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/02/Economia_Fundamental_ESF_2020_02.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/02/Economia_Fundamental_ESF_2020_02.pdf


35

Gráfico 1. Fun tsezko ekonomia. Francisco Alburquerque
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Fun tsezko
Ekonomia 
Materiala

Fun tsezko 
Ekonomia 

Probiden tziala

Bazter u tzitako 
jarduerak

Fun tsezko 
Ekonomia guztira

Gainerako 
 jarduera

ekonomikoak

Alemania 17,2% 24,1% 17,3% 58,6% 41,4%

Reino Unido 17,6% 26,2% 20,0% 63,8% 36,2%

Italia 17,9% 19,0% 19,8% 56,7% 43,3%

1. taula. Fun tsezko Ekonomiaren garran tzia enpleguan, ehunekotan 
(Alemania, Erresuma Batua eta Italia, 2016-17)

Iturria: Colectivo Foundational Economy (2018): Economía Fundamental. La infraestructura de la vida cotidiana.
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Fun tsezko Ekonomiarako beste hurbilketa kuantita-
tibo bat familia-unitateei buruzko inkestetan jasotako 
datuen bidez ere lor daiteke, horietan egindako gas-
tuei buruzko informazioa ematen baitute. 2. taulan, 
2015ean Europar Batasuneko herrialdeetako fami-
lia-unitateen asteko batez 
besteko gastua azal tzen da. 
Ikus daitekeenez, oinarrizko 
artikuluetan eta mugikor-
tasun-gastuetan egindako 
asteko batez besteko gastua 
—Fun tsezko Ekonomiaren 
bi osagai garran tzi tsu— fa-
milia-unitateen asteko gastu 
osoaren % 47 da, gu txi gora-
behera, Europar Batasunean.

Datu horiek oso nabarmenak 
izan arren, enplegu-politikek 
merkatari tza- eta teknologia-
jarduerei lotutako inber-
tsioak eta a tzerriko inber-
tsioak bistara tzen jarrai tzen 
dute, enplegu-sor tzaile 
nagusiak izango balira bezala. Hala ere, gogorarazi 
behar da a tzerriko inber tsio gehienak batez ere balore-
zorroko inber tsioak edo finan tza-inber tsioak direla, 
espekulazio-helburu argia duten tokiko aktiboak 
eskura tzen dituztenak. 

Planteamendu ez hain sinplista (edo ez hain 
ideologizatu) batek enplegu-sorreraren foku nagusia 
eguneroko bizi tzako fun tsezko zerbi tzuetan eta horiei 
lotutako azpiegituretan kokatu lezake, eta horrek 
emai tza hobeak ahalbidetuko lituzke herritarren 

enpleguaren, diru-sarreren 
eta bizi-baldin tzen hobekun-
tzaren ikuspegitik, eta, bide 
batez, garapen ekonomiko 
eta sozialaren helburua per-
tsonengan eta haien oinarrizko 
premiei eran tzutean ardaztuko 
luke, alde batera u tziz ahalik 
eta etekin pribatu handiena 
bila tzea, sistemaren oinarrizko 
helburu gisa. 

Ikuspegi  neol ibera lak , 
ekonomian nagusiki, fun tsezko 
sektore eta jardueren gaineko 
distor tsioari eusten dio —kon-
tzienteki edo inkon tzienteki—, 
eta lehentasuna ematen die 
«sektore lehiakorrei», goi-

teknologiakoei eta «ezagu tzan inten tsiboak diren 
zerbi tzuei», enpleguari dagokionez presen tzia  txikia 
duten arren eta batez ere esportazioetara bidera tzen 
diren arren; eguneroko bizi tzako jarduerak, berriz, 

1. Asteko gastua oinarrizko artikuluetan   

260,77 euros

- Elikagaiak eta edari alkoholgabeak 86,98 euros

- E txebizi tzaren alokairu- eta hipoteka-gastuak eta horrekin lotutako beste gastu ba tzuk 109,50 euros

- Ur-hornidura eta beste zerbi tzu ba tzuk 17,77 euros

- Elektrizitatea, gasa eta beste erregai ba tzuk 28,39 euros

- Komunikazioak 18,13 euros

2. Asteko gastua mugikortasunean

72,77 euros- Garraio-zerbi tzuak (trena, autobusa, etab.), hegazkin-bidaiak izan ezik 27,96 euros

- Garraio pribatua 44,81 euros

Asteko batez besteko guztizko gastua oinarrizko artikuluetan eta mugikortasunean (1+2) 333,54 euros

Familia-unitateetako batez besteko gastua guztira 711,27 euros

Oinarrizko artikuluetako eta mugikortasuneko gastuen ehunekoa guztizko gastuarekiko 46,90%

2 taula. Europar Batasuneko familia-unitateen asteko batez besteko gastua 2015ean

Iturria: www.ec.europa.eu/eurostat

Ikuspegi neoliberalak, ekonomian 
nagusiki, fun tsezko sektore eta 
jardueren gaineko distor tsioari eusten 
dio —kon tzienteki edo inkon tzienteki—, 
eta lehentasuna ematen die «sektore 
lehiakorrei», goi-teknologiakoei eta 
«ezagu tzan inten tsiboak diren zerbi-
tzuei», enpleguari dagokionez presen tzia 
 txikia duten arren eta batez ere 
esportazioetara bidera tzen diren arren; 
eguneroko bizi tzako jarduerak, berriz, 
oso maila sekundarioan gera tzen dira, 
jarduera ez-produktiboak balira bezala.

http://www.ec.europa.eu/eurostat
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oso maila sekundarioan gera tzen dira, jarduera ez-
produktiboak balira bezala. 

Ezagu tzaren sektore inten tsiboak eta goi-teknologiaren 
ekoizpena aipa tzea ezinbesteko osagaia da beti 
buruzagi politikoen eta agintarien diskur tsoetan. Esan 
ohi den bezala, «etorkizuneko sektore» nagusiak dira, 
eta, beraz, berrikun tza, produkzio-eraginkortasuna 
eta lehiakortasuna dakartela irudika tzen da. Horrek 
ongizate kolektibo handiagoa ekar diezagukela uste da, 
nahiz eta horren aurkako ebiden tziak izan. Liburuan 
adierazten den bezala, planteamendu hori baikorregia 
da, enplegua sor tzeko gaitasun  txikia duten sektoreei 
buruzkoa baita; izan ere, Europar Batasunean, 2016-
2017 urteetan, batez beste, enplegu osoaren % 4 
baino pixka bat gehiago izan da, eta osasunaren eta 
lagun tza medikoaren sektoreak, berriz, urte horietan 
enplegu osoaren % 11 sortu du. Gainera, liburuan 
adierazten den bezala, herrialde guztiek ezagu tzaren 
sektore inten tsiboen eta goi-mailako teknologiaren 
fabrikazioaren aldeko apustua egiten badute helburu 
estrategiko gisa, argi dago guztiek ezin izango 
dutela arrakastarik izan horrelako 
zerbi tzuak esporta tzen, eta 
ezin izango dutela beren 

herrialdeetan lanpostu nahikorik sortu, ikusi berri 
dugun bezala.

Dena dela, etorkizuneko sektore horien aurka egitea 
zaila dirudien arren, oso garran tzi tsua da uler-
tzea eguneroko bizi tzako jarduerak fun tsezko arda-
tza direla enplegua, diru-sarrerak eta bizi-kalitatea 
sor tzeko herrialde eta lurralde guztietan, eta arreta 
handiagoa merezi beharko luketela garapen-politiken 
aldetik, ez baitira soilik baztertu daitezkeen edo 
gizarte-politikaren sektore gisa mantendu daitezkeen 
sektoreak, sektore produktiboen subsidiarioak. 

Joera ideologiko hori nabarmen larriagotu da 
ekonomiaren egungo finan tzarizazio-fasean; izan 
ere, f inan tza-kapital espekulatiboaren aldekoek 
nagusitasuna lortu dute Fun tsezko Ekonomian 
egindako inber tsio produktiboetan. 

Mundu mailan, egungo kasinoko ekonomian heda tzen 
diren nazioarteko finan tza-mugimenduek, merkatari-

tza-bur tsa eta paradisu fiskal nagusietan 
oinarrituta, ekonomia errealaren 

transakzioen bolumena (hau 
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da, inber tsio produktiboak eta nazioarteko merkatari-
tzaren transakzioak) 40 edo 60 aldiz baino gehiago 
gaindi tzen dutela uste da. 

Horrela, oinarrizko zerbi tzu uniber tsalak eta horiei 
lotutako azpiegiturak erreferente nagusi tzat har tzen 
dituen garapenerako politika ekonomikoaren jarduera 
bat ezin da gizarte-politika soil tzat hartu, herrialde 
eta lurralde guztietako eko-
nomiaren fun tsezko sektorea 
baita. Beraz, kontua ez da 
ekonomikoki modu desber-
dinean eta ingurumenaren 
aldetik modu ez-jasangarrian 
hazten jarrai tzea, baizik eta 
tokiko ekonomien barne-ar-
tikulazioa handi tzen aurrera 
egitea, ase gabeko oinarrizko 
beharrei hobeto eran tzunez 
eta, horrela, eguneroko bizi-
tzako hainbat eremu indar-
tuz, ingurumenaren aldetik 
modu jasangarrian.

Asmo eta helburu horietatik 
urrun, errealitateak askoz 
ere aurpegi krudelagoa 
erakusten digu; izan ere, oinarrizko zerbi tzuak eta 
eguneroko bizi tzari lotutako azpiegiturak kontuan 
hartu beharrean (hala nola uraren eta elektrizitatearen 

hornidura, osasuna, hezkun tza, e txebizi tza, garraioa, 
banka publikoa eta Fun tsezko Ekonomiaren beste 
hainbat sektore), talde pribatu handiek pribatizatu 
eta merkantilizatu egiten dituzte joan den mendeko 
80ko hamarkadatik, ideologia neoliberalaren 
gorakada eta kapital-metaketan oinarritutako finan-
tza-joeren nagusitasun hegemonikoa baliatuz. 
Kapitalismo-mota horrek ekoizpenaren eremutik 

kanpo zabaldu du bere 
logika harraparia, kon tsumo 
kolektiboaren esparrua ere 
inbadi tzeko, eta horrek 
eragin du, zuzen esanda, 
ondasun komunen edo izaera 
kolektiboko ondasunen jabe-
tza gal tzea, eta horiek berriro 
berreskuratu behar dira, 
kosta ahala kosta.

Beraz, premiazkoa dirudi 
gure ekonomien oinarrizko 
fun tzionamenduari buruzko 
hausnarketa sakon bat egitea, 
helburu solidarioak modu 
eraginkorrean bila tzeko, eta 
ez soilik talde ekonomiko 
handiek irabazirik handienak 

lor tzeko; horretarako, Fun tsezko Ekonomia liburuan 
egiten den bereizketa ekarpen berri tzailea eta 
beharrezkoa irudi tzen zait. n

Asmo eta helburu horietatik urrun, 
errealitateak askoz ere aurpegi 
krudelagoa erakusten digu; izan ere, 
oinarrizko zerbi tzuak eta eguneroko 
bizi tzari lotutako azpiegiturak kontuan 
hartu beharrean (hala nola uraren eta 
elektrizitatearen hornidura, osasuna, 
hezkun tza, e txebizi tza, garraioa, banka 
publikoa eta Fun tsezko Ekonomiaren 
beste hainbat sektore), talde pribatu 
handiek pribatizatu eta merkantilizatu 
egiten dituzte joan den mendeko 80ko 
hamarkadatik…
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Colectivo Economía Fundamental: 
 https://foundationaleconomy.com/

Europako iker tzaile akademikoen kolektibo bat da (batez 
ere). Elkarrekin lan egiten dute pen tsamolde berri bat gara-
tzeko, politika ekonomikoak izan beharko lukeenari buruzko 
ideia nagusiak desafia tzen dituena. Taldeko kideak hainbat 
herrialdetakoak dira, diziplina askotatik datoz eta hainbat 
afiliazio politiko dituzte. Talde gisa, praktika bereizgarri bat 
gara tzen ari dira: liburuen, artikuluen eta hainbat produkturen 
egile tza kolektiboa, interes publikoko  txostenak barne. 
Gizarte-berrikun tza bul tzatu nahi dute, politikoki posible dena 
alda tzeko. Dosier honetako bi koordina tzaileak, Oriol Estela 
eta Marta de la Cuesta, talde horretako kide dira.

Foundational economy. The infrastructure of everyday 
life liburuaren bigarren atala, «(Re)discovering the 
foundational» izenburukoa, gaztelaniaz irakur daiteke Estela 
Ramira Gomezek Mugarik gabeko Ekonomialarien tzat 2020ko 
o tsailean egindako i tzulpenari esker, Madrilgo Udalaren 
lagun tza izan zuena, «Escuela popular de economía y ODS: 
vecinos y vecinas de Madrid construyendo una economía 
para la localización de la Agenda 2030» proiektuaren barruan.  
https://ecosfron.org/economia-fundamental-la-
infraestructura-de-la-vida-cotidiana/

Honako esteka honetan, halaber, joan den o tsailaren 13ko 
mahai-inguruko eztabaida-bideoa ikus daiteke «Ekonomia 
tokian-tokian eralda tzea» gaiari buruzkoa; Julie Froud 
(Manchesterreko Uniber tsitatea), Oriol Estela Barnet (PEMB) 
eta Steve Cranston (United Welsh Housing Association) izan 
zituen partaide:

https://ecosfron.org/transformar-la-economia-des-
de-lo-local-2/

2020 MANIFESTUA «Zer dator pandemiaren ondoren?»

Covid-19aren pandemian, Europako herritarren berehalako 
kezkak honako hauek dira: birusaren hedapena eta osasun 
publikoaren krisia, konfinamenduak eta horien ondorio 
ekonomikoak, eta gobernuen eran tzuna. Krisiak fun tsezko 
ekonomiaren garran tzia eraku tsi du. Ekonomia nazional bakoi-
tzean fun tsezkoak diren jarduera eta lanen zerrendak berak 
ematen du fun tsezko tzat jo tzen denaren definizio praktiko 
bat. Baina, zer etorriko da krisia amai tzen denean? Krisiaren 
ondoren, besterik ezean i tzuliko gara ezagu tzen dugun egoerara, 
nahiz eta  txarra izan?; edo aurreko belaunaldian zaindu ez 
diren fun tsezko ondasun eta zerbi tzuen hornidura berritua 
defenda dezakegu? Zer dator pandemiaren ondoren?, 
Foundational Economy Collective-renak, hamar puntu azal-
tzen ditu ekonomiaren oinarriak berri tzeko. Edo, Manifestua 
2020, proposamen horren ber tsio laburragoa dena:  
https://foundationaleconomy.com/espanol-COVID-19-
report/

https://foundationaleconomy.com/
https://ecosfron.org/economia-fundamental-la-infraestructura-de-la-vida-cotidiana/
https://ecosfron.org/economia-fundamental-la-infraestructura-de-la-vida-cotidiana/
https://ecosfron.org/transformar-la-economia-desde-lo-local-2/
https://ecosfron.org/transformar-la-economia-desde-lo-local-2/
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/05/cast-what-comes-after-final-in-word-26-march-2020-spanish-translation.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/05/cast-what-comes-after-final-in-word-26-march-2020-spanish-translation.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/04/es_manifiesto_economc3ada_fundamental_2020.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/04/es_manifiesto_economc3ada_fundamental_2020.pdf
https://foundationaleconomy.com/espanol-covid-19-report/
https://foundationaleconomy.com/espanol-covid-19-report/
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http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
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http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
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http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-20-fiscalidad-eficiencia-y-equidad/
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http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-23-el-buen-vivir-como-paradigma-societal-alternativo/
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https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-36-zk-demografia-aldaketak-ugalketa-ereduan/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-37-zk-ekonomia-zirkularra-aukera-burutsua/
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MgE dosierrak
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