
MgE dosierrak
39. zk., 2020ko udazkena

EKONOMIAREN  
OLIGOPOLIZAZIOA



AURKIBIDEA

AURKEZPENA: EKONOMIAREN OLIGOPOLIZAZIOA 4
José Ángel Moreno Izquierdo Juan A. Gimeno Ullastres
Mugarik gabeko Ekonomialariak eta Demokrazia 
Ekonomikoaren aldeko Plataforma

UHUN (UNED) eta Mugarik gabeko Ekonomialariak

ENPRESA HANDIEN MERKATU-BOTERE GERO ETA HANDIAGOA: INPLIKAZIO EKONOMIKOAK   9
Antón Costas Comesaña 
Bartzelonako unibertsitatea  

KORPORAZIO HANDIEN PROBLEMATIKA FISKALA:  
ORDAINKETAK SAIHESTEA, USTELKERIA ETA PARADISU FISKALAK  13 
Carlos Cruzado Catalán 
GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda)

FINANTZA-KONGLOMERATUAK: BOTEREAREN GAINEKO BOTEREA    17
Juan Torres López  o
Sevillako Unibertsitatea

OLIGOPOLIO TEKNOLOGIKOAK: LEGE EKONOMIKO BERRIAK, DINAMIKA KORPORATIBO ZAHARRAK  21
Ignacio Muro Benayas 
Demokrazia Ekonomikoaren aldeko Plataforma; Ekonomialariak Krisiaren Aurrean;  
Mugarik gabeko Ekonomialarien Patronatuko kidea

IBEX 35, ESPAINIAREN HISTORIA ETA ETORKIZUNA MARKATU DUEN BOTERE EKONOMIKOA 26
Rubén Juste de Ancos
Soziologian doktorea 

«KATUAREN KALEZULO» KAPITALISTA: BOTERE KORPORATIBOAREN AURKAKO  
LISKARRAK NORMALTASUN BERRIAN 30
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate
Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia (OMAL - Paz con Dignidad) 

DEMOKRAZIA ENPRESAN: ALTERNATIBA POSIBLE BAT 37
José Miguel Rodríguez Fernández
Valladolideko Unibertsitatea

LIBURU GOMENDATUA: EL OLIGOPOLIO QUE DOMINA EL SECTOR ELÉCTRICO:  
CONSECUENCIAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA (ENRIQUE PALAZUELOS)   44
Rodolfo Rieznik Kornblihtt
Mugarik gabeko Ekonomialariak 

GEHIAGO JAKITEKO 47

Dosier honetako testuek egileen iritzia soilik adierazten dute, eta iritzi horrek ez du zertan bat etorri horri buruz MgEk duen jarrera instituzionalarekin. 



Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 1997an 
unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur egun ekonomia 
bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra eraiki nahi duten 
pertsonek osatua; erakundearen lehentasunezko asmoa 
pobrezia eta desberdintasunak desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste dugu 
garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia gizakiaren 
zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun gertatzen den 
bezala, milioika pertsona ekonomiaren zerbitzura egon 
daitezen.

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

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-eragileen 
artean elkarrizketa errazten eta sareko lana sustatzen 
lagundu. Izan ere, gizartearen parte-hartze zabal baten 
bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko ekonomia bat.

Gure bazkideen aldizkako ekarpenei esker, iraupen luzeko 
proiektuak planifikatu eta garatu ditzakegu, diru-laguntzen 
mende egon behar izan gabe.

Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundeko bazkide 
egin eta aldizka gurekin kolaboratu nahi baduzu, bete gure 
webgunean eskuragarri dagoen formularioa::

www.ecosfron.org
Edo deitu telefono honetara: 91 549 72 79

Gure dosierrek ekonomiari buruzko ikuspegi berriak ematen dizkizutela uste baduzu eta babesa eman nahi badiguzu, 
egin ekarpen bat

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei buruzko Espainiako legeriak zerga-arloko trataera onuragarriagoa ezartzen du pertsona fisikoek egindako 
dohaintzetarako, eta, hala, PEFZaren kuotan murrizketa bat lortzen da.

ARGITALPEN KONTSEILUA

José Ángel Moreno – Koordinatzailea
Luis Enrique Alonso
María Eugenia Callejón
Marta de la Cuesta
María Luisa Gil Payno
Juan A. Gimeno
José María Sumpsi
Carmen Valor

Ale honen koordinazioa:
José Ángel Moreno Izquierdo  
Mugarik gabeko Ekonomialariak eta 
Demokrazia Ekonomikoaren aldeko 
Plataforma
Juan A. Gimeno Ullastres  
UHUN (UNED) eta Mugarik gabeko 
Ekonomialariak

ISSN 2603-848X Dossieres EsF

MgE Dosierrak Mugarik gabeko 
Ekonomialariak erakundearen hiru hileroko 
argitalpen digital bat da.

Azaleko irudia  
eta maketazioa: LA FACTORÍA DE EDICIONES

Mugarik gabeko Ekonomialariak Euskadi
Ronda kalea z/g Bolunta eraikina
48005 Bilbo
Tel.: 94 415 34 39
ecosfron.euskadi@ecosfron.org

Mugarik gabeko Ekonomialariak
Gaztambide kalea, 50
(sarrera SETEMen lokaletik barrena)
28015 Madril
Tel.: 91 549 72 79
ecosfron@ecosfron.org

MgE Dosierrak, Economistas sin Fronteras 
erakundeak egina (http://www.ecosfron.
org/publicaciones/), Creative Commons 
Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 4.0 
Internazionala lizentzia baten pean banatzen da

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Baimenduta dago lanaren kopiak egitea, osorik edo 
partzialki, bai eta haren jendaurreko jakinarazpena 
ere, betiere ez bada helburu komertzialarekin 
egiten eta jatorrizko lanaren egilea nor den 
aitortzen bada. Ez da baimentzen lan eratorririk 
sortzea.

http://www.ecosfron.org
mailto:ecosfron@ecosfron.org
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://ecosfron.org/unete/aportacion-puntual-2/


4

AURKEZPENA 

EKONOMIAREN OLIGOPOLIZAZIOA

José Ángel Moreno Izquierdo
Mugarik gabeko Ekonomialariak
eta Demokrazia Ekonomikoaren Aldeko Plataforma

Juan A. Gimeno Ullastres 
UHUN (UNED) eta Mugarik 
gabeko Ekonomialariak

Gaur egungo ekonomia, bai herrialde bakoitzean, bai 
mundu-mailan, oso oligopolizatuta dagoela adieraztea 
oso agerikoa den zerbait esatea da. Agerikotasun 
horrek aspalditik nabarmen gertatzen ari den fenomeno 
bat islatzen du, 1970eko hamarkadaren amaieratik 
bizkortu dena, politika neoliberalek eraginda, neurri 
handi batean. Zaila da kontzentrazio-maila handirik 
gabeko ekonomia-sektore bat aurkitzea. Izan ere, 
sektore gehienetan, enpresa-talde gutxi batzuek 
nagusitasun ikaragarria dute, eta, horren ondorioz, 
botere erabakigarria merkatuan.

Ebidentzia enpirikoa eztabaidaezina da. Duela gutxi 
egindako zenbait lan akademikok erakusten dutenez, 
mozkin-marjinak —«merkatu-botereko neurri 
adierazgarriena»1, enpresek etekinak handitzeko 
duten ahalmena erakusten baitu— handitzeko joera 
du enpresa handietan2 (noski, koiuntura zehatzak —
gaur egungoa, adibidez— eta sektore jakin batzuen 
zirkunstantzia espezifikoak alde batera utzita). 
Fenomeno orokorra da, baina bereziki sumatzen da 
teknologikoki aurreratuen dauden sektoreetan, eta 
batez ere, enpresa teknologiko direlakoetan. Izan 
ere, zenbait faktore direla eta —adimen artifiziala, 
datuen kudeaketa masiboa (big data) eta «monopolio 
naturaleko»3 egoerak—, enpresa horiek merkatuan 
duten nagusitasun-maila zein bezeroak manipulatzeko 
eta mozkinak lortzeko ahalmena oso handiak dira, 

1. E. Ontiveros (2018), «Poder de mercado en ascenso», El 
País-Negocios, 2018/10/14.

2. J. De Loecker-ek, J. Eeckhout-ek eta G. Unger-ek («The 
Rise of Market Power and the Macroeconomic Impli-
cations», The Quarterly Journal of Economics, 135. 
liburukia, 2 zk., 2020ko maiatza) frogatu dute AEBren 
kasuan, 1955-2016 aldirako. Bestalde, F. J. Díez-ek, D. 
Leigh-ek eta S.Tambunlertchai-k («Global Market Power 
and its Macroeconomic Implications», IMF Working 
Paper, WP/18/37, 2018) 74 herrialdeko multzo baterako 
frogatu dute, 1980-2016 aldirako.

3. Ia batere kostu marjinalik ez izateak eragindako egoerak. 
Etengabeko errendimendu gorakorrak izateko aukera 
ematen dute, eta merkatu-hobi batean aitzindari izan diren 
enpresek aukera handiak dituzte merkatu hori erabat edo ia 
erabat bereganatzeko. Gai horri buruz, I. Muroren artiku-
lua ikus daiteke ale honetan.

enpresa handi tradizionalenak baino askoz handiagoak 
(arrazoi horiek direla eta, enpresa horietako lauri 
buruzko ikerketa egin du AEBko Kongresuak)4.  

Oligopoliotzat hartzen denaren adibide nabarmena 
da. Oligopolioko egoeretan, enpresa gutxi batzuek 
menderatzen dute merkatua, eta merkatu horretan, 
enpresa bakoitzaren ekintzek oso eragin handia dute 
beste enpresetan; erabakitzen diren prezioak eta sortzen 
diren mozkinak handiagoak dira lehia handiagoko 
egoeretan sortuko liratekeenak baino; eta bi prozesu 
paralelo gertatzen dira aldi berean, beti koherenteak 
ez direnak: lehia basatia enpresa nagusien artean eta 
haien arteko akordioak —esplizituak edo tazituak; 
enpresa nagusien kopurua zenbat eta txikiagoa izan, 
orduan eta errazago lortzen dira akordio horiek—, 
lehia horren baldintzak adosteko, egoera jakin 
batzuetan mozkinak bermatzeko eta merkatu horretan 
sartzeko hesiak ahalik eta zailen bihurtzeko.

Merkatuetan sartzeko hesiak honako hauek ziren 
(eta oraindik ere badira): eskala-ekonomiak, marken 
desberdintzea, publizitatean eta ospean egin beharreko 
inbertsio handiak, eta lehiakideak merkatutik 
kanporatzeko aukera, aldi baterako prezio baxuak 
artifizialki jarrita. Baina enpresa handiak sormen 
nabarmena erakusten ari dira hesi berriak sortzeari 
dagokionez, eta baliabide asko erabiltzen dituzte 
horretarako. Prozesu horiek, hain zuzen ere, lehia 
nahiko adostua eta aliantza komuna ahalbidetzen dute, 
merkatuaren kontrola bermatzeko, sor daitezkeen 
lehiakideen aurka —merkatuaren oreka ezinbestean 
ezegonkorra bada ere—.Prozesu horiei esker, ez da 
ahaztu behar, ezohiko mozkinak sorrarazten dituzte 
—hizkera ekonomikoan, errentak—. Mozkin horiek, 
bestalde, erakusten dute aberastasuna eskuratzeko 
ahalmena ez datorrela merkatuaren funtzionamendu 
hutsetik; hau da, esplotazio-mekanismo ukaezinak 
erabiltzeko aukera ematen duten botere-posizioen 
emaitza direla. Horregatik, ez da harritzekoa botere-

4. https://elpais.com/tecnologia/2020-07-29/en-directo-ama-
zon-apple-facebook-y-google-se-defienden-en-el-congre-
sode-ee-uu.html

https://watermark.silverchair.com/qjz041.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAp0wggKZBgkqhkiG9w0BBwagggKKMIIChgIBADCCAn8GCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMn2r8foB2eLE86xPJAgEQgIICUFXxGiZaz4fFNPVjPSh_bC-nJM4WTFTyysCTU_tThVMkS23vARRt3cZwLJzCIxrOGfl311PgRO4tCIFbgGPx7UwC_r6Uvthvw_w2LqLBDEy0OVKjLXpk1_9RiCZxW8LY4lo8XxFneMRAMiDcqyNlw5ySzRlULZJ190IT-LZF4w_HLfLsc5JqNy0ZAeY9jzAWwIl8n78cegClDL6Uy_ss1K3QN3CPAgXp0sjp5u5CJI5A9ntMxRnBTE5UmmCtIth7kOnBPzu7d6wh4y39RObWuIncWh2GTdIOcXhffAMNcH2KekIzwdIYxcWeeKvlHmLWt0z6xzow5jaYTBUu5W2wW_RA-LtJUMfA_3R2yjZA4sOtvNDbCLoTDmlxQT1VzdRIIblMPeocGY-rQHVko5L5EUFRtioLipLtvzDm0ETr-Q1fLOs7IaqyVoxU8wnjKU3cf4rcSyBxLCL-GP3Q1onp9Db0imr6ntCHPjlchP-Q9oxsxmjjFe1jKtj91z1z1sPj5EvjRBoYLRlYnLOdpsK53v4vN_cJ_XKka0zLUGwgwvkNfwN9rcEWoEFRD9VLPhK113QWBEGfSGIJtXfigxRO8tqw7CRd8gSsLRB8ZGpjPInKF08SAaE0MWk3S6d1wEYFSjKIe2UmYGgPxJzWLD9MM52FcJIdueM6fU42FPT0h-40Uxa4rtr66QBoJBFz5WZzcbI5DX2s6vto6Pe0TspuPEDnB30ccA3X5R0jPyj4UMvkORcNhEkhJdEa3O1Jz14jYr73FSKDeXYddh24Lb0jt2s
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sustatu duela8 eta globalizazio ekonomikoak orokortu 
duela munduko ekonomia osoan. Globalizazio 
hori, neurri handi batean, korporazio transnazional 
handiek sustatu dute, horren bidez bilatu baitute 
beren eremu operatibo optimoa. Hala, azken 
hamarkadetan, mundu-esparruan jarduten duten 
tamaina handiko enpresa dezente sendotu eta indartu 
dira —eta enpresa horietatik, ez dira gutxi herrialde 
askotako ekonomien BPGd-tik gorako negozio-
bolumena dituztenak—. Enpresa horietan, gainera, 
interpenetrazio akzionariala oso handia da; beraz, 
gero eta elite txikiago baten erabakitze- eta merkatu-
boterearen mende daude. Hori argi eta garbi jaso zuen 
2011n argitaratutako oihartzun handiko lan batek9: 
147 korporaziok kontrolatzen zuten aztertutako 
43.060 enpresa transnazional handien guztizko akzio-
kapitalaren % 40. Hori dela eta, badirudi kapitalaren 
zentralizazioari eta kontzentrazioari buruzko tesi 
marxista zaharrek arrazoi dutela. Horren arabera, 
enpresa gero eta handiagoak kontsolidatzen dira, 
gero eta merkatu-botere handiagoa izanik, eta horrez 
gain, kapitala pertsona- edo erakunde-kopuru gero eta 
txikiago baten eskuetan metatzen da10. 

Testuinguru horretan, enpresa transnazionalek 
ekonomia-sektore nagusiak kontrolatzen dituzte 
munduan —ekoizpenean, banaketan eta zerbitzuetan—, 
eta ekoizpen-eredu berri bat eratzen dute. Eredu hori 
ekonomia-sistemaren zirrikitu guztietara heltzen da, 
eta antolatuta dago nazioartean, balio-kate konplexuen 
bidez. Kate horien buruan sozietate nagusiak daude, 
eta haien azpitik, sozietate horien sukurtsalak 
eta f ilialak daude, bai eta azpikontratatutako 
enpresa eta enpresa hornitzaile asko eta asko ere. 
Azpikontratatuko enpresa eta hornitzaile horiek berez 
independenteak badira ere, mendekotasun handia dute 
enpresa transnazionalekiko —batzuetan enpresa baten 
baino gehiagoren mende ere egon daitezke—, eta 
sarritan, enpresa horien ekoizpen-sistemako tresna 
esternalizatuak baino ez dira.

Korporazio handi horiek, gainera, konglomeratu 
multiproduktuak eratu ohi dituzte eta sektore batean 
baino gehiagotan jarduten dute, eta, herrialde 
mailan bezala, elkarren artean lehian aritzen dira 

8. Stiglitz, op. cit. Argi eta garbi erakusten ditu lasaikeria ho-
rrek AEBn izandako eraginak. 

9. S. Vitali, J. B. Glattfelder eta S. Battiston, «The network of 
global corporate control», PloS ONE, 6 zk., 2011/9/19.

10. Espainiaren kasurako, interes handia du I. Santos Castro-
viejo-k La élite del poder económico en España lanean 
(Maia Ediciones, Madril, 2013) Espainiako enpresa han-
dien kapitalaren elkarreraginari buruz egindako azterketak.

merkatu handieneko enpresak izatea errendimendu 
handienak lortzen dituztenak5. 

Bestalde, atzeraelikatzen den fenomenoa da. Enpresen 
tamainak funtsezko alderdi askotan ematen dituen 
abantailak nabarmenak dira6: ahalmen handiagoa 
inbertsioak egiteko eta berrikuntzak baliatzeko; kostu 
beherakorren eta, beraz, eskalako ekoizpenaren onurak 
lortzeko ahalmen handiagoa; negoziazio-ahalmen 
handiagoa, bai enpresaren barruan —langileekin—, 
bai kanpora begira; eta eragin-ahalmen handiagoa 
araugileen/legegileen eta, oro har, administrazio 
publikoen aurrean. Hori enpresa boteretsuenen 
merkatu-boterea handitzeko joeraren oinarrian dago, 
bai eta, horrenbestez, enpresa-kontzentrazioaren 
fenomenoa areagotzeko joeran ere (lehiakideak 
merkatutik kanporatuz, baina enpresen fusioen eta 
erosketen bidez ere bai —horrelako asko izan dira 
azken hamarkadetan—).

Eta ezin da esan, noski, fenomeno horrek ez 
dituela kalteak sortzen ekonomian eta gizartean: 
merkatu oligopolikoek sustatzen dituzten prezio- 
eta mozkin-maila altuago horiek kaltegarriak dira 
kontsumitzaileentzat, zuzenean, baina beste eragin 
negatibo garrantzitsuak ere sortzen ari dira. Emilio 
Ontiverosek lehen aipatutako artikuluan laburbiltzen 
duenez, eta Stiglitz-ek bere azken liburuan xehetasun 
handiz azaltzen duenez7, merkatu-boterearen bidez 
lortutako mozkin handiak inbertsioetarako eta 
berrikuntzarako pizgarriak desagerrarazten ari dira, 
eta hala, efizientzia, produktibitatea eta ekonomia-
hazkunderako ahalmena ahultzen dira. Baina horrez 
gain, soldaten gaineko presioa eragiten dute, beherantz 
bultzatuta, eta horren ondorioz, soldata-errenten 
ekarpenak behera egin du errenta nazionaletan, eta 
ekonomia nazional gehienetan dauden desorekak asko 
areagotu egin dira.

Bestalde, ez da batere orijinala gogoratzea fenomeno 
hori gero eta hedatuago dagoela eta gero eta biziagoa 
dela, monopolioen aurkako legediaren lasaikeriak 

5. Hala gogoratzen du —zenbait azterlan enpirikotan oina-
rrituta— J. E. Sitglitz-ek Capitalismo progresista, lanean 
(Taurus, Bartzelona, 2020).

6. Gai horri buruz, lan hau oso gomendagarria da oraindik 
ere: S. Bowles eta R. Edwards, Introducción a la econo-
mía: competencia, autoritarismo y cambio en las eco-
nomías capitalistas, Alianza Universidad, Madril, 1990, 
138.-141. or. Azterketa on eta xehatua ikus daiteke hemen: 
R. Clarke, Economía Industrial, Celeste Ediciones, Madril, 
1993.

7. Stiglitz, op. cit.

https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
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etengabe, baina aliantzak ere eratzen dituzte. Eta ez 
merkataritza-alderdi hutsean soilik, merkatu jakin 
batzuetan lehia-baldintzak bermatzeko eta babesteko, 
baizik eta korporazioen interes orokorrak nazioartean 
babesteko ere: esate baterako, enpresa-posizio 
komunak defendatuz estatuen eta plataformen arteko 
alde biko eta alde anitzeko hitzarmen ekonomikoetan, 
zenbait arlotan —merkataritza, inbertsioa, finantzak, 
elikadura, garapena, osasuna, klima-aldaketa, etab.— 
helburu globalak lortzeko sortzen diren akordio eta 
aliantza publiko-pribatuetan, etab. Instantzia horietan, 
korporazio handiak lankidetzan jarduten ari dira, gero 
eta eraginkortasun handiagoz, hor erabakitzen diren 
agendak beren interesekin bat datozen estrategia eta 
helburuetara bideratzeko11.

Aipatutako horiek guztiak enpresa handiek gero eta 
nabarmenago darabilten botere ekonomikoaren 
ezaugarri eta ondorio aipagarrienetako batzuk dira. 
Botere horrek oso erabakigarria izatea lortu du gure 
garaian; izan ere, enpresa handiek beste alderdi 
batzuetan duten baldintzatze-ahalmena pixkanaka 
sendotzea ere sustatu du12. 

Batez ere, politikan, bai herrialde-mailan, bai 
nazioartean. Herrialde-mailari dagokionez, jada 
errepikakorra da gogoratzea zenbaterainokoa den 
korporazioen eragina estatuaren hiru botereetan —
herrialde garatuenetan eta demokratikoenetan ere 
gertatzen da—, alderdi politikoetan —batzuk enpresa 
handiek sustatutakoak dira— eta administrazio 
publikoetan. Horretarako, bide ugari eta, sarritan, 
korapilatsuak baliatzen dituzte: ate birakariak, 
lobbyak, laguntza ekonomikoko zenbait forma, 
erabateko ustelkeria… Eragin hori, kasu askotan, oso 
sakona, orokortua eta egiturazkoa izan da. Hori dela 
eta, badirudi botere politikoa gero eta mendekotasun 
handiagoko egoeran dagoela botere korporatiboarekiko 
—eta merkatuen funtzionamenduarekiko; hori, neurri 
handi batean, haren mende dago—.Edo, beste batzuek 
diotenez, gero eta hibridazio —interpenetrazioa— 
handiagoa dagoela bien artean. Horren ondorioz, 
baten eta bestearen arteko mugak desitxuratzen dira, 
eta gero eta zalantzazkoagoa da bietatik nor den 
hegemonikoa. Kasu batean zein bestean, horrelako 
egoerak demokraziaren narriadura adieraziko luke, 
zalantzarik gabe. Sitiglitz-ek AEBren kasuan dioenez 

11. Horri buruz, ikusi hau: J. A. Moreno, «Globalizazioaren 
gobernu korporatibo baterantz?», MgE dosierrak, 28 zk., 
2018ko negua.

12. Horri eta ondoren adierazten denari buruzko azalpen sinte-
tiko eta argia ikus daiteke hemen: G. Fernández, Alternati-
vas al poder corporativo, Icaria, Bartzelona, 2016.

—estrapolazio orokorra egin daiteke—, «ezin da 
benetako demokrazia izan, Estatu Batuetan gaur 
egun dagoen merkatu-boterearen eta aberastasunaren 
kontzentrazioarekin»13.

Hori nazioarteko esparruan era hauteman daiteke, hor 
agerikoa baita enpresa transnazional handienek gero 
eta eragin handiagoa dutela nazioarteko erakunde 
nagusietan eta —lehen adierazi dugun moduan— 
nazioarteko foro eta plataforma nagusietan, gero eta 
ahalmen handiagoa baitute haien irizpide, estrategia 
eta erabakiak beren mesederako bideratzeko. Prozesu 
hori eratzeko bidean dago, baina jada oso aurreratuta, 
eta zenbait egilek gobernantza globaleko eredu berri 
bat dela diote. Eredu horrek, hain zuzen, gero eta 
gehiago baldintzatzen ditu nazioarteko harreman 
ekonomikoen bolumena eta izaera, eta enpresa 
handiek herrialde-mailan duten garrantzi politikoa 
areagotu egiten du.

Botere korporatiboaren dimentsio politiko bat da, 
eta gaur egun, maila juridikoan ere gauzatzen da. 
Eta hori islatzen da, bai enpresa handiek herrialde 
bakoitzeko erakunde judizialetan duten eraginean —
nekez uka daiteke hori—, bai enpresa transnazional 
handiek duten eragin-ahalmen gero eta handiagoan, 
dela nazioarteko merkataritza- eta inbertsio-
akordio askoren edukietan, dela, batez ere, enpresen 
eskubideak bermatzeko baliatzen den moduan, 
sinatutako baldintzak ustez urratu zitzaketen estatu 
sinatzaileen aurrean. Berme hori erabat asimetrikoa 
da —enpresen kanpo-eragin negatiboei aurre egiteko 
moduarekin alderatuz gero—, eta enpresek estatuei 
auzitegi pribatuen bidez —justizia legaletik kanpo— 
jarritako auzietatik sortutako desadostasunak ebazteko 
prozeduretan gauzatzen da. Izan ere, auzitegi pribatu 
horietan, interes korporatiboak erabakigarriak dira. 
Lex mercatoria desorekatu horren gainean eraikitzen 
da «zigorgabetasunaren arkitektura juridikoa»14, lege 
orokorretik at —jada ez da berdina denentzat—.
Arkitektura horrek asko mugatzen du estatuen 
jardun legalaren ahalmena, eta ahalmen araugilea ere 
ematen die enpresa handiei15, eta hori nekez izango 
da bateragarria demokraziaz ulertzen dugunarekin.

Enpresa handien boterearen agerpenak dira, beste 
agerpen garrantzitsu batekin osatzen direnak; hau 

13. J. E. Stiglitz, op. cit.
14. J. Hernández Zubizarreta eta P. Ramiro Contra la lex mer-

catoria, Icaria, Bartzelona, 2015, eta A. Guamán, TTIP. El 
asalto de las multinacionales a la democracia, 2015.

15. I. Daugareilh, «Responsabilidad social de las empresas 
transnacionales: análisis crítico y prospectiva jurídica», 
Cuadernos de Relaciones Laborales, 1 zk., 2009, 27. or.

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-28-El-gobierno-de-la-globalizaci%C3%B3n.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/38812067.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/38812067.pdf
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da, enpresek esparru kulturalean gero eta gehiago 
baliatzen duten boterearen agerpena. Botere bigun 
eta sofistikatua da, lehen aipatutako botereak sendotu 
eta errazten ditu, eta gustuak, nahiak eta bizi-estiloak 
moldatzen ditu: enpresa handien produktuak eta 
irudia erakargarri bihurtzen ditu, gizarte-onarpena 
eta legitimazioa sortzen du, portaerak eta jarrerak 
kolonizatzen ditu, eta, horrela, hegemonia kultural 
gero eta handiagoa ahalbidetzen du. Hori lortzeko, 
enpresa handiek, publizitateaz eta beren irudia 
eta ospea sendotzeko zuzenean baliatzen dituzten 
politikez gain, honako hauek ere erabiltzen dituzte: 
komunikabideen eta aisialdi- eta kultura-industriaren 
gaineko kontrola eskuratzen ari dira apurka-apurka, 
eta gero eta gehiago sartzen ari dira hezkuntzaren, 
ikerketaren, ikuskizunen eta kulturaren alorretan, dela 
zuzenean, dela mezenasgoaren eta babesaren bidez.

Fenomeno hori, bestalde, etengabe elikatu dute azken 
hamarkadetako aurrerapen zientifiko-teknologikoek, 
eta etorkizun laburrean, askoz sakonagoa, 
eraginkorragoa eta arriskutsuagoa izan daiteke, 
zenbait alorretan jada martxan den iraultza dela-eta: 
bioteknologia eta nanoteknologia, teknologia digitala, 
adimen artifiziala, big data direlakoak, eta Interneteko 
estadio berriak. Iraultza horrek, hain zuzen ere, honako 
aukera hau eman diezaioke hura gidatzen duenari 
—estatu handiak edo enpresa handiak—: pertsonen 
gaineko kontrol intimoagoa eta sumaezinagoa 
izateko aukera, baina askoz estuagoa, pertsonen 
portaerei, harremanei, gustuei, iritziei, zaletasunei 
eta egoera fisiko eta animikoari buruzko etengabeko 
ezagutzan oinarrituta. Baina harago ere irits daiteke 
kontrol hori, banakoen barruan nahiak, grinak 
eta helburuak ere sortuta: gure borondatea erabat 
pirateatu edo hackeatu dezakete —hala ohartarazten 
ari da Harari nonahikoa16— gu geuk baino hobeto 
ezagutzen gaituzten botereek, eta, gu kontrolatu 
baino gehiago, beren interesen arabera moldatu 
gaitzakete, eta askatasun-arrasto oro desagerraraziko 
lukete, Orwellen Anai Nagusiaren eta Huxleyren 
Bai mundu berria obraren osagai kezkagarrienak 
uztartuko lituzkeen distopia errealitate bihurtuz. Alde 
bakarra da ez gaudela estatu absolutu baten boterearen 
aurrean, munduko enpresa handienen oligopolioan 
erabakitzen eta gertatzen baitira botere horrekin 
lotutako banaketa-, lehia- eta adostasun-baldintzak.

Egitura oligopolista orokortu hori dela eta, modu 
sakonean berrikusi behar dira gure ikusmolde eta 
azterketetako asko, eta, jakina, teoria ekonomiko 

16. Y. N. Harari, Homo Deus, Debate, Bartzelona, 2017, eta 
21 lecciones para el siglo xxi, Debate, bartzelona, 2018.

nagusiaren oinarriak ere. Lehia perfektuko merkatuek 
sortutako oreka orokorrean oinarritzen den merkatu 
efizientearen hipotesia oso urrun dago errealitatetik. 
Zeharkako faktoreak, hala nola boterea eta gizarte-
harremanak alde batera uzten ohi dira, eta horrek 
eragina du argitalpen zientifikoetan, txosten ofizialetan 
eta politika publikoetan nagusi diren analisietan. 
Zorionez, badirudi zenbait erakunde, hala nola 
Munduko Bankua, NDF, EBZ eta Espainiako Bankua 
bera, dudak planteatzen eta axioma neoklasikoak 
zalantzan jartzen hasi direla. Ez dute zuzenean egin, 
baina bai azken urteotako gomendioetako askotan.

Ale honetan, ageriko errealitate horri buruzko 
ekarpena egin nahi dugu.

Helburu hori Antón Costasen artikuluarekin hasiko 
dugu: gaur egungo enpresa-kontzentrazio gero eta 
handiagoaren ondorio ekonomikoak aztertu ditu —
kontzentrazio hori, ziurrenik, areagotu egingo da 
Covid-19aren krisiaren ondoren—, eta arreta berezia 
jarri du «ekonomia berriko» enpresa teknologiko 
handietan, bai eta botere oligarkikoak errenta-
desoreketan, enpleguaren prekarietatean eta soldatetan 
dituen eraginetan ere. Horretarako, Joan Robinson 
handiak lehia ez-perfektuari buruz adierazitako 
intuizio aitzindariak berreskuratu ditu: lehia-
modalitate horrek aukera ematen die enpresa nagusiei 
ezohiko mozkinak sortzeko, dela prezioak finkatuz, 
dela soldatak finkatuz, eta hori da, hain zuzen ere, gaur 
egungo soldata-depreziazio orokorrerako eta desoreka 
ekonomikorako joeraren oinarria. Arazo horiei aurre 
egiteko, Costas irakasleak —Joan Robinsonen 
gomendioekin bat eginez— honako hau proposatzen 
du: langileen negoziazio-boterea indartzea, enpresen 
gobernuan parte hartzeko erraztasunak izan ditzaten, 
eta, batez ere, lehia sustatzea.

Ale honetako hurrengo artikuluan, Carlos 
Cruzadok erabateko gaurkotasuna daukan gai bat 
landu du: enpresa handiek beren zerga-ekarpenak 
minimizatzeko duten ahalmena (batez ere, mozkinen 
gaineko zergan), zerga-ingeniaritzako estrategia gero 
eta sofistikatuagoak baliatuta («neurrigabeko zerga-
jardunbide» esaten die egileak). Estrategia horiek 
aplikatzea errazten duten faktoreak honako hauek 
dira: nazioartean ez dago zerga-harmonizaziorik, 
nazioarteko zerga-legedia nabarmen zaharkituta dago 
eta erabat disfuntzionala da, eta paradisu fiskalak 
(«ezkutaleku fiskalak») daude, lotsagarria bada ere.

Dosier honetako hurrengo bi kolaborazioetan, bi 
sektore zehatz aztertzen dira: finantza-sektorea eta 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia 
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berrien sektorea. Juan Torresek aztertzen du sektore 
horietako lehenbizikoa bere artikuluan. Besteak 
beste, gogoratzen du zer-nolako boterea erabiltzen 
duten f inantza-erakunde handiek (bankuek eta 
banku ez direnek) herrialdeetako ekonomietan eta 
nazioarteko ekonomia-jardueran. Sektore horretan 
—ekonomiaren finantzarizazio gero eta handiagoaren 
testuinguruan—, kontzentrazio-prozesu bereziki 
sakona gertatu da, eta finantza-jardueraren esparru 
guztiak kontrolatzen dituzten megaerakundeak sortu 
dira. Erakunde horiek espekulazio-eragiketetara 
bideratzen dute beren jarduna, gero eta gehiago, eta 
«boterearen gaineko botere» bat dira errealitatean: 
ekonomiaren eta gizartearen esparru guztietan 
hedatzen dira, eta oso arazo makroekonomiko larrien 
eta sektorearen barne-efizientziaren geldialdiaren —
atzerakada dela ere esan daiteke— oinarrian daude.

Ignacio Murok egin du ekonomia digitaleko enpresa 
handiei buruzko hausnarketa. Egilearen ustez, enpresa 
horiek kapitalismo-forma berri baten lantza-punta 
dira, «kapital-metaketaren bolada berri bat» sortzen 
ari dena. Kapitalismo-forma berri horren ezaugarriak 
hauek dira: lanaren debaluazioa dago, ekoizpen-kostu 
marjinalek zeroranzko joera dute, eta kontsumoan, 
erabilgarritasun marjinalak gorakorrak dira. Hori dela 
eta, eskala-ekonomiak egiteko eta ia mugarik gabeko 
hazkundea lortzeko aukera ematen du. Elementu 
horiek guztiek enpresa-dimentsioa eta -kontzentrazioa 
sustatzen dute, ekonomia tradizionalean baino askoz 
sakonagoa, eta «sektore bakoitzeko txapeldun 
globalak» eratzen dira, eta haien finantza-ahalmenak 
beren abantaila konparatiboak indartzen ditu eta 
kontzentraziorako joerak bultzatzen ditu.

Ondoren, dosierrean Espainiako enpresa handien 
gaiari heltzen zaio. Hain zuzen ere, Rubén Justeren 
artikuluan, botere ekonomikoak gure herrialdearen 
azkenaldiko historian izan duen eragina aztertzen 
da. Horretarako, honako hauek aztertu ditu: IBEX 
35 indizearen eta hura osatzen duten enpresa 
nagusien bilakaera, indize horretako enpresek botere 
politikoarekin dituzten harreman korapilatsuak, indizea 
sortzeko arrazoi politikoak, botere ekonomikoaren eta 
botere politikoaren interesen bat-egitea, lortu nahi 
zen «herrialde-eredua» eta bat-egite horrek 1990eko 
hamarkadaren hasieratik sendotu duen ekonomia-
hazkundeko ereduaren ezaugarri nagusiak —eta 
ahuleziak—.

Horren ondoren, Gonzalo Fernándezen artikuluan, 
berriro aztertzen da botere korporatiboaren dimentsio 
globala  «normaltasun berrian». Ziurrenik, orokortu 

egingo da koronabirusaren krisiaren ondoren, eta 
pentsa daiteke aurreko egoerako kontraesanetako 
batzuk bizkortu egingo direla, eta horrek enpresa 
transnazional handietan sustatuko dituen erantzunek 
eragin handia izan dezakete enpresa horien izaeran 
eta botere politikoarekiko duten harremanetan, ordena 
globalaren eraketa berria sortuz. Alde horretatik, 
egileak ordena berri horretako mutazioak adierazten 
ditu; esate baterako, jauzi gehigarria dagoela botere 
korporatiboaren kontzentrazio- eta zentralizazio-
joeretan, bai eta korporazioen eragin-ahalmenaren 
kontsolidazio-joeretan ere. Egoera posiblea da, 
baina ez ezinbestekoa. Artikuluan, hain zuzen ere, 
adierazten da zer ezaugarri izan beharko luketen 
indar demokratikoetatik eta gizarte zibiletik abiatu 
beharreko ekintzek, egoera horri aurre egiteko eta, 
horren ordez, egoera normaltasun emantzipatzaile 
alternatibo baterantz bideratzeko.

Azkenik, José Miguel Rodríguezek, azkeneko 
artikuluan, aztertzen du zer aukera eman ditzakeen 
langileen parte-hartzeak —eta oinarrizko beste parte-
hartzaileenak— enpresa handien gobernuan eta, finean, 
enpresa horien demokratizazioan, aldebakartasuna 
eta enpresa horien gehiegizko baldintzatze-ahalmena 
murrizteko, gizarterako baliagarriagoak —eta 
sozialki arduratsuagoak— izan daitezen. Artikuluan 
—neurri batean, Frantziako Collège des Bernandins 
ikerketa-zentroan egiten ari diren ikerketen ildotik—, 
adierazten da akziodunentzako balioa sortzearen 
inguruko ideologia gainditu behar dela; «enpresa-
kontratu» berri bat finkatu behar dela; estatutu bat 
ezarri behar dela zuzendarientzat eta gerenteentzat, 
gaur egun nagusi den estatutuaz bestekoa —ez 
daitezela akziodunen aurrean soilik izan erantzule—; 
enpresa-forma berriak garatu behar direla, non irabazi-
asmoa ez den «misio» nagusi bakarra; eta enpresa 
transnazional handientzako arautze- eta ikuskatze-
forma zorrotzagoak —«konstituzionalizatze»-formak, 
alegia— ezartzeko aurrerapausoak egin behar direla.

Dosierra ohiko atalekin osatzen da: «Gomendatutako 
liburua» atalean, MgE-ko kide Rodolfo Rieznik  
Enrique Palazuelosen El oligopolio que domina 
el sector eléctrico lan argitaratu berriaren iruzkina 
egin du, eta «Gehiago jakiteko» atalean, ale honetako 
gai nagusiari buruzko zenbait liburu interesgarri 
aholkatzen ditugu.

Eta aurkezpen hau amaitu baino lehen, dosierreko 
eta Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundeko 
koordinatzaileen izenean, esker beroenak eman nahi 
dizkiegu dosierrean eskuzabaltasunez kolaboratu 
duten guztiei. n
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ENPRESA HANDIEN MERKATU-BOTERE GERO ETA HANDIAGOA: INPLIKAZIO EKONOMIKOAK

Antón Costas Comesaña 
Bartzelonako unibertsitatea

azterketak aukera emango digu merkatu-botereko 
egoeren aurkako irtenbideetara hurbiltzeko.

Kapitalismoaren azal berri-zaharra: 
enpresa-kontzentrazioa

Ekonomia garatuetan izandako kontzentrazioaren eta 
oligopolizazioaren gorakadari buruzko ebidentzia 
enpirikoak eztabaidaezinak dira. Duela hilabete 
batzuk, The Economist aldizkariak ale berezi bat 
argitaratu zuen: «Trustbusting in the 21st Century» 
(2018ko azaroaren 17a). Hor, egileak (Patrick Foulis) 
adierazi zuen ekonomia zaharreko oligopolioek eta 
ekonomia berriko monopolioek kontrolatutako aro 
batean gaudela («An Age of giants»), eta monopolio 
eta oligopolio horiek lehiaren ahultasuna eragiten 
dutela ekonomiako sektore guztietan.

Definizioaren arabera, gerta liteke enpresa bat 
lehiakorra ez izatea salmenten, enpleguaren, jabetza-
eskubideen edo datuen kontzentrazio handia badago 
enpresa gutxi batzuen eskuetan; eta mozkinak 
(kapitalaren gaineko itzulkinak) denbora-epe luzeetan 
ohi baino askoz handiagoak badira, eta oso gutxi 
badira bai merkatuan dabiltzan enpresetatik ateratzen 
direnak, bai merkatuan sartzen diren lehiakide 
berriak. The Economist aldizkariaren ikerketak argi 
eta garbi utzi zuen gaur egun inplikazio horiek guztiak 
gertatzen direla.

Merkatuan aspalditik dabiltzan enpresa nagusiek 
ez dute onartzen bizimodu erraza dutenik. Merkatu 
nazionaletan sendotu badira ere, globalizazioak 
lehia bizirik egotea eragiten duela diote. Baina 
merkataritzaren mendekotasun txikia duten 
sektoreetan, enpresak itzulkin izugarriak izaten ari 
dira. The Economist aldizkariak kalkulatu du ezohiko 
mozkinen zenbatekoa 660 mila milioi dolarrekoa 
dela. Ezohiko mozkin horien % 78 Estatu Batuetako 
ekonomian sortzen dira, % 28, Europako ekonomian; 
eta gainerako % 2a, berriz, gainerako ekonomietan, 
Txinakoa barne.

M ende bat geroago, kapitalismoak xix. mendearen 
amaierako eta xx. mendearen hasierako 

hamarkadetan zituen ezaugarri bereizgarrietako bat 
berreskuratu du: enpresa-kontzentrazio handia dago 
ekonomia zaharreko sektore tradizional gehienetan, 
eta monopolioak sortu dira Interneteko teknologiekin 
lotuta dauden ekonomia berriko jardueretan.

Ziurrenik, Covid-19ak eragindako osasun-krisiari 
jarraituko dion krisi ekonomikoak areagotu egingo du 
merkatu-formak eratzeko joera hori, non enpresa bakar 
batek (monopolioa) edo enpresa-multzo txiki batek 
(oligopolioa) sektore edo industria bat kontrolatzen 
duen. Enpresa asko desagertuko dira eta beste askok 
arazoak izango dituzte bizirik irauteko; hori dela eta, 
oso probablea da fusio- eta erosketa-bolada berri 
bat gertatzea, eta horrek sektore-kontzentrazioa 
areagotuko du.

Oligopolizazio gero eta handiago horren inplikazio 
ekonomikoak zenbait eratakoak dira. Batzuk enpresen 
funtzionamenduarekin daude lotuta (sartzeko 
hesiak, lehiakide-kopurua murriztea, produktibitate 
kaskarra, inbertsio gutxi, eta berrikuntza-ahalmena 
eta dinamismo ekonomikoa galtzea). Beste inplikazio 
batzuk sozioekonomikoak dira (soldata baxuak, 
enpleguaren prekarietatea, errenta- eta aberastasun-
desoreka). Eta kontuan hartu behar dira, halaber, 
ondorio politikoak (eragina politikan, populismoa) 
eta kapitalismoaren etikaren gaineko ondorioak 
(Adam Smithek aipatu zuen «oso aberatsak direnen 
sentimendu moralak usteltzea» zela merkatu-
boterearen ondorioetako bat).

Saiakera honetan, merkatu-botereak soldata 
baxuekin, enpleguaren prekarietatearekin eta errenta-
banaketaren desorekekin lotuta dituen inplikazio 
ekonomikoak aztertuko ditut. Ondorio horietan 
arreta jartzeko asmoak Joan Robinsonen lanak berriz 
irakurtzea ekarri dit. Egile hori aitzindaria izan zen 
lehia perfektuko eredu klasikoa hausten, eta azterketa-
eremu berri bat sortu zuen, lehia ez-perfektuko 
ekonomiari eta eredu horrek soldatetan eta enpleguan 
dituen ondorioei buruzkoa. Joan Robinsonen lanen 
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Ekonomia zaharreko oligopolioek konfort-egoera 
lortu dute (industria askotan, lau enpresa handik 
neurrigabeko merkatu-kuota dute), eta ekonomia 
berrikoek, berriz, laster lortu dute maila altuko 
merkatu-boterea eta jabetza-kontzentrazioa eratzea. 
Bestalde, merkatuan sartzen diren enpresa berriak 
xurgatzeko joera handia dute, negozioren batean 
kalterik egiteko ahalmena dutela pentsatuz gero. 
Jokabide hori beren merkatuetan sartzeko hesiak 
ezartzea bezala da.

Hala ere, ekonomia berriko oligopolioen inplikazio 
ekonomikoek sortutako kezka ez da ondasun- eta 
zerbitzu-merkatuetan duten kuotak eragindakoa 
—ezaugarri hori dute ekonomia zaharreko 
oligopolioek—. Beste mota bateko enpresa-
kontzentrazioa baliatzen dute; hain zuzen ere, gure 
buruen eta eguneroko bizimoduen gaineko merkatu-
kuota: astean nabigatzen ematen dugun ordu-kopurua; 
sare sozialak erabiltzen dituzten pertsonen ehunekoa; 
sareak erabiltzea prezioak alderatzeko eta onlineko 
erosketak egiteko; sakelako telefonoa tiket moduan, 
hegazkinetarako eta trenetarako txartel moduan, 
edo dendetan eta bestelako establezimenduetan 
ordainketak egiteko erabiltzea. Jarduera mota horien 
batez besteko merkatu-kuotak oso altuak dira, pertsona 
heldu gazteen artean batik bat; beraz, aurreikusteko 
moduko kontua da kuota horiek gora egingo dutela 
denbora igaro ahala.

Bestalde, oligopolio teknologikoen negozio-eredua ez 
da oligopolio tradizionalen negozio-eredua bezalakoa. 
Oro har, plataformen negozioaren oinarri nagusia ez da 
diru-transakzio bat eskuratzea ondasun eta zerbitzuen 
truke. Exakzioa edo ordainarazpena baliatzen dute 
gehiago, plataformen datu-baseetan sartu nahi duten 
erabiltzaileei edo beste enpresa batzuei aplikatzen 
zaizkien zenbait motatako komisioen bidez. Izan 
ere, enpresa teknologikoen merkatu askotan ez 
dira prezioak erabiltzen, honelako transakzioak 
egiten baitira: kontsumitzaileei zenbait zerbitzu 
doan ematen zaizkie, haien datuak gordetzeko eta 
erabiltzeko eskubidearen/baimenaren truke. Horrela, 
komisio-hartzaile bat balitz bezala jardunda, sektore 
teknologikoa kontsumo-ekonomia guztia estaltzen 
duen laino baten moduko zerbait bihurtu da. Hori dela 
eta, zaila da enpresa horiek ordeztea. Gero eta datu 
gehiago pilatzen dituzte guri buruz; horrenbestez, 
gero eta zailagoa da hornitzailez aldatzeko erabakia 
hartzeko aukera izatea.

Eta beldur hau sortzen da: urrun ez dagoen 
etorkizun batean, adimen artifiziala gai izango 

dela kontsumitzaileek beren bilaketetarako edo 
erosketetarako erabilitako sareetako makinei kolusioa 
eginarazteko, gure datuekin erosketa-aukeraketak 
egiteko orduan, eta aukeraketa horretan hautatzen 
dituzten zerbitzuen kalitatea eta prezioa ez direla guk 
hautatuko genituzkeen kalitateak eta prezioak izango.

Oligopolio teknologikoen mozkinak, BPGd-
arekiko adierazita, oraindik ez dira neurrigabeko 
zenbateko bat. Hala ere, burtsan duten kapitalizazioa 
neurrigabekoa da mozkin horien aldean, eta alderdi 
horretan, ekonomia zaharreko enpresa handien 
kapitalizazioa baino askoz handiagoa da. Horrek 
aditzera ematen du inbertitzaileek aurreikusten dutela 
oligopolio teknologikoen merkatu-botereak gora 
egingu duela, ekonomia zaharreko oligopolioek baino 
ahalmen handiagoa dutelako kontsumitzaileetatik 
eta gainerako ekonomia-sektoreetako enpresetatik 
errenta eskuratzeko. 

1970eko hamarkadaren amaieran, Bigarren Mundu 
Gerraren osteko urteetan izandako monopolioen 
aurkako eta lehiaren defentsaren aldeko politiken 
protagonismoaren ondoren, Estatu Batuetako 
akademiko eta epaile Robert Bork-ek The Antitrust 
Paradox lana argitaratu zuen. Liburuak eragin handia 
zuen, eta egileak enpresa handiak efizienteak zirela eta 
kontzentrazio-maila altuko sektore asko lehiakorrak 
zirela defendatzen zuen. Bestalde, Borkek argudiatu 
zuen ez zegoela erlazio logiko edo enpirikorik 
kontzentrazioaren, lehiaren, mozkinen eta soldaten 
artean. Hala ere, gaur egun, ikerketa ekonomikoko 
azterlan askotako emaitzetan, kontzentrazioa mozkin 
handiekin eta soldaten beherakadarekin lotzen dute.

Merkatu-boterea eta soldata baxuak: 
Joan Robinson berriz irakurtzen

Oligopolioen inplikazio ekonomiko intriganteenetako 
bat da zenbateko ahalmena duten soldatei beherantz 
eginarazteko. Lotura hori ahaztuta geratu zen azken 
hamarkadetako analisi ekonomikoetan. Baina 
2008ko finantza-krisia piztu zenetik soldata baxuek 
ekonomiaren eskari agregatuan eta hazkundean 
izandako inplikazio makroekonomikoek lotura horri 
buruzko interesa berpiztu dute.

Soldaten geldialdiak makroekonomialariak zein 
banku zentralak harritu ditu, ekonomiaren joera 
deflazionistengatik kezkatuta. «Philips-en kurbak» 
—ekonomialari britainiarra zen Philips, eta 
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merkatua duten enpresek lan-merkatuan soldatak 
erabakitzeko aplika dezaketen ahalmena adierazteko. 
Monopsonio-botere hori eta monopolio-botere 
terminoa (ezagunagoa da hori) simetrikoak dira. Izan 
ere, monopolioetan, merkatu-boterea duten enpresek 
kostuetatik gorako prezioak finkatu ditzakete, eta 
hala, monopolioko mozkina lortzen dute. Era berean, 
monopsonio-botereari esker, enplegatzaileek aukera 
dute langileei beren ekoizpenaren balioa baino 
gutxiago ordaintzeko, eta alde horretatik ere, ezohiko 
mozkinak lortzen dituzte.

Gaur egun, ekonomia-ikerketa enpiriko askoetako 
emaitzek lotzen dute enpresa-kontzentrazioa 
oligopolioen mozkin handiekin eta soldaten 
beherakadarekin, Robinsonen analisi teorikoak 
iragarritakoaren ildotik. Izan ere, mozkin-maila 
handiagoa izan duten oligopolioak dira soldata-
igoera txikienak izan dituztenak. Jason Furman-ek eta 
Peter Orszag-ek (estatubatuarrak biak; lehenbizikoa 
AEBko Aholkulari Ekonomikoen Kontseiluaren 
burua izan zen, eta bigarrena, berriz, Kongresuko 
Aurrekontu Bulegoaren zuzendaria) 2015etik aurrera 
argitaratutako lanek  agerian jarri dute merkatu-
boterearen, lehia txikiaren eta desberdintasunen 
gorakadaren arteko lotura estuak. Lan aitzindari 
horien ondoren, ikerketa ugari egin dira, eta ebidentzia 
enpiriko sendoak erakutsi dituzte merkatu-boterearen 
ondorio makroekonomikoei buruz; hain zuzen ere, 
ekonomia garatuetako desberdintasunen gorakadan 
izandako eraginari buruz.

Oligopolioen merkatu-botereari aurre egiteko 
irtenbideak

Kapitalismoan, soldata txikiak ez dira beti arazo bat 
izan. Bigarren Mundu Gerraren ondoren, 1950eko 
eta 1960ko hamarkadetan, soldatek igoera handiak 
izan zituzten, ekonomia-hazkundearen «Urrezko 
Aroan». Hala ere, 1970eko hamarkadaren amaieratik, 
soldaten igoerak txikiagoak izan ziren, eta kasu 
askotan, geldialdia izan zen. Pentsa liteke hori langile 
bakoitzeko produktibitateak behera egiteagatik gertatu 
zela, baina Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) 
egindako ikerketetan, ikusi da 1980ko hamarkadaren 
hasierako urteetatik handiagoa izan dela lanaren 
produktibitatearen hazkundea soldaten batez besteko 
igoera baino, ekonomia garatu gehienetan.

Beraz, galdera hau sortzen da: Zergatik ez diete 
enpresek langileei gehiago ordaintzen, hori egiteko 

langabeziaren eta soldaten arteko erlazioak ikertu 
zituen 1960ko hamarkadan— iragartzen duenaren 
arabera, susperraldian izandako langabeziaren 
jaitsierak soldaten gorakada eragin behar zukeen 
ekonomia garatuetan. Baina ez zen hori gertatu. 
Anomalia horrek kontzentrazio ekonomikoak soldaten 
geldialdian eta errenta-banaketaren desorekan dituen 
inplikazioengatiko interesa piztu du.

Testuinguru horretan, interes handia du Joan Robinson 
ekonomialari britainiarraren lana berrirakurtzeak. 
John Maynard Keynes ekonomialariaren inguruko 
taldekoa zen, eta Cambridgeko Unibertsitatean 
ekonomia-irakasle izandako lehen emakumea. Eskola 
klasikoak defendatutako lehia perfektuaren ereduaren 
aurrean, Joan Robinsonek lehia ez-perfektuaren teoria 
bat garatu zuen. 1933an, The Economics of Imperfect 
Competition liburua argitaratu zuen, eta iraultza 
intelektual handia eragin zuen ekonomian. Liburu 
hori, hain zuzen ere, José Luis Sampedrok itzuli zuen 
gaztelaniara, eta Aguilar argitaletxeak argitaratu zuen 
1946an.

Joan Robinsonen lan horrekin eta urte berean Harvard 
Unibertsitateko ekonomialari Edward Chamberlainek 
argitaratutako Theory of Monopolistic Competition 
lanarekin, lehia ez-perfektuarekin lotutako ikerketa-
eremu berri bat ezarri zen ekonomian. Hain zuzen 
ere, Chamberlainek industria-antolaketaren eremuan 
jardun zuen ikertzen, eta Robinsonek, berriz, 
enpleguaren eremu ekonomikoan egin zituen bere 
ikerketak, eta merkatu-botereko egoerek alor horretan 
dituen inplikazioak aztertu zituen Essays in Theory of 
Employment (1937) eta Introduction to the Theory of 
Employment (1937) lanetan.

Robinsonen arabera, lehia perfektuko egoeran, 
enpresek langileei ordaintzen dieten soldata 
ekoitzitako azken unitatearen balioaren berdina 
da. Enplegatzaile batek ezin izango luke gutxiago 
ordaindu, beste enpresa batek zertxobait gehiago 
ordaindu ahal izango lukeelako, enpresak saldutako 
azken unitatearengatik lortu lezakeen zenbatekoarekin 
bat egin arte. Saldutako azken unitateak, unitate 
«marjinalak», zehazten du langileak ekoitzitakoaren 
balioa, eta balio horrek, berriz, soldata zehazten du.

Baina Robinsonek honako hau adierazi zuen: merkatu 
batzuetako lehia ez-perfektua bada, enpresa batzuek 
«merkatu-boterea» izan dezakete, eta ezohiko 
errentak eskuratu ahal izango dituzte horri esker, 
lehiak guztiz ezabatzen ez dituztelako. Robinsonek 
«monopsonioaren» teoria garatu zuen, botere-
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aukera izanda? Hauek dira ohiko susmagarriak: 
globalizazioa, automatizazioa eta, oro har, aldaketa 
teknikoak, sindikatuetako afiliazio-maila baxua, eta 
langileek enpresa batetik bestera aldatzeko dituzten 
zailtasunak. Baina Joan Robinsonen azterketaren 
ikuspegitik, arrazoi nagusia merkatu-botereko egoerak 
dira. Beraz, konponbideak egoera horiek haustera 
bideratu behar dira.

Duela gutxi argitaratutako The Great Economists. 
How their ideas can help us today (2018) lanean, 
Linda Yueh-ek galdetzen du nola egingo liokeen 
aurre Linda Robinsonek gaur egungo soldata 
baxuen erronkari. Eta adierazten du Robinsonek 
gomendatutako bidea langileen botere-negoziazioa 
handitzea izango zela, soldata-errenten apropiazioa 
langileen eta enplegatzaileen arteko negoziazio-
ahalmena desorekatuan oinarritzen den neurrian. 
Hori lortzeko modu bat sindikatuak indartzea 
izango litzateke. Beste bide bat legedia izan liteke, 
langileak berdintasun handiagoko posizioan jartzeko 
enplegatzaileekiko; esaterako, langileak enpresen 
gobernu-organoetan sartuta. Ildo horretakoak dira 
Estatu Batuetako kongresukide demokrata Elizabeth 
Warrenek kapitalismoaren erreformarako egindako 
proposamenak edo Erresuma Batuko kontserbadoreen 
proposamenak.

Baina Robinsonen azterketatik, soldata baxuen 
eta horrek sortzen duen desberdintasunaren 
arazoa konpontzeko sortzen den gomendio 
nagusia oligopolioen merkatu-boterearen iturria 
desagerraraztea da, lehia handitzearen bitartez. 
Bide hori bat dator nazioarteko erakundeak, hala 
nola ELGE, eta ekonomialari asko proposatzen ari 
direnarekin. Alde batetik, ondasunen eta zerbitzuen 
merkatuak erreformatzea, merkatuan sartzeko 
hesiak eta zuzendarien eta enplegatuen kontratuetan 
lehia mugatzen duten beste klausula batzuk 
desagerrarazteko, eta patenteei buruzko legedia 
erreformatzea. Bestetik, lehiaren defentsarako 
politikak erreformatzea eta sendotzea.

Lehiaren defentsarako politiken erreformak oso rol 
garrantzitsua du enpresa teknologikoen eta plataforma 
digitalen merkatu-boterearen kasuan. Enpresa eta 
plataforma horiek xx. mendeko azken hamarkadetan 
ez zegoen errealitate bat eratzen dute. Monopolioen 
aurkako politika tradizionala —monopolioak zatitzea, 
hain zuzen— ez dirudi egokiena monopolio digital 
berrien ezaugarrietarako. Bide alternatibo bat izan 
liteke plataformak, hala nola Facebook, Alphabet, 
Uber eta Twitter, zerbitzu publiko (public utilities) gisa 
tratatzea, haien bezeroen datuak beste enpresentzat 
eskuragarri egonda. Halaber, erakargarria da 
lehiarako Europako agentziek, hala nola Alemaniako 
agentziak eta Europako Batzordeak, lehiari buruzko 
politikak errealitate digital berrira modernizatzeko eta 
egokitzeko hartutako bidea.

Modernizazio horretan, lehiari buruzko politikak bere 
arreta-foku konbentzionala zabaldu behar du, merkatu-
botereak ongizatean eta desberdintasunean eragindako 
inpaktuekin lotutako inplikazio makroekonomikoak 
bere baitan hartzeko. Hain zuzen ere, oligopolio 
teknologikoen eta plataforma digitalen kasuan. Lehen 
aipatu dudan moduan, Jason Furmanen eta Peter 
Orszagen lanek agerian jarri dute merkatu-boterearen, 
lehia ahularen eta desberdintasunak handitzearen 
arteko lotura estuak. Emaitza horiek egiaztatu dituzte 
duela gutxiagoko beste ikerketa batzuetan.

xxi. mendearen hasieran, aurreko mendearen hasieran 
gertatu bezala, enpresa handien merkatu-botere gero 
eta handiagoa gure garaiko erronka handietako 
bat da. Enpresa handi horien merkatu-botereak 
soldata baxuetan, enpleguaren prekarietatean eta 
desberdintasunean dituen inplikazio ekonomikoak, 
portaerari buruzko beste eragin batzuez gain —
ekonomia industrialaren arloan aztertzen dira 
horiek—, ekonomialarien, lehiaren defentsarako 
agintarien eta gobernuen lehentasunezko arreta 
merezi dute. n
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KORPORAZIO HANDIEN PROBLEMATIKA FISKALA: ORDAINKETAK SAIHESTEA, USTELKERIA ETA PARADISU FISKALAK

Carlos Cruzado Catalán
GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda)

2008ko finantza-krisiaren ondoren, Espainiako zerga-
bilketak beherakada izugarria izan zuen. Estatu-zerga 
nagusiak erabat hondoratu ziren, eta, oro har, ez 
zituzten aurreko mailak berreskuratu hamarkada bat 
geroago arte.

2014an, PFEZren eta BEZaren bilketak krisiaren 
aurreko mailak lortu zituen jada —PFEZk, ordea, 
berriz egin zuen behera hurrengo bi urteetan, 2015eko 
erreformak eragindako jaitsieraren ondorioz—, baina 
Sozietateen gaineko Zergan krisiaren aurreko urtean 
baino % 50 gutxiago bildu zen, gutxi gorabehera. Eta 
2019rako datuaren arabera, PFEZren bilketa 2007an 
baino % 20 gutxiago izan zen; BEZaren bilketa, % 26 
gutxiago; eta Sozietateen gaineko Zergaren bilketa, 
berriz, % 45 gutxiago, 2008ko krisi ekonomikoaren 
aurreko bilketa berreskuratu ez duen zerga bakarra 
izanik. Eta hori enpresen mozkinak denbora-aldi 
horretan % 23,3ko gorakada izanda —zergen aurretik 
eta talde barneko doikuntzak egin ondoren—.

EBko estatistika-bulego Eurostaten arabera, 2019.
urtean, Espainiako irabazi korporatiboen gaineko 
zerga-bilketaren diferentziala, Europako batez 
bestekoaren aldean, BPGd-aren -% 0,5 inguru izango 
litzateke. Beraz, urtean 6.000 milioi euro gutxiago 
bilduko lirateke zerga horretan, gutxi gorabehera. 
Alde hori egonda ere, Sozietateen gaineko Zergaren 
bilketaren arazoa ez da tokiko arazoa soilik, nahiz 
eta batez besteko horretara heltzea eta Europar 
Batasuneko mailetara heltzeko falta zaizkigun 6.000 
milioi euro horiek biltzea oso ondo legokeen gure 
aurrekonturako, pandemiaren ondorioz sortutako krisi 
ekonomiko larriko une hauetan, batez ere.

Sozietateen gaineko Zergako bilketa-maila txikiak 
duela jada denbora dezente abiatutako zerga-
jaitsierako prozesu baten emaitza dira. Prozesu 
horrek ez du enpresa-mozkinen gaineko zergetan 
soilik eragin; oro har, zerga zuzenetan aplikatu da. 
Jaitsiera-prozesu horretan, translazio-prozesu bat 
gertatu da, zerga zuzenetatik zeharkako zergetara, eta 
zerga zuzenen barruan, kapitalaren gaineko zergetatik 
lanaren gaineko zergetara. Hori guztia zergen eraginari 

buruzko teoria neoklasikoaren nagusitasunaren 
ondorio zuzena da. Teoria horren arabera, ontzat 
jotzen da zergek efizientzia-galera berreskuraezina 
eragiten dutela, eta beraz, hobe litzatekeela zergarik ez 
egotea. Teoria beraren arabera, zergak ezinbestekoak 
badira, hobe da zeharkakoak izatea, zerga zuzenek 
eragiten dituzte-eta distortsio handienak, eta kostu 
handienekoak, baliabideen esleipenean. Eta ildo 
horrekin egin dute bat zenbait erakundek, hala nola 
ELGEk eta Nazioarteko Diru Funtsak, azken urteotan 
emandako gomendioak; hain zuzen ere, zeharkako 
zergak erregresiboak direla kontuan hartu gabe, zerga-
progresibitateak ekonomia-hazkunderako ondorio 
negatiboak izango lituzkeelako premisa baliatu dute, 
aurreko guztiarekin bat etorriz.

Hala ere, NDFk, Fiscal Monitor txostenaren 2017ko 
urriko ediziotik aurrera, ondorio hori baliogabetu du, 
adierazi baitu emaitza enpirikoek ez dutela tesi hori 
berresten, eta honako hau proposatu du: pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zergan progresibitate-
maila nahiko baxuak dituzten ekonomia aurreratuek 
badutela zerga-tasa marjinalak igotzeko tartea, 
ekonomia-hazkundea eragotzi gabe. Halaber, txosten 
horretan, Nazioarteko Diru Funtsak galdetzen 
du nola zergapetu beharko liratekeen kapitalaren 
errentak (kapitalaren erabilgarritasunak, interesak 
eta irabaziak). Eta honako erantzun hau eman du: 
«Desoreka handiagoa dago kapitaleko errenten 
banaketan laneko errenten banaketan baino; azken 
hamarkadetan, guztizko diru-sarreretan, kapitaleko 
errenten proportzioak gora egin du; eta sarritan, laneko 
errentek baino zerga-tasa txikiagoak (eta beherakorrak) 
ordaintzen dituzte kapitaleko errentek. Behar bezala 
zergapetu behar da, errentaren zergapetze-sistema 
globalaren progresibitateari eusteko. Horretarako, 
laneko errentak kapitaleko errentatzat birsailkatzeko 
pizgarriak kendu behar dira, eta kapitaleko errenta 
mota guztien trataera uniformizatu behar da».

NDF, txosten horretan, enpresen mozkinen gaineko 
zergei buruz ari ez bada ere, herrialdeei honako 
hau gomendatzen die zehazki: zerga-ihesaren eta 
-saihestearen prebentzioa azpimarratzea. Eta hor ageri 
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da sozietateen gaineko zergaren deskapitalizazioan 
eragin duten kausetako bigarrena, aipatutako jaitsiera-
prozesuarekin batera: zergak ordaintzea saihesteko 
jardunbideak. Hasieran, «ingeniaritza fiskala» esaten 
zitzaien, eta orain «jardunbide fiskal erasokorrak» 
esaten zaie, nahiz eta «abusuzko» adjektiboa erabiltzea 
egokiagoa litzatekeen.

Batez ere, enpresa handi transnazionalek erabiltzen 
dituzte jardunbide horiek, nazioartean zerga-
harmonizazioa ez dagoela baliatuta eta zerga-sistema 
batzuen eta besteen zirrikituak eta dibergentziak 
aprobetxatuta. Egia da zergari eta haren ordainketari 
buruzko ikusmolde zaharrak —zergak enpresak 
helbidea duen lekuan ordaintzea— herrialdeen arteko 
lehia fiskala eragin duela, jarduera transnazionalak 
egiten dituzten korporazio handiak beren lurraldeetara 
erakartzeko. Hala, zergaren tasa nominalak jaitsi 
egin dituzte, adibidez Irlandan (% 12,5), edo, zenbait 
mekanismoren bidez, erraztu egiten da mozkinak 
zergapetze-maila txikia duten herrialdeetara —edo 
batere zergapetzerik ez duten herrialdeetara— 
eramatea. Hala gertatzen da Irlandan eta EBko beste 
herrialde batzuetan, hala nola Herbehereetan.

Politika horiek, azkenean, eragina dute beste 
herrialdeetan, zerga-tasa nominalen eta, batez ere, 
enpresa handienen zerga-tasa efektiboen jaitsiera-
dinamika hori ezartzen baita. Izan ere, enpresa 
handienek baliatzen dituzte neurri handienean zerga-
sistemek ematen dizkieten aukera guztiak. Eta horrela, 
zerga-tasa nominalak eta efektiboak hurbiltzearen 
aitzakiarekin, zerga-tasa nominalak jaisten dira, 
zerga-tasa efektiboak zerga-tasa nominaletara gehiago 
hurbiltzeko neurriak hartu beharrean. Espainian, 
joera hori dela-eta, zerga-tasak bi jaitsiera izan 
ditu: % 30etik % 30era, eta 2015eko erreformaren 
ondoren, % 25era. Nolanahi ere, banku-sektorearen 
kasuan, % 30 izaten jarraitu zuen, ez bankuek 
ekarpen handiagoa egiteko asmoz, aurreko krisiaren 
garaian jasotako babesaren ondorioz (hasieran, hala 
planteatu zuten arduradun ekonomikoek erreformaren 
garaian), baizik eta zerga-tasaren bost puntuko 
jaitsierak bankuen kreditu fiskaletan eragingo lukeen 
balio-galera saihesteko (hala aitortu zuen zehazki 
Espainiako Bankuen Elkarteak komunikatu batean). 
Kreditu fiskal horien trataera, gainera, Sozietateen 
gaineko Zergako bilketan dagoen zuloaren beste 
kausetako bat da.

Korporazio transnazional handien planif ikazio 
erasokorreko jardunbideen aliatu handiak ditugu 

paradisu fiskalak deiturikoak. Izen horren ordez, 
egokiagoa litzateke ezkutaleku fiskalak erabiltzea. 
Lurralde horiek funtsezkoak dira zergen ordainketa 
saihesteko jardunbide horietarako. 2009an, G20ren 
goi-bileran, Angela Merkelek eta Nicolas Sarkozyk 
paradisu fiskalak desagerrarazteko eskatu zuten, 
munduko finantza-sistemaren arkitektura berria 
birformulatzeko gutxieneko baldintza gisa, baina, 
hamarkada bat geroago, orduan baino indar 
handiagoa dutela ere esan daiteke. Agian horregatik, 
ez dago sistemaren arkitektura berririk, eta Sarkozyk 
orduan esandako hitzek —«Gaur aukera historiko 
bat dugu, erabat immoral bihurtu den sistema bat 
moralizatzeko»— ezin hobeto deskribatzen dute gaur 
egungo errealitatea.

Borondate politikorik gabe, nekez mugatu ahal 
izango dira ezkutaleku fiskalen rola, eta horrela, 
Europar Batasunak «zerga-arloan kolaboratzen ez 
duten herrialdeen eta lurraldeen» zerrenda egiteko 
prozesua —itxaropen handia piztu zuen zerrenda 
horrek, lurralde horien aurka egiteko urrastzat hartu 
baitzen— hamabi bat lurraldeko zerrenda batean 
geratu da, eta ustez aplikatutako irizpideen arabera, 
EBko herrialde bat baino gehiago ere sartu beharko 
lirateke zerrenda horretan.

Horri guztiari, zergapetze bikoitza ez izateko sinatzen 
diren hitzarmenak gehitu behar dizkiogu. Izan ere, 
hitzarmen horiek, azkenean, ELGEko idazkari 
nagusi Ángel Gurríaren hitzetan, «zerga-salbueste 
bikoitzeko hitzarmen» bihurtu dira, eta horrela, gaur 
egungo egoeran, zerga-oinarriak gainbeheran daude 
eta korporazio transnazional handiek beren mozkinak 
eraman egiten dituzte zerga gutxi —edo batere ez— 
ordaindu behar dituzten lurraldeetara.

Baina zerga-saihestearen taula horretan ez dute 
enpresek soilik parte hartzen —«beren faktura fiskalak 
optimizatzen» dituztela esan ohi dute, eufemismo hori 
baliatzen dute—, beste ezinbesteko laguntzaile batzuk 
baitituzte —batzuetan, gainera, termino horren zentzu 
penalean ere—, ingeniaritza fiskaleko adituak, hain 
zuzen ere: aditu horiek antolatzen dituzte, hain zuzen 
ere, zerga-sistema justu orotan nagusi izan behar 
duen ahalmen ekonomikoaren printzipioa ekiditeko 
baliatzen diren egiturak. Printzipio horri jarraiki, 
enpresek beren mozkinen arabera ordaindu beharko 
lituzkete zergak. Aditu horiek, kasu gehiegitan, zerga-
arloaren diseinuaren eta kontrolaren esparrukoak dira; 
esate baterako, zerga-administrazioko goi-mailako 
funtzionarioak. Funtzionario horiek ate birakari hori 
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zeharkatu ohi dute, kasu batzuetan joan-etorriak 
eginez, gainera. Hala, haien independentzia zalantzan 
jartzeko modukoa da, nahiz eta, lege-ikuspegitik, 
haien jarduna gehienetan ezin aitzakiatuzkoa den.

Alde horretatik, ezinbestekoa litzateke aditu 
horien jarduna xehetasun handiz arautzea, bai 
eta administraziokoak lekualdatzeko baldintzak 
arautzea ere, DAC 6 Zuzentarauan xedatutakotik 
harago —zuzentarau horren arabera, hain zuzen, 
«bitartekariek» aitortu egin behar dituzte abusuzko 
zerga-plangintzatzat har daitezkeen eragiketak—, 
talde transnazional handien zerga-saihesteko 
estrategiak murrizten laguntzeko.

Horrelako panoramaren aurrean, finantza-krisia lehertu 
zenetik —jada duela hamar urte baino gehiago—, 
EBk eta ELGEk, funtsean, egoerak sortzen dien kezka 
adierazi dute, eta planteatu dute erreformak egin behar 
direla, zerga-plangintza erasokorrak eta ezkutaleku 
fiskalen erabilerak zerga-sistemetan eragiten dituzten 
zuloak ixteko. Baina kontua da konponbideak ez 
direla gauzatzen eta arazoek dirautela eta dimentsio 
are handiagoa ere hartzen dutela, zerbitzu digitalak 
ematen dituzten enpresek urteotan izandako 
gorakadaren ondorioz. Enpresa horiek, beren izaera 
dela eta, gaitasun handiagoa dute beren mozkinen 
gaineko zergen ordainketa saihesteko.

Hala eta guztiz ere, eragindako enpresa-sektoreek 
errealitate hori ukatzen dute, urtetik urtera, Zerga 
Administrazioko Estatu Agentziak korporazio handiek 
haien kontabilitate-mozkinen gainean ordaintzen 
dituzten zerga-tasa efektiboak argitaratzen dituenean, 
bilketari buruzko urteroko txostenean. Argitalpen 
horretatik, ondoriozta daiteke talde kontsolidatuek, 
2007-2016 aldian, kontabilitate-mozkinen gaineko 
% 6,37 ordaindu zutela. Enpresa txiki eta ertainek, 
berriz, % 16,02 ordaindu zuten. Eta joera hori ez 
da aldatu. Argitaratutako azken datuaren arabera 
(2018ko ekitaldikoa), % 5,69 ordaindu zuten, eta talde 
kontsolidatuetan integratuta ez zeuden sozietateek, 
berriz, % 15,14 ordaindu zuten.

Datu horien arabera, beren zerga-aitorpenak enpresa-
talde gisa egiten duten 5.397 enpresa-taldeak 
izango lirateke zerga-bilketa hondoratzearen eragile 
nagusiak. Eta, funtsean, hauxe da talde horiek 
Sozietateen gaineko Zergan jasaten duten karga 
erreala enpresa txiki eta ertainek jasaten dutenaren 
erdia baino gutxiago izatearen arrazoia: azken lau 
urteetan, aldi horretan Sozietateen gaineko Zerga 

ordaintzen ez duten dibidenduen eta gainbalioen 
% 75 bereak direla (guztizkoa 466.990 milioikoa da, 
eta nabarmen handitzen ari da azken urteotan). Hala, 
2015etik, dibidenduen eta gainbalioen salbuetsitako 
zenbatekoa hirukoiztu egin da aurreko hamarkadako 
batez bestekoaren aldean, eta 2018ko aitorpenean 
(aurkeztutako azkena), 152.638 milioira iritsi da, 
hamarkadaren batez bestekoa halako sei, ia.

Datu horiek indargabetzeko, argudio hau erabiltzen 
zen: kontabilitate-mozkinen gaineko zerga-tasa 
efektiboek ez zutela zerga-kargaren errealitatea 
islatzen, Espainian ordaindutako zergak mundu 
osoan lortutako mozkinekin alderatzen baitzituzten, 
eta enpresa horietako askoren jardueren zati handi 
bat, berriz, atzerrian egiten zirela. Baina errealitatea 
egoskorra da, eta Ángel Gurríaren adierazpena 
egiaztatu du; hau da, zergapetze bikoitza eragozteko 
tresnek salbueste bikoitza sorrarazi dutela, eta, 
funtsean, enpresa horiek atzerrian egiten dituzten 
jardueren zati handi batek ez dituela zergak ordaintzen 
hemen, baina atzerrian ere ez, edo zerga-tasa efektibo 
minimok ordaintzen dituztela. Hala ondorioztatzen da 
Zerga Agentzia herrialdez herrialdeko informazioari 
buruzko datuekin argitaratzen hasi den estatistikatik. 
Datu horiek beren egoitza fiskalean aurkeztu behar 
dituzte multinazionalen matrizeek, baldin eta beren 
talde fiskala osatzen duten erakunde guztiek 750 
milioi eurotik gorako negozio-zifra kontsolidatua 
badute mundu-mailan.

Estatistika horretatik ondorioztatzen da Espainiako 
134 multinazional handiek 16.160 enpresa filial 
dituztela (5.193 Espainian, eta 10.967 atzerrian) eta 
91.849 milioiko mozkin garbiak aitortu zituztela 
mundu-mailan (mozkinak izandako eta galerak 
izandako filialen arteko kenketa), eta munduan, 
14.260 milioiko zerga sorrarazi zuten mozkin 
horiengatik. Emaitza gordinen ordez emaitza garbiak 
izateak sortzen duen muga kontuan hartuta, 2016an, 
multinazional horien zerga-tasa efektiboa % 15,5 izan 
zen munduan. Berrogeita bederatzi multinazionalek, 
guztizko mozkin garbiaren % 31,4 biltzen zituztenek, 
% 3,1eko batez besteko zerga-tasa efektiboa izan 
zuten. Emaitza gordinak bagenitu (galerak izandako 
filialak kontuan hartu gabe), zergaren benetako karga 
askoz txikiagoa izango litzateke. Urtean ordaindutako 
zerga kutxako irizpidearen arabera aztertuta, 134 
multinazional handiei dagokien batez besteko zerga-
tasa efektiboa % 12,6 da, baina horietako 27k % 0,3ko 
zerga-tasa efektiboa ordaintzen dute, guztizko 
mozkinaren % 27,5 izanda.



16

«Salbueste bikoitza» eragozteko, gaur egungo 
salbueste-erregimena indargabetuko beharko litzateke, 
eta zergapetze bikoitza ez izateko kenkariaz ordeztu, 
filialek atzerrian benetan ordaindu dituzten zergak 
deskontatuta. Erabaki hori Europako Parlamentura 
eraman beharko litzateke —duela gutxi, Fiskalitate 
Azpibatzorde bat sortu da, zerga-iruzurraren, 
-ihesaren eta -saihestearen aurka egiteko, eta zerga-
xedeetarako gardentasuna lortzeko—, dibidenduen 
gaineko salbuespenen erregimena desagerrarazteko.

Ezkutaleku fiskaltzat hartutako lurraldeen zerrenda 
egiteko zailtasunek agerian uzten dute ez dagoela 
erronka horri aurre egiteko borondate politikorik. 
Izan ere, horrelako zerrenda batean, ezkutaleku 
fiskaltzat jarduten duten herrialde guztiak sartu 
beharko lirateke, haien kokapena dena delakoa izanda 
ere, eta helburu hauek lortzen lagundu beharko luke: 
enpresa transnazionalen abusuzko jardunbideak 
desagerrarazteko akordio nahikoak hartzea, BEPS 
programako 15 neurriek, borondatezkotasunaz gain, 
dakarten mugez eta arazoez harago; EBn Sozietateen 

gaineko Zergaren oinarri komun bat ezartzea; eta 
zerga horren zerga-tasa minimo bat munduan ezartzea. 
Borondate politiko hori, zalantzarik gabe, korporazio 
handiek lortu duten botereak baldintzatzen du, zenbait 
herrialderen BPGd-tik gorako negozio-bolumenak 
baitituzte. Enpresa horiek beren eragin-ahalmena 
erabiltzen dute —kanal zilegiak baliatzen dituzte, eta 
batzuetan, hain zilegiak ez direnak ere bai— zerga-
saihesteko estrategientzat oztopo izan daitezkeen 
neurrien onespena geldotzeko —estrategia horiek 
gizarte-erantzukizun korporatiboaren aurkakoak 
dira—.

Ez baitira gauza bera zerbait agintzea eta agindutakoa 
betetzea, eta enpresek gizarte-erantzukizuna dutela 
frogatu nahi badute, dagozkien zergak behar bezala 
ordaindu beharko lituzkete. Are gehiago, kontuan 
hartuta gastu publikoa handitu behar dela, osasun 
publikoa sendotzeko, batetik, eta pertsonek eta 
enpresek koronabirusaren eraginaren ondorioz 
pairatutako kalteak laguntzen eta diru-laguntzen bidez 
arintzeko, bestetik. n
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FINANTZA-KONGLOMERATUAK: BOTEREAREN GAINEKO BOTEREA 

Juan Torres López 
Sevillako Unibertsitatea

Kapitalaren kontzentrazioa eta konglomeratu handiak 
sortzea konstante bat da industria kapitalista guztietan, 
baina finantza-sektorean, are indar handiagoz gertatu 
da hori, eta are ondorio negatiboagoak eragin ditu 
merkatuen efizientziarako eta gizarte-ongizaterako.

Forbes aldizkariak urtero egiten duen zerrendaren 
arabera, munduko hamar enpresa-korporazio 
handienetatik, sei bankuak dira (ICBC, China 
Construction Bank, JPMorgan Chase, Agricultural 
Bank of China, Bank of America eta Bank of China) 
eta bat, berriz, aseguru-konpainia bat (Ping An 
Insurance Group). Sei korporazio horien aktiboak 
guztira hartuta, ez dago zenbateko hori baino BPGd 
handiagoa duen herrialderik, eta, 2019an, Estatu 
Batuek (19,4 bilioi dolar), Europar Batasunak (18,7 
bilioi) eta Txinak (14,3 bilioi) soilik zuten munduko 
hiru bankuen aktiboen balioa (11,29 milioi) baino 
BPGd handiagoa. Horrek argi erakusten du zer-nolako 
tamaina duten munduko finantza-sektorean nagusi 
diren erakunde handiek. Banco de Santander bankuak 
dituen aktiboen balioa (1,7 bilioi dolar) handiagoa da 
Espainiako BPGd-a baino (1,4 bilioi dolar)1. Dena 
dela, laster ikusiko dugunez, finantza-korporazio 
handi horien tamaina izugarria ez da haien ezaugarri 
garrantzitsuena.

Finantza-kontzentrazioko prozesua ez da zerbait 
berria, baina azken berrogei urteetan, indartu egin da, 
ekonomiaren finantzarizazioaren ondorioz, prozesu 
horrek finantza-jardueraren hedadura eta izaera 
hedatu baitu.

Finantzarizazioa izeneko prozesuaren bidez, 1970eko 
hamarkadatik, f inantza-fluxuek neurrigabeko 
hazkundea izan dute ekonomia errealarekiko. Prozesu 
horren adierazpenak askotarikoak dira. Esate baterako, 
finantza-zerbitzuek gure ekonomietako edozeinetan 
BPGd-an duten ehunekoaren gorakadan ikus daiteke: 
Estatu Batuetan, zerbitzu horiek BPGd-aren % 2,5 
ziren 1947an, eta 2006an, Atzeraldi Handia baino 
lehen, % 8,3. Halaber, sektoreko irabazien guztizko 

1. https://www.forbes.com/global2000/#4cc7cde2335d

bolumenean eta bolumen konparatuan ere ikus daiteke: 
gutxi gorabehera, 1960ko hamarkadan baino hiru 
aldiz handiagoa da —alderaketa-moduaren arabera—
Eta, noski, kredituaren edo zorraren bolumenean, hori 
baita, azken finean, finantza-sektorearen negozioaren 
xedea: xx. mendearen erdialdetik gaur egun arte, 
herrialde aurreratu gehienetan, zor publikoaren 
zein pribatuaren ehunekoa bikoiztu edo hirukoiztu 
egin da BPGd-arekiko, egoera onenetan. Aurreko 
finantza-krisia hasi zenetik (2007) 2019ko amaierara 
arteko tartean soilik, munduko guztiko zorra 97 
bilioi dolarretik 253 bilioi dolarrera handitu zen, 
eta zenbateko hori txiki geratuko da Covid-19ak 
eragindako krisiaren balantzea egiten dugunean.

Finantzarizazioak diru-fluxuak eta, oro har, finantza-
sektorea ekonomia guztietako jarduera- eta irabazi-
iturri nagusi bihurtu ditu, eta horrelako haztegian, 
f inantza-kontzentrazioko prozesua are gehiago 
sendotu da.

1980ko hamarkadaren erdialdean, Estatu Batuetako 
10 banku nagusiek sektoreko guztizko aktiboen 
% 26 zituzten, eta 64 banku handienek, berriz, % 50. 
Orduaz geroztik, ia herrialde guztietan errepikatu den 
prozesuaren bidez, urtean 440 fusio izan dira, batez 
beste. Hori dela eta, gaur egun, Estatu Batuetako bost 
banku nagusien eskuetan daude sektore horretako 
aktiboen erdia, hipoteka-maileguen % 65 eta 
herrialdean banku-txartelekin egiten diren eragiketen 
ia % 70.

Kasu batzuetan, konglomeratu handienek finantza-
negozioan duten nagusitasuna ia erabatekoa da. Estatu 
Batuetan, bost banku nagusiek deribatuen —truke-
tasen interesak eta swapak, zor bermatuko obligazioak 
(CDO; collateralized debt obligation) eta kredituen 
ez-betetzeen swapak (CDS; credit default swap)— 
guztizko bolumenaren % 97 zuten.

Europan, finantzarizazio-prozesuak Estatu Batuetan 
eragindako kontzentrazioaren antzekoa eragin du, 
baina ez kontinente-mailan, baizik eta herrialdeen 
barruan. Eta gauza bera gertatu da Espainian. Gure 

https://www.forbes.com/global2000/#4cc7cde2335d
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lehia eta kontzentrazioa behar ditu», esan zuen bere 
garaian3.

Eta errealitatea da finantza-kontzentrazioko prozesu 
hori ekonomia aurreratuenetan 1980ko eta 1990eko 
hamarkadetan egindako legedia-aldaketek ahalbidetu, 
erraztu eta zuzenean sustatu dutela. Ideia hau 
defendatzen zen: merkatuak berak gai izango zirela 
kontzentrazioa geldiarazteko, legedia espezifikorik 
behar gabe. Horrenbestez, kontrol-neurriak lasaitzen 
ziren, edo ordura arte kontzentrazioa kontrolpean 
izan zuten kapital-estandarrak txikiagotu ziren. Eta 
bestetik, aldi berean, arauak aldatu ziren, eta hala, 
bankuek beren jarduera beste sektore batzuetara hedatu 
ahal izan zuten, banku arteko kreditua eta palanka-
efektua ia mugarik gabe baliatu ahal izan zituzten, 
balantzetik kanpoko eragiketak egin ahal izan zituzten, 
eta aldi berean ezarritako kapital-mugimenduen 
askatasun osoko erregimenari esker, jarduera-mota 
bat kontsolidatzeko aukera izan zuten, agintari 
erregulatzaileen kontroletik kanpo ia. Jada handiak 
ziren bankuen eta beste finantza-erakunde, aseguru-
etxe edo inbertsio-funts batzuen arteko erosketak, 
xurgapenak edo fusioak egiteko aukera eman zuten 
arauek beste mota bateko konglomeratuak sorrarazi 
zituzten, lehengo bankuetatik oso desberdinak 
zirenak: «finantza-erakunde konplexu handiak». 
2007an, finantza-krisi handiaren hasieran, horrelako 
hamazazpi erakundek zor- eta kapital-harpidetzen, 
aktiboen bermea duten baloreen (ABS; assets backed 
securities), burtsatik kanpoko deribatuen (OTC; Over 
The Counter) eta zor bermatuko obligazioen (CDO; 
collateralized debt obligation) merkatu nazionalak eta 
globalak kontrolatzen zituzten.

Agian, hau da gaur egungo finantza-konglomeratu 
berriak kontsolidatu dituzten legedi-aldaketa horiek 
guztiek eragindako ondorio garrantzitsuena: finantza-
erakunde handien tamaina handitzeaz gain, finantza-
sektorearen izaera aldatu dutela.

Tradizioz, sektore hori ekonomian sortutako aurrezkia 
ekoizpen-jarduerara eramateko mekanismo bat zen. 
Kredituaren bidez egiten zuen hori, eta hala, kapitala 
metatzeko behar zen inbertsioa finantzatzen zuen. 
Aipatu ditudan aldaketekin, aurrezkiak sortzen dituen 
finantza-aktiboak jada ez ziren ekoizpen-inbertsioak 
finantzatzen dituzten bitartekoak, eta inbertsio 

3. «Banques: le patron de la Banque de France appelle à des 
fusions». Hemen ikus daiteke: https://www.moneyvox.
fr/banque/actualites/76078/banque-de-france-plaido-
yer-en-faveur-de-la-concentration-du-secteur-financier-eu-
ropeen 

herrialdean, 2000. urtean, bost banku handienek 
merkatuaren % 31,4 kontrolatzen zuten; gaur egun, 
berriz, % 70 inguru kontrolatzen dute. Izan ere, azken 
hamar urteetan, Espainiako ekonomiak 45 banku 
nabarmen izatetik 12 banku nabarmen izatera pasatu 
da. Aldaketa hori dela eta, herrialdeko hiru erakunde 
handienek banka osoaren kreditu eta baliabideen % 50 
kontrolatzen dute, eta Espainiako enpresa txikien 
% 50 haien bezeroak dira.

Ez da prozesu «natural» bat eta ez da 
positiboa ekonomia osorako

Finantza-kontzentrazioko prozesu gero eta handiagori 
buruz, bi mito nagusi daude, baina ez dute zerikusi 
handirik errealitatearekin.

Lehenbiziko mitoa da finantza-sektoreko konglomeratu 
handi horien kontsolidazioa prozesu natural bat dela, 
merkatuen funtzionamenduaren ondorio automatiko 
eta ezinbestekoa, merkatuek eskala posible onena 
bilatzen baitute ef izientzia handiena lortzeko. 
Bigarren mitoa lehen mitotik ondorioztatzen da 
zuzenean: banku-kontzentrazioa oso desiragarria dela, 
eraginkortasun eta lehia areagotzeko iturria delako.

Eta, banku-erakunde handien zuzendariek ez ezik, 
agintariek eta zenbait akademikok ere defendatzen 
dute hori. 2017an, Europako herrialdeetatik, 
Espainia zen banku-kontzentrazio handiena zuten 
herrialdeetako bat, eta Espainiako Banka Elkartearen 
presidenteak adierazi zuen Espainian gertatzen 
zena zela gehiegizko lehia zegoela («lehia basatia», 
haren hitzetan)2. Eta Frantziako Banku Zentralaren 
gobernadore François Villeroy de Galhau-k banku-
kontzentrazio paneuroparrak defendatu zituen, 
lehia-iturria direla argudiatuz, eta hori, hain zuzen, 
ekonomian merkatuei funtzionamenduari buruz 
ziurtzat jakindako gauza gutxietako baten kontrakoa 
da erabat (zenbat eta kontzentrazio handiagoa izan, 
orduan eta merkatu-botere handiagoa eta lehia 
txikiagoa daudela): «Europako finantza-sektoreak 

2. «La AEB defiende la concentración de la banca al ver 
competencia salvaje». Hemen ikus daiteke: https://www.
lavanguardia.com/economia/20170623/423610220661/
aeb-defiende-concentracion-banca.html

https://www.moneyvox.fr/banque/actualites/76078/banque-de-france-plaidoyer-en-faveur-de-la-concentra
https://www.moneyvox.fr/banque/actualites/76078/banque-de-france-plaidoyer-en-faveur-de-la-concentra
https://www.moneyvox.fr/banque/actualites/76078/banque-de-france-plaidoyer-en-faveur-de-la-concentra
https://www.moneyvox.fr/banque/actualites/76078/banque-de-france-plaidoyer-en-faveur-de-la-concentra
https://www.lavanguardia.com/economia/20170623/423610220661/aeb-defiende-concentracion-banca.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20170623/423610220661/aeb-defiende-concentracion-banca.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20170623/423610220661/aeb-defiende-concentracion-banca.html
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dutela. Hori argi eta garbi frogatu da 2007ko krisian5. 
Zenbait azterketak frogatu dute 250.000 milioi eurotik 
gorako aktiboak dituzten bankuek jasandako arazoak 
sektorera ezinbestean transmititzen direla, eta hori 
ekonomia osoan ere eragina dutela esatea da. 100.000 
milioi eurotik beherako bankuen kasuan, berriz, 
ondorio berak sortzeko, arazo horiek oso larriak izan 
behar dute.

Azken finantza-krisian sortutako eztabaida handietako 
bat izan zen krisi hori sorrarazi zuten konglomeratuen 
tamaina handiak eragozten zuela, hain zuzen, haien 
aurkako neurri zorrotzak hartzeko aukera izatea, 
ekonomia osoan kalte larriagoak ez sortzeko, baina 
aldi berean, ezintasun horrek konglomeratu horien 
ezegonkortasuneko eta kaudimenik ezako arazoak 
betikotzen zituen, eta, hala, sistemaren berezko 
ezaugarri bihurtzen dira, ia konponezinak izanik.

Hala aitortu dute zenbait banku zentralen arduradun 
gorenek ere. Dallasko Erreserba Federaleko presidente 
Richard Fisherrek argi eta garbi adierazi zuen: 
Estatu Batuetan, banku-erakundeen % 99,8rentzat 
badago araudien, akziodunen edo merkatuaren 
nahikoa diziplina, finantza-sistemaren egonkortasuna 
mehatxatu dezaketen portaera txarren arriskua 
kontrolpean izateko. Hala ere, ez dago horrelako 
kontrolik sektorearen % 0,2rentzat. Erortzeko 
handiegiak diren 12 erakunde nagusiek osatzen dute 
ehuneko hori, eta horiexek dira, hain zuzen, «finantza-
krisia areagotzearen errudun nagusiak, eta haien 
presentzia rol garrantzitsu bat ari da betetzen gure 
ondoez ekonomikoaren luzapenean»6.

Ikuspegi makroekonomikotik, finantza-konglomeratu 
berri horiek egotea lotuta egon da gertaera 
eztabaidaezin batekin: banku-krisiek gora egin dute, 
eta sistemikoak dira, gainera, lehen aipatu ditudan 
arrazoiengatik. Luc Laeven-ek Fabian Valencia-k 
Nazioarteko Diru Funtserako egindako zenbaketan, 
egiaztatu dute Estatu Batuetan Bigarren Mundu 
Gerraz geroztik erregistratutako krisi guztiak 1980ko 
hamarkadatik aurrera gertatu direla (151 krisi, 
1970etik 2017ra)7. Eta nahiko erraza da ulertzea 
finantza-korporazio horien erabakitze-botere handiak 

5. Arthur Wilmarth. «The Dark Side of Universal Banking: 
Financial Conglomerates and the Origins of the Subprime 
Financial Crisis». Connecticut Law Review, 41(4), 2009ko 
maiatza. 

6. Richard Fisher. Ending ‘Too Big to Fail’: A Proposal for 
Reform Before It’s Too Late. https://www.dallasfed.org/
news/speeches/fisher/2013/fs130116.cfm 

7. Luc Laeven eta Fabian Valencia. Systemic Banking Crises 
Revisited. IMF. Working Paper No. 18/206. 

bihurtu ziren berez, errentagarritasun handiagoa 
eta bizkorragoa ematen duen inbertsio, espekulazio 
hutsa baino ez dutelako baliatzen. Horrelako 
haztegian, finantza-erakunde konplexu berriek, gero 
eta handiagoek, etengabe hedatu zuten finantza-
sektorearen nagusitasuna merkatuetan eta, oro har, 
ekonomietan.

Agian, deribatuen merkatua da kasu nabarmenena 
eta gehiegizkoena. Merkatu horrek 1.000 bilioi 
dolarretik gora mugitzen ditu urtean, eta finantza-
konglomeratuek garatu dute, zuzen-zuzenean, 
legedi-aldaketa horiek baliatuta. The New York Times 
egunkariak 2010eko abenduaren 10ean argitaratutako 
artikuluaren izenburua erabat adierazgarria zen: 
«Ezkutuko banku-elite batek deribatuen merkatua 
arautzen du». Honela hasten zen artikulua:

Hilero, hirugarren asteazkenean, Wall Streeteko 
eliteko sozietate bateko bederatzi kideak Midtown 
Manhattanen biltzen dira. Gizon horiek helburu komun 
bat dute: banku handiek deribatuen merkatu erraldoian 
duten interesak babestea. Finantza-arlo hori da, hain 
zuzen, errentagarrienetako eta eztabaidatuenetako bat. 
Halaber, sekretu komun bat ere partekatzen dute: beren 
bileren xehetasunak, eta pertsona horien nortasunak 
ere, erabat konfidentzialak izan dira. JPMorgan Chase, 
Goldman Sachs eta Morgan Stanley bankuen moduko 
erakundeetatik aterata, bankariek batzorde boteretsua 
osatzen dute, eta deribatuen negoziazioa gainbegiratzen 
laguntzen dute (…)Talde horretako bankuek —
taldea deribatuen konpentsazioko ganbera berri 
batera afiliatuta dago— ahalegin guztiak egin dituzte 
beste banku batzuk merkatuan sartzea eragozteko, 
eta prezioei eta tarifei buruzko informazioa doan 
eskuragarri egon dadin ere eragozten saiatzen ari dira4. 

Zenbait azterketa teorikotan, banku-kontzentrazioaren 
abantailak erakusten saiatu dira. Azterketa 
horietan, defendatzen dute kontzentrazioak barne-
eraginkortasuna areagotzen duela, kostuak murrizten 
direlako eta eskala-ekonomiak egiteko aukera ematen 
duelako, berrikuntzak eta zerbitzu-ematea errazten 
dituelako. Horrez gain, bestalde, lehiaren kontra, 
uste dute lehia amorratuak arrisku handiagoak 
hartzea sustatzen duela eta sistemaren sendotasuna 
eta egonkortasuna gutxiagotzen duela. Hala ere, 
azterketa gehienak bat datoz kontzentrazioaren 
ondorio negatibo hauek aipatzerakoan: argudiatzen 
da konglomeratu handiak kontrolagaitzagoak direla, 
eta horregatik, arrisku handiagoak hartzeko aukera 

4. «A Secretive Banking Elite Rules Trading in Derivatives». 
Hemen ikus daiteke: https://www.cnbc.com/id/40628316 

https://www.dallasfed.org/news/speeches/fisher/2013/fs130116.cfm
https://www.dallasfed.org/news/speeches/fisher/2013/fs130116.cfm
https://www.cnbc.com/id/40628316
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aukera ematen duela kreditua baliatzea sustatzen 
duten politikak martxan jartzeko prozesuetan 
eragiteko; hau da, beren negozioa hedatzen laguntzen 
duten politiketan eragiteko. Azken hamarkadetan, 
ekonomia aurreratu guztietan, gobernuek honako 
hauek errazteko neurriak onetsi dituzte: kontsumorako 
kreditua, hipoteka-maileguarekin lotutako higiezin-
jarduera, enpresen zorpetzea sustatzen duten arau 
fiskalak, diru-sarrera publikoen murrizketa, eta, oro 
har, subjektu ekonomikoen diru-sarrerak murrizten 
dituzten politikak. Hala, subjektu ekonomikoek 
mendekotasun handiagoa dute zorrarekiko, eta zorra 
gure garaiko ekonomien motortzat sendotu da, horrek 
dakarren ondorio negatibo guztiekin —ez ditugu 
hemen komentatuko—.

Hain zuzen ere, korporazio handien eragina zela-eta 
hartu zen banku zentralak finantzailetzat jarduten 
jarraitzea debekatzeko erabakia. Hori dela eta, sektore 
pribatura jo behar izan zuten, eta horren ondorioz, 
izugarri handitu zen gobernuek interesengatik 
ordaindu beharreko zenbatekoa.

Ikuspegi mikroekonomikotik, banku-kontzentrazioak 
eta hori espekulazio-jardueren nagusitasunarekin 
lotzeak, honako hau eragin zuen: batetik, enpresa 
txiki eta ertainek, eta oro har, periferietan jarduten 
duten subjektuek baldintza okerragoak izan 
zituzten kreditua eskuratu ahal izateko, eta enpresa 
handiagoek, berriz, pribilegiozko baldintzak izan 
zituzten; eta, bestetik, banku-korporazioen eragin 
handiak kredituarekiko mendekotasun negatiboa 
ezartzen die enpresei. Zenbait ekonomialarik, hala 
nola Stephen Cecchetti-k eta Enisse Kharroubi-k, 
frogatu dute finantzarizazioa, zorraren hazkundea 
eta, oro har, finantza-sektorearen hazkundea lotuta 
daudela ekonomietako produktibitateak hazkunde 
geldoagoa izatearekin8. Halaber, frogatu ahal izan 
da finantza-kontzentrazioa ez dela lagungarria izan 
sektorearen efizientzia hobetzeko, nahiz eta hori 
sinestarazi nahi den. Agian, horren frogarik onena 
Thomas Philippon-ek erakutsitakoa da: gaur egun eta 
termino errealetan, finantza-bitartekaritzaren kostua, 
ekonomiako beste edozein sektoretan ez bezala, xix. 
mendearen amaierako kostu bera da, gutxi gorabehera, 
eta azken 40 urteetan handitu ere egin dela esan 

8. Stephen Cecchetti eta Enisse Kharroubi. «Why growth in 
finance is a drag on the real economy». Hemen ikus dai-
teke: https://voxeu.org/article/why-growth-finance-drag-re-
al-economy 

daiteke, finantzarizazio-prozesuak gertatu direnean 
eta banku-kontzentrazioa sendotu denean, hain justu9.

Hala ere, hau da finantza-korporazio handiek duten 
botere izugarriaren ondorio kaltegarriena: haien 
jarduna ez dela finantza-jardueretara soilik mugatzen, 
ekonomia eta gizarte osoan proiektatzen baita. Banku- 
eta finantza-konglomeratuek boterearen gaineko 
boterea adierazten dute: gainerako sektoreetan eta 
zerbitzuetan gertatzen dena erabakitzen duen azken 
instantzia izateaz gain, politikan, hedabideetan, 
kulturan eta edozein pertsonaren eguneroko bizitzan 
gertatzen dena ere erabakitzen dute. Halaxe da, 
konglomeratu horiek baitira —diru hori hutsetik sortu 
ahal izateko duten pribilegioari esker— enpresek eta 
banakook diru-sarrerak sortzeko, ia edozein jarduera-
mota egin ahal izateko eta bizirik irauteko behar dugun 
dirua mugarik gabe dutenak. Eta pribilegio finantzario 
horri eutsi ahal izateko, ezinbestekoa da finantzariek 
botere politikoa kontrolatzea. Baldintza hori 
aitortu zuen publikoki David Rockefeller finantzari 
boteretsuak: «intelektualen eta bankarien elite baten 
subiranotasuna hobea da herrien autodeterminazioaren 
printzipioa baino»10. n

9. Thomas Philippon. «Has the U.S. Finance Industry Be-
come Less Efficient? On the Theory and Measurement of 
Financial Intermediation». The American Economic Re-
view, 105. liburukia, 4 zk. (2015eko apirila), 1.408.-1.438. 
or.

10. Hemen aipatua: Marc Raoul Jennar. «Le gouvernement 
des lobbies: la gouvernance contre la démocratie». In 
Belen Balanya eta beste batzuk. Europe Inc. Comment les 
multinationales construisent l’Europe et l’économie mon-
diale, Agone, Elements, Marseilla, 2003, 17. or. 

https://voxeu.org/article/why-growth-finance-drag-real-economy
https://voxeu.org/article/why-growth-finance-drag-real-economy
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OLIGOPOLIO TEKNOLOGIKOAK: LEGE EKONOMIKO BERRIAK, DINAMIKA KORPORATIBO ZAHARRAK 

Ignacio Muro Benayas 
Demokrazia Ekonomikoaren aldeko Plataforma; Ekonomialariak Krisiaren 
Aurrean; Mugarik gabeko Ekonomialarien Patronatuko kidea

Gauza jakina da teknologia digitalek (IKT) prozesuen 
iraultza eragin dutela, informazioaren ustiapen 
sistematizatua baliatuta, orain arte ezagutu ez diren 
bolumen eta abiaduretan. Aldaketa horiek hain dira 
sakonak, ezen ekoizpen-modu tradizionalak eraldatu 
baitituzte. Garrantzitsua eta bigarren mailakoa denari 
buruzko irizpide berriak sartu dituzte; hau da, balio-
nozio berriak.

Ekonomia kapitalistaren elementu bereizgarriak 
aldatu gabe (ekoizpen-bitartekoen jabetza pribatua 
da; merkatua da bitartekoak trukatzeko eta esleitzeko 
baliatzen den sistema; eta soldatapeko lana da 
ekoizpen-harremanen adierazpen tipikoa), ekonomia 
digitala deritzoguna ekoizpen-modu berritzat eratu 
eta berresten da, balioen eta prozesuen eraldaketa 
erradikal baten bitartez Edo, agian, ekoizteko modu 
ezberdin baterako trantsizioa da.

Horrek esan nahi du, logika kapitalistetatik atera 
gabe, ekonomia digitalari buruz ari garenean, ez 
ditugula ekoizpen-indar berriak soilik adierazten 
—teknologia—, ekoizpen-harreman berriak ere 
adierazten baitira hor. Harreman horiek eragina 
dute gizakiaren eta makinen arteko interkonexioan, 
gizakiek elkarren artean dituztenetan, eta langileen 
eta haien enplegatzaileen artekoetan.

Agian, orain arte aipatutakotik atera beharko 
genukeen lehen ondorioa da «kapitalismoa» 
singularrean erabiltzeari utzi beharko geniokeela, 
eta kapitalismoak erabiltzen hasi, pluralean, gero eta 
bertsio ezberdin gehiago sortzen ari baitira, eta aldeak 
daude batzuen eta besteen artean funtsezko alderdi 
hauei buruz: zerk sortzen du balioa ekonomiarako eta 
zein da enpresak eta langileak izatearen arrazoia. Ez 
dira gauza bera erauzteko kapitalismoa, kapitalismo 
industriala edo ekonomia digital berria. Erauzteko 
kapitalismoa hobiaren logikaren mende dauden 
zenbait sektorerekin lotzen da (meatzaritza, arrantza, 
petrolioa...), baina gaur egun, finantzetara ere hedatu 
da, erauzteko logika berdinetan oinarritzen baita; 
kapitalismo industriala oraindik lotuta dago epe 
luzerako aberastasuna sortzearen ideiarekin; eta 

ekonomia digital berriak, berriz, berezko balio- eta 
jokabide-sorta bat du.

Ikuspegi horretatik, ekonomia digitala jada bada 
ekoizteko modu espezifiko bat: kontsumorako 
zerbitzuen sektoretik sortu da, batik bat (munduko 
BPGd-aren % 20 inguru da), baina bere irizpideek ia 
jarduera guztietan dute eragina eta jarduerok kutsatzen 
dituzte, industria barne, ekonomia digitalak ahalmen 
handia baitu jendearen bizimoduan oihartzun handia 
duten irizpideak eta balioak sustatzeko.

Eta artikulu honen helburua da erakustea monopolio 
globalen eraketa bizkorra ekonomia digitalak gero eta 
sektore gehiagotan duen eragin gero eta handiagoaren 
ondorioa dela, bai eta fenomeno horrek garapen 
ekonomikoan eragiten dituen ondorioak erakustea ere.

Taylorismo berria, kapital-metaketaren 
olatu berriaren oinarria

Taylorismoa ekoizpen-tekniken multzo bat baino 
askoz gehiago izan zen eta da oraindik ere. Benetako 
filosofia bat da, ekoizpen-modu bat eta gizarte-
harreman jakin batzuk sorrarazten dituena. Duela 100 
urte, kapitalismo fordista (fordismoa) sorrarazi zuen; 
gaur egun, berriz, kapitalismo digitalaren oinarria 
da. xix. mendearen amaieran, ataza mekanikoen 
sistematizazioak aukera eman zuen langilearen eta 
makinen arteko harremana optimizatzeko; gaur 
egun, berriz, errutinak baliatzen dituen edozein lan 
intelektual automatizatu daiteke, guztiz edo zati 
batean.

Teknologia berriek, hain zuzen ere, aukera ematen 
dute prozesuen sinplifikazioa ukiezinen ekonomiara 
eramateko. Horretarako, ataza konplexuak aplikazio 
digitalek egiteko moduko errutina partzialetan 
deskonposatzen dituzte, isolatuta dauden pertsonek 
exekutatzen dituztenak. Pertsona horiek, bestalde, 
konektatuta daude enpresen antolaketa-perimetroen 
kanpotik, nonahi kokatuta (gertu edo urrun). 
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Hainbat ataza intelektual, hala nola konputagailu bat 
programatzea, liburu bat itzultzea edo lege-idazki bat 
idaztea, oso zati sinpletan deskonposa daitezke orain, 
eta mundu osoko espezialistei azpikontratatuta egin 
daitezke.

Eta horrek, lehenik eta behin, ondorio hau du: 
ekoizpen-prozesuen eta langileen denboren gaineko 
kontrol handiagoa egin daiteke, eta horrek kapital-
metaketako bolada berri bat sustatzen du beti. 
Kapital-metaketa horrekin batera, lanaren debaluazioa 
eta depreziazioa gertatzen dira. Lanaren debaluazioan 
emandako urrats bakoitzari, aurrerapauso bat dagokio 
kapital-metaketan, eta alderantziz.

Eragiketa intelektualen zati handi bat estandarizatuta 
eta debaluatuta, «ezagutzaren gizartea» delakoaren 
mitoak ahultzen dira. Gizarte-eredu horren arabera, 
pentsatzen zen prestakuntzan inbertitzea zela aldi 
historiko honetako inbertsiorik errentagarriena. 
Hauek dira ahultasun horren sintoma agerikoenak: 
profesionalen azpienplegua eta gehiegizko 
kualifikazioa, eta unibertsitate-tituluak finantzatzeko 
kredituen krisia (oso larria AEBn).

Ekoizpen-modu berriekin, ordainketa-sistemak ere 
aldatzen dira. Taylorismoak ordainketa aldakorreko 
sistemak eta errendimenduagatiko ordainsariak 
sartu zituen, motibazio-mekanismotzat planteatuta; 
lan autonomoaren forma ugarien garapenak, 
berriz, soldataren krisia —ordaintzeko modu 
gisa— aurreikusarazten du. Jasandako mikroatazen 
ordainketa algoritmoen bidez egitea da horren adierazle 
nabarmena. Orain ere, argudiatzen da ordainketa-modu 
horiek langile berriaren askatasunaren adierazpena 
direla, baina giza mendekotasuneko forma berri 
batzuk zuritzeko modu bat baino ez dira.

Langilearen gaineko kontrola muturreraino eramanda, 
taylorismo digitalak lanaren balioaren erauzketa 
perfekzionatzeko ahalmena areagotzen du, herritarren 
profilen eta errutinen kontroletik abiatuta. Herritar-
langilearen trazabilitateak negozioaren iturri nagusi 
bihurtzen du, era guztietako datuen ustiapenean 
oinarrituta. Eta blockchain delakoak, adimen 
artifizialak eta gauzen Internetek errealitate hori 
areagotu baino ez dute egingo.

Ekonomia Politikoaren aita Adam Smith-ek, Nazioen 
aberastasuna lanean, hau zioen: makinak erabilita, 
«lana eragiketa gutxi batzuetara mugatuta geratzen 
da; oro har, eragiketa bat edo bi baino ez dira egin 

behar». Errutina hori autosuntsikorra da azkenean, eta 
langilea hondatzen du, «gizaki batek izan ditzakeen 
ergeltasun- eta ezjakintasun-maila gorenetara iristen 
baita». Taylorismo berriak sinplifikazio hori ere lortu 
nahi du, eta horren ondorioak gizakia pobretzea 
da, «adimen artifiziala» makinei transferitu izanaz 
harrotzen den bitartean.

Azkenaldiko kapitalismoaren joera horretan 
oinarritzen da kapital-metaketaren olatu berria, 
kapitalismo industrialaren garaiko kapital-metaketa 
taylorismo zaharrean oinarritu zen bezalaxe.

Ez zen inoiz gertatu kostu marjinalak 
zero baliora hurbiltzea

Ekoizpen-modu digitaleko kapital-metaketaren 
oinarria irizpide objektiboak ematen dituzten joera 
ekonomiko batzuk dira. Horien artean, nabarmentzekoa 
da kostu marjinalek zeroranzko joera dutela, edo, 
bestela esanda, eskala-ekonomiek ez dutela mugarik, 
eta horrek sare-enpresen tamaina gero eta handiagoa, 
infinitura arte, izatea sustatzen du.

Fenomeno hori Jeremy Rifkin-ek ezagutarazi zuen 
(La sociedad del coste marginal cero, Paidós, 
2014), eta haustura dakar industria-ekoizpeneko 
irizpide nagusiekin, eta batez ere, marjinalismoak 
defendatutako balio-lege subjektiboekin. Lege horien 
arabera, muga jakin batzuk gaindituta, ekoizpena 
handitzea ez zen errentagarria, bi joera osagarrien 
efektu konbinatuaren ondorioz: kostu marjinal 
gorakorrak eta erabilgarritasun marjinal beherakorrak.

Haustura hori mundu birtual berriak mundu 
materialarekiko eragiten dituen ezberdintasunengatik 
sortzen da, zerbitzuen eta salgaien artean, sareen 
logikaren eta logika industrialaren artean. Ondasun 
materialen ekoizpenean muga fisikoak egoteak 
—hori da eskola marjinalisteko kideek ezagutzen 
zuten errealitate bakarra— ondorioak ditu eskala-
ekonomietan. Horren arrazoia da, ekoizpen-bolumena 
handitzean, makinen eta instalazioen erabilera 
optimizatzen dela, eta une jakin batean, batzuen 
eta besteen mugara iristen da, eta ezin dute gehiago 
eman. Eta horrela izaten jarraitzen du. Muga horrek 
zehazten du lantegi baten eta beste baten arteko aldeak 
kostuetan, hasiera-hasieratik. Esate baterako, Nissanek 
Bartzelonako lantegia ixtea eta Sunderlandekoa 
(Erresuma Batua) irekita uztea erabakitzen badu, 

https://economistasfrentealacrisis.com/trazabilidad-del-trabajo-el-futuro-ya-esta-aqui/
https://economistasfrentealacrisis.com/trazabilidad-del-trabajo-el-futuro-ya-esta-aqui/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032016000100161
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arrazoi honengatik da, besteak beste:  Bartzelonako 
lantegia 200.000 ibilgailu ekoizteko diseinatuta 
dagoela, eta Erresuma Batukoa, berriz, halako hiru 
ekoizteko.

Muga fisiko horiek direla eta, kostu marjinalen 
bilakaerak U baten forma du. Lehen uneetan, azken 
unitatea ekoiztearen kostua beherakorra da, nabarmen, 
eta horrek esan nahi du ekoizpen-fase horretan 
eskala-ekonomiak sustatzen direla. Baina, une jakin 
batean, instalazioen ahalmenaren mugetara iristean, 
ondasun materialen ekoizpenaren kostu marjinalak 
gora egiten hasten dira, eta horrek adierazten du 
ekoizpen-bolumena handitzea merezi ez duen puntura 
hurbiltzen ari garela.

Ekonomia digitalean, ondasun ukiezinak eta, bereziki, 
sarean kudeatutako zerbitzuak nagusi direnez, ez dago 
muga hori. Gaur egungo ekonomian, abesti bat edo 
film bat deskargatzeak edo app batean sartzeak ez 
dio apenak kostu gehigarririk sortzen zerbitzuaren 
hornitzaileari. Horrek esan nahi du haren kostu 
marjinalek zeroranzko joera dutela, edo, bestela 
esanda, eskala-ekonomiak mugagabeak direla.

Erabilgarritasun gorakorrak: erabili ahala, 
produktu digitalen balioak gora egiten du

Kostu marjinalen portaeren haustura erabilgarritasun 
marjinaletan ere islatzen da. Erabilgarritasun marjinala 
ondasun baten azkeneko unitateak eragiten duen 
gogobetetasuna da. Ekonomia digitalak baliatzen 
dituen sareko logiketan, erabilgarritasun marjinalak 
beherakorra izateari uzten dio —halakoa da ondasun 
materialetan—, eta gorakor bihurtzen da zerbitzu 
ukiezinak eskaintzen dituen ekonomia digitalean.

Hauxe esaten zigun marjinalismoaren eskolako 
erabilgarritasun marjinal beherakorraren legeak: 
ondasun batetik zenbat eta kantitate handiagoa 
kontsumitu, orduan eta txikiagoa da ondasun 
horren unitate berri bakoitzak ematen digun 
erabilgarritasuna. Egarriz gaudenean, edaten dugun 
lehenbiziko basokada izugarri «erabilgarria» izaten 
da (gogobetetasun edo ongizate handia ematen digu). 
Baina hurrengo basokadek eragindako ongizatea 
askoz txikiagoa izango da, eta uneren batean, gure 
guztiko erabilgarritasunak ez du gora egingo, litro 
asko eta asko edanda ere.

Hala ere, sare-logikek berezitasun hau dute: 
erabilgarritasun marjinal gorakorren pertzepzioa 
ematen dutela, sarearen tamaina handitzean. Zenbait 
arrazoirengatik. Lehenik eta behin, salgai fisikoen 
balioak erabili ahala behera egiten duela, baina 
produktu digitalen balioak, berriz, alderantzizko 
bidea egiten du eta gora egiten du erabili ahala. 
Erabiltzaile berri bakoitzaren esperientziak eta 
besteekin egiten dituen interakzioek sarea aberasten 
dute, eta, horrela, sarea gero eta balio handiagoa duen 
produktu aberastua sortzeko gai da, prozesatutako 
esperientzien metaketa baliatuz, askotariko 
esperientziak gehitzen dituzten zenbait ingurunetan.

Efektu horrek eskala-ekonomia mota berri bat 
sustatzen du, erabiltzaile-masa kritiko bat lehenago 
lortzen duten sareei mesede egiten diena, «produktu 
global» bat eraiki arte, tokiko berezitasunak aberastuz 
joatetik abiatuta. Honek erakusten du tamaina 
handiagoa lortzeko dagoen pizgarria: sare handienak 
dira interkomunikaziorako eta negozioetarako 
gutiziagarrienak. 500 milioi erabiltzailetik gora 
lortzen dituztenak laster nabarmentzen dira, dozenaka 
milioi batzuk dituztenen gainetik, eta azken horiek 
ere, hasiberrien gainetik.

Nolabait, sare horiek une oro erabiltzeak ematen duen 
gogobetetasuna ez dator pertsona bakoitza sarean 
konektatzetik, baizik eta beste pertsonekin izaten 
dituen interakzioetatik. Sareak erabiltzeak «plazera» 
ematen du, eta horregatik, era konpultsiboan 
erabiltzeko gogoa sortzen du, baina plazer hori ez du 
sareen banakako erabilera-balioak ematen, baizik eta 
haien erabilera-balio sozialak. Horri guztiari gehitzen 
badiegu «beti eskuragarri» egoteak eragiten duen 
erabilera-intentsitatea, batetik, eta muga espazio-
tenporalak ez daudela, bestetik, sareek erabiltzaileari 
eskaintzen dioten intentsitatea justifikatzen da. Hori 
da biztanleriarengan duten erakargarritasun-ahalmen 
izugarria, adikzio-patologiak ere eragin ditzakete-eta.

Kontzentrazioak jarraitzen du «munduko 
txapeldun bakarrak» sortu arte

Balio gorakorra eta kostu beherakorra uztartzearen 
ondorioek sektore industrial tradizionaletan 
kontzentraziorako zegoen joera biderkatu egiten dute: 
eskala-ekonomiak mugagabe eta esplosibo bihurtzen 
dira, eta horrek zerbitzu teknologikoen korporazioak 
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sorrarazten ditu, oso maila handikoak, sektore 
bakoitzean munduko txapeldun bakarrak direnak.

Jauzi kualitatiboa da jada ezagutzen denarekiko. 
Ekonomia nazionalen mugen barruko kontzentrazio 
monopolistikorako joeratik urrun, oligopolio globalen 
eraketa bizkorraz ari gara orain. Toyota, ekonomia 
tradizionalaren adibidea, 1933an sortu zen eta ia 80 
urte behar izan zituen bere sektorean nolabaiteko 
lidergo globala lortzeko. Facebook, berriz, 2004an 
sortu zen eta 8 urte ingurutan lortu zuen helburu hori; 
hau da, hamar aldiz gutxiago behar izan zuen.

Eragile berriek monopolio globalen kategoria lortzen 
dute denbora laburrean, eta kontsumorako zerbitzuen 
sektoreekin identifikatutako merkatuak inbaditzen 
dituzte, non ekonomia digitala hegemonikoa den. 
Ikus ditzagun zenbait sektore: sorkuntza-industriak, 
hala nola zinema (Netflix), musika (Spotify), liburuak 
eta logistika (Amazon), publizitatea (Google bera), 
komunikazioarekin lotutako sektoreak (YouTube, 
Facebook), merkataritzarekin lotutakoak (eBay, 
Alibaba), turismoarekin lotutakoak (Booking, 
Airbnb), garraioarekin lotutakoak (Uber), lana 
bilatzearekin lotutakoak (Infojobs, Linkedin), edo 
finantzetako zenbait azpisektore (Paypal, Verkami). 
Eta hala gertatzen da dozenaka eta dozenaka zerbitzu-
sektorerekin, non desbitartekaritza eta prozesu 
ukiezinen integrazio bertikala aldi berean gertatzen 
diren, modu paraleloan.

Logika digitalak sektore berrietan sartzen diren 
neurrian (kontsumorako zerbitzuetatik ekoizpeneko 
zerbitzuetara, eta, geroago, industriara, «ekoizpen-
sistemaren» bihotzera), kontzentrazio-prozesuak 
bizkortzen dituzten negozio-ereduak bultzatzen dira.

Frantziar ekonomialari Guilloux-Nefussiren azterketa 
batek honako hau azaldu zuen: 2002-2012 aldian, 
AEBko ekonomiako 719 sektoreen % 60tan, zortzi 
enpresa handienen merkatu-kuota konbinatua % 7 
inguru handitu zen batez beste; hau da, urtean % 1etik 
gertu. Kontzentrazioaren bultzada hori kapitalen 
errentagarritasunen alde gero eta handiagoek eragiten 
dute.

Burtsan kotizatzen duten enpresa ez-finantzario 
errentagarrienen % 10etan, inbertitutako kapitalaren 
errendimendua bost aldiz handiagoa da dagokien 
sektorekoaren batez bestekoa baino, eta alde hori 
urtetik urtera handitzen da.

 n 1980-2015 aldian, korporazio handien mozkinak 
BPGd-aren % 6 izatetik % 10 izatera arte handitu 
dira.

 n AEBko erreferentzia horiek erakusten dute, bes-
talde, lurralde-boterearen kontzentrazioa ere ba-
dela ezagutzen dugun kapitalismoaren joera eki-
dinezinetako bat.

Dinamika finantzario-korporatiboek oligopolio 
teknologikoaren koadroa osatzen dute

Kontzentrazioa bultzatzen duten fenomeno 
ekonomikoak indartu egiten dituzte dinamika 
finantzario-korporatiboarekin lotutako bi faktorek: 
berrikuntza teknologikoaren eta ahalmen 
finantzarioaren arteko elkarreraginak, hain zuzen 
ere. Hori aztertzeko modurik onena, Silicon Valleyren 
arrakastaren eta AEBko lidergoan duen eraginaren 
azterketa bizkorra egitea da, bai eta egiaztatzea ere 
zenbateraino den erabakigarria haren finantza-
ahalmena abantaila konparatiboak lortzeko.

Hasieran, ekosistema berritzaile bat osatzea eta 
talentua erakartzeko ahalmena izatea izan ziren 
Silicon Valleyren arrakastaren arrazoi nagusiak, 
baina gaur egun, bertako negozioetan sortutako 
finantza-soberakin erraldoiak erabiltzeko ahalmena 
da arrazoi nagusia, startup berritzaileen erosketak 
monopolizatzeko aukera ematen duelako, startupa 
New Yorken, Madrilen, Berlinen edo Buenos Airesen 
egon. Izan ere, gero eta errentagarriagoa suertatzen 
zaie ekintzaileek garatutako proiektu arrakastatsuetan 
gauzatutako talentuagatik gehiago ordaintzea, 
proiektu horiek beren erakundeetan garatzea baino. 

Applek enpresa bat erosten du bi astean behin, 
aitortu zuen harro Tim Cook-ek 2019an. Arrakasta 
finantzarioa eta arrakasta teknologikoa eskutik 
doazela frogatzen du horrek, baina lehenbizikoa da 
erabakigarria. Gaur egun Wall Streeten eta Nasdaq 
indizearen finantza-ahalmena da Estatu Batuetako 
kapitalismoari balio diferentzial izugarria ematen 
diona, ahalmen horrek teknologia disruptiboetan 
lider diren enpresen monopolioa bermatzen baitio. 
Hala, burtsa-kapitalizazioaren arabera, munduko 
hamar enpresa handienak (Apple, Google, Amazon, 
Microsoft, IBM, Intel, Oracle, Qualcomm, Facebook 
eta Cisco) Estatu Batuetakoak dira, eta gehienak 
Kalifornian kokatuta daude. «Txikienen» artean —
lider da bakoitza bere merkatuan—, eBay, Paypal, 
Linkedin, Skype, Twiter eta YouTube daude.

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8958458/02/18/El-exceso-de-poder-de-Amazon-Facebook-o-Google-supone-una-amenaza-para-la-economia.html
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/9861146/05/19/Apple-ha-comprado-una-veintena-de-empresas-en-los-ultimos-seis-meses-reconoce-Tim-Cook.html
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Urtetik urtera neurrigabeko hazkundeak izateko 
behar den finantza-ahalmena —negozio-ereduak argi 
izan gabe ere— ezinbestekoa da dimentsio globala 
lortzeko eta sare txikiagoekiko lehia-abantaila gero 
eta handiagoak erdiesteko.

Horrek eragin handia du logika berritzailean; izan ere, 
gero eta gehiagotan, berrikuntza disruptiboak —
erakargarria den bakarra— barne-aktibo bat izateari 
uzten dio, bertako langileen berezko dinamiken 
ondorioz, eta salgai bihurtzen da, merkatuan startupak 
erosiz eskuratzen den kanpo-produktu bat. Eta hori bi 
arrazoi hauengatik gertatzen da:

 n Aukerak eremu asko eta anitzetan sortzen dira; 
hori dela eta, ia ezinezkoa da enpresentzat, di-
mentsio itzelekoak izanda ere (Google, Microsoft, 
Apple…), interesatzen zaizkien fronte guztien le-
hen lerroan egotea.

 n Bestalde, I+Gko proiektuen berezko arriskuak 
direla eta, inbertitzailearen logika aldatu egin da: 
gero eta gehiago urruntzen dira negozio-hobi ba-
tera iristen lehena izatearen logikatik. Hobe da 
azkena izatea eta lehiakideei atea ixtea, erosketa 
egin ondoren.

Ondorioak: ekoizpen-arloko inbertsioak gelditzea eta 
organismo erregulatzaileak beren eskuetan izatea

Beraz, hau da startup bat erosi duen enpresa 
teknologikoak hartu beharreko lehen erabakia, bere 
interesen arabera: ea zer komeni den, startuparen 
garapena gelditzea ala enpresak irekita dituen lerroren 
batean integratzea. Oligopolio teknologikoaren 
interesekin bat ez datozen proiektu autonomoak 
garatzeko aukerarik gabe, aurrerapen ekonomikoa 

erabaki «pribatu» baten emaitza da, korporazio 
handien egutegiaren eta interesen mende.

Guilloux-Nefussiren arabera,  gehiegizko 
kontzentrazioko fenomenoek errenta monopolistikoak 
sortzen dituzte, eta ekoizpen-inbertsioen tasen 
beherakadaren kausa  nagusiadira. Mozkinekiko, 
inbertsio-tasa garbia jaitsi egin da, % 19tik (1980-
2000 aldiko batez bestekoa) % 12ra (2000. urtetik 
gaur egunera arteko batez bestekoa), eta jaitsiera 
horren arrazoi nagusia sektore bakoitzeko enpresa 
liderren portaera da.

Horrekin ixten da kapitalismoak iraultza digitalaren 
abantaila izugarriak galbideratzen dituela eta iraultza 
horren garapena irensten duela erakusten duen gurpil 
zoroa.

The Economist aldizkariaren txosten batek erakusten 
digu zenbateraino ari den hori gertatzen. Izan ere, 
badirudi monopolioen errenten zati handi bat lehiari 
sartzeko hesiak ezartzeko desbideratzen ari direla, 
eta horrek justifikatuko luke lobby-gastuen garrantzi 
gero eta handiagoa, kabildo-lanak finantzatzeko, 
azken hamarkadan heren bateko igoera izan baitute. 
Eta justifikatuko luke, halaber, Google, Facebook eta 
Amazon politika horiei buruzko sailkapen ororoen 
buru direla.

Google Tasa izenekoa ezartzeko zailtasunak edo 
monopolioen aurkako legediaren lasaikeria mundu 
osoan izango lirateke horren guztiaren ondorioetako 
bi. Organismo erregulatzaileak enpresa-erraldoien 
eskuetan egoteak enpresa txiki eta ertainen hazkundea 
oztopatu egiten du, eta kaltegarria da enplegurako eta 
ekoizpen-ekonomiarako. Eta asko dakigu Espainian 
horri buruz. n

https://publications.banque-france.fr/mondialisation-et-concentration-dans-lindustrie-quelles-sont-les-consequences-sur-la-dynamique-de
https://publications.banque-france.fr/mondialisation-et-concentration-dans-lindustrie-quelles-sont-les-consequences-sur-la-dynamique-de
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7512893/04/16/Sin-competencia-no-hay-paraiso-los-oligopolios-amplifican-la-desigualdad.html
https://gestion.pe/economia/empresas/google-facebook-amazon-alcanzan-record-gastos-lobby-256715-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/google-facebook-amazon-alcanzan-record-gastos-lobby-256715-noticia/
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IBEX 35, ESPAINIAREN HISTORIA ETA ETORKIZUNA MARKATU DUEN BOTERE EKONOMIKOA

Rubén Juste de Ancos
Soziologian doktore

E Ispainiaren historiari buruzko profezia batek 
dio Espainiakoa dela historia tristeena, «gaizki 

amaitzen delako», baina 1992an, bazirudien profezia 
hori deuseztatzen ari zela. 
Urte horretan izan ziren 
herrialdea markatu zuten eta 
Mendebaldeko itsasargitzat 
kokatu zuten ger takari 
handiak: Expo 92 erakusketa, 
Bartzelonako Olinpiar Jokoak, 
IBEX 35 indizearen sorrera, 
Maastr i tcheko I tunaren 
sinatzea, eta PSOEren eta 
Felipe Gonzálezen gobernuak 
in extremis lortutako jarraipena 
—sozialdemokraziaren 
er referente globala zen 
orduan—.Gertakari horiekin, 
modernizazio-prozesu bat 
bultzatu zuten Espainian, 
eta frankismo berantiarrean 
abiatutako trantsizio politiko, 
ekonomiko e ta  sozia la 
burutu zen. Trantsizio horrek 
er regimen haren oinarri 
batzuk desagerrarazi zituen, 
baina ez denak. Batez ere, 
gaur egun arte dirauen statu 
quo bat kontsolidatu zen 
boterean. Statu quo hori zela 
eta, Espainiako aberastasuna 
monarkiaren, frankismoko 
aberats handien, estatuko 
goi-funtzionarioen eta alderdi 
gobernatzaile nagusiaren 
artean banatzen zen. Garai hartako enpresa handien 
administrazio-kontseiluak dira banaketa horren isla. 
Banaketa hori dela eta, PSOE alderdiak pastelaren 
puska handiago bat eskuratu zuen, estatuak enpresa 
publikoetan zuen partaidetzagatik —garaiko 
enpresa handienak ziren—, baina baita enpresa 
pribatuetan zuen partaidetzagatik ere —eraikuntzaren 
sektorekoak, batik bat—.Ministro ahalguztidun Carlos 
Solchagaren lidergopeko talde bat zen, eta loturak 
eta sustraiak zituen frankismo berantiarrean eta 
Espainiako Bankuko teknikarien taldean, baina hala 
ere, hegemonia lasaia izan zuten PSOEren barruan.

…Maastritcheko Itunaren 
sinatzea, eta PSOEren eta 
Felipe Gonzálezen gobernuak in 
extremis lortutako jarraipena —
sozialdemokraziaren erreferente 
globala zen orduan—.Gertakari 
horiekin, modernizazio-prozesu 
bat bultzatu zuten Espainian, eta 
frankismo berantiarrean abiatutako 
trantsizio politiko, ekonomiko 
eta soziala burutu zen. Trantsizio 
horrek erregimen haren oinarri 
batzuk desagerrarazi zituen, baina 
ez denak.
Batez ere, gaur egun arte dirauen 
statu quo bat kontsolidatu zen 
boterean. Statu quo hori zela 
eta, Espainiako aberastasuna 
monarkiaren, frankismoko 
aberats handien, estatuko 
goi-funtzionarioen eta alderdi 
gobernatzaile nagusiaren artean 
banatzen zen.

IBEX 35 burtsa-indizea zen talde horrek Espainiarako 
zuen proiektu handia. Indize horretan oinarrituta, 
baloreen merkatua hedatu nahi zuten Espainian, eta 

Solchagen esaldia —«Espainia 
da  abera ts  b ihur tzeko 
h e r r i a l d e r i k  o n e n a » — 
errealitate bihurtu, akzioak 
erosiz. Proiektu horrek berekin 
zekarren trantsizio industrial bat 
—Solchagak berak gidatu zuen 
hori, Industria Ministeriorik, 
1980 hamarkadaren hasieran—, 
alternatiba bat eskaini behar 
ziona industriarik gabeko 
herrialde bati, non egiturazko 
langabezia zegoen gazteen 
artean, eta erdi mailako klasea 
kontsumo eta hazkunde-
espektatibez gose zen, Espainia 
mundura erabat ireki ondoren. 
Proiektuaren gakoa Espainiako 
indus t r ia ren  gar ran tz ia 
atzerriko inbertsioez ordeztea 
zen, eta hirugarren sektorea 
elikatzea. Lan horretarako, oso 
garrantzitsuak ziren 1992ko 
kultura- eta kirol-gertakari 
handiak, bai eta gertakari 
horietan babesle gisa agertzen 
ziren enpresak, IBEX 35 
indize sortu berrian kotizatzen 
zutenak, hala nola Banesto eta 
Telefónica. Geroago Espainiako 
egitura ekonomikoaren nukleoa 
osatuko zuten bi sektoreen 

arteko aliantzaren hasiera izan zen, eraikuntzaren eta 
turismoaren arteko aliantza, alegia, finantza-sektoreak 
egituratuko zuena. Bartzelona 92rako eta Expo 92rako 
obra handiak ziren proiektu haren ikurrak, eta haiek 
egin zituzten enpresak Espainiako molde berriko 
kapitalismoaren lider berriak ziren, baina itzal luzea 
zuten iraganean: Koplowitz familiaren FCC eta 
del Pino familiaren Ferrovial, biak frankismoaren 
babespean sortuak. Espainiaren eraldaketa- eta 
makillaje-eragiketa bat izan zen, eta horretarako, 
funtsezkoa izan zen atzerriko kapitalaren parte-hartzea: 
Europako inbertitzaile txikiek kostaldeko higiezinetan 
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inbertitu zuten, baina 
nazioarteko inbertitzaile 
handiek ere parte hartu zuten, 
enpresa-publikoen akzio-
pakete handien salmentak 
erakarrita, eta Espainiako 
akzioen merkatu indartsuan 
inbertitu zuten.

Aznarrek IBEX 35 indizean 
bildutako enpresa handien 
taldean oinarritutako eredu 
ekonomiko hori sendotu zuen, 
aurrezki-kutxak baliatuta. 
Hori egin ahal izan zuen 
enpresa handiak pribatizatu 
ondoren, hala nola Repsol, 
Altadis eta Telefónica, eta 
herrialdeko eraikuntza-
enpresa handiak ekonomia-
jardueraren eta enpleguaren 
sortzaile handi gisa sendotu 
ondoren. Aznarren eta 
Ratoren mirari ekonomikoa 
zen, eta aurrezki-kutxak izan 
zituen eragiletzat, hala nola 
Caja Madrid. Hain zuzen ere, 
Caja Madrid enpresa asko 
salerosteko erabili zuten, 
promotoreei eta higiezinen 
arloko enpresei pribilegiozko kredituak eta oso 
baldintza onekoak emanez, bai eta pribatizatutako 
enpresen (Endesa, Telefónica...) akzioak zuzenean 
erosteko ere. Ahalegin horretan, Aznarrek karguak 
eman zizkien bere lagun Miguel Blesari eta César 
Aliertari, hurrenez hurren, Caja Madriden eta 
Telefónican. Hortik, lidergoa baliatzeko aukera 
zuen, botere ekonomiko, politiko eta mediatikoaren 
gainean. Are gehiago, orduaz geroztik daude Gürtel 
auziaren erregistroak, baina baita beste auzi batzuenak 
ere. Horien bidez, gainkostuen, faktura faltsuen eta 
beltzean egindako ordainketen sistema finkatu zen, 
hauteskunde-kanpainak finantzatzeko, baina sistema 
politiko eta ekonomiko bat finantzatzeko ere bai. Ezin 
dira Caja Madridek gerora izandako gainbehera edo 
Blesaren amaiera tragikoa ulertu, erakunde horrek 
urte horietan sortutako bilbe guztian izandako 
rolaren azterketa egin gabe. Bilbe horretan, Alderdi 
Popularra zen auzi guztien epizentroa. Hirigintza-
arloko diru-janak, hala nola Argandakoa, Caja 
Madrideko diruarekin egin zena, orduko gobernuko 
presidentearen lagun Ramón Blanco Balínen bidez 
—geroago, Repsoleko presidenteorde izendatu 
zuten—.Halaber, Caja Madrideko dirua erabili zen 

Aznarrek IBEX 35 indizean bildutako 
enpresa handien taldean oinarritutako 
eredu ekonomiko hori sendotu 
zuen, aurrezki-kutxak baliatuta. 
Hori egin ahal izan zuen enpresa 
handiak pribatizatu ondoren, hala 
nola Repsol, Altadis eta Telefónica, 
eta herrialdeko eraikuntza-enpresa 
handiak ekonomia-jardueraren eta 
enpleguaren sortzaile handi gisa 
sendotu ondoren. Aznarren eta 
Ratoren mirari ekonomikoa zen, 
eta aurrezki-kutxak izan zituen 
eragiletzat, hala nola Caja Madrid. 
Hain zuzen ere, Caja Madrid enpresa 
asko salerosteko erabili zuten, 
promotoreei eta higiezinen arloko 
enpresei pribilegiozko kredituak eta 
oso baldintza onekoak emanez, bai 
eta pribatizatutako enpresen (Endesa, 
Telefónica...) akzioak zuzenean 
erosteko ere.

Florentino Pérezen ACS 
enpresak Dragados erosteko. 
Florentino Pérez Aznarren 
aliatuetako bat zen, eta bere 
eskuineko esku Manuel 
Delgado Solís, berriz, Gürtel 
auziaren operadoreetako bat 
zen. Urte horietan guztietan, 
herrialdeko eraikuntza-
sektoreko enpresa handi 
guztiak zerbitzu-enpresa 
bihurtu ziren, eta eraikin 
publikoen kudeaketarako, 
g a r b i k e t a r a k o  e d o 
mantentze-lanetarako sailak 
zituzten. Hala, beren jarduera 
eta zerbitzuak hedatu ziren, 
pribatizazioei eta estatuaren 
esternalizazioei esker, bai eta 
aurrezki-kutxek hedatzeko 
eman zizkieten kredituen 
bultzadari esker ere. Hau 
izan zen Solchagaren eta 
PSOEren proiektuarekiko 
aldea: Aznarrek proiektua 
nazioartekotu egin zuen 
eta erakunde pribatuen, 
pribatizatuen eta publikoen 
bal iabideak a tzer r ian 
enpresa estrategikoak 

erostera bideratu zituen, Latinoamerikan batik bat, 
eta horrek aukera eman zuen IBEX 35eko enpresa 
handiak nazioartean hedatzeko.

Hori dela eta, Zapateroren garaipena 2004an 
ustekabeko fenomenoa eta erabateko trauma izan 
zen Alderdi Popularrarentzat. José María Aznarren 
alderdiaren inguruan sortutako ekonomia- eta 
hauteskunde-makineriak sistema ekonomiko eta 
mediatiko guztia ondo koipeztatzen zuen, eta 
eraikuntzak ekonomiaren gorakada handia eragin 
zuen eta ekonomia- eta enplegu-hazkundeko urteak 
ekarri zituen, laneskua beste herrialde batzuetatik 
inportatu behar izateko modukoa. Zapaterok 
ekonomia-sistema kutsatu bat jaso zuen hasieratik, 
azpikeria politikoak eta bankaren, eraikuntza-
enpresen eta higiezinen sektorearen arteko aliantza 
estrategikoa tarteko. Garai hartan, estatu horrek ez 
zuen IBEX 35 indizeari kontrapisu egiteko moduko 
ezer, indizeak erabateko independentzia ekonomikoa, 
finantzarioa eta politikoa baitzituen. Ekonomia-
sistema bultzatzeko, estatuak palanka fiskala baino 
ez zuen, eta IBEX 35eko enpresek, berriz, lehen 
estatuaren jabetzakoa zen industrien eta zerbitzuen 
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aparatu zahar osoa lortua zuten. Zapateroren irtenbide 
bakarra energia alternatibo berrien aldeko apustu 
xumea izan zen, energia-sorkuntzari sariak emanez, 
baina horrek lurzoruaren eta energiaren gaineko 
espekulazio-burbuilari airea ematea baino ez zen izan. 
Hala adierazten du industriako ministro ohi Miguel 
Sebastiánek La falsa bonanza liburuan. Urte horietan 
sistema elektrikoa liberalizatu zen, eta espekulazioa 
sektore horretara ere iritsi zen, eta elektrizitatea 
sortzeko, banatzeko eta erosteko ehunka enpresa sortu 
ziren. Egoera horren adibide paradigmatikoetako 
bat eguzki-energiako Abengoa enpresa izan zen, 
Sevillakoa. Energia alternatiboen sorkuntzako enpresa 
aitzindarietako bat izan zen Espainian. Estatuak 
erreskatatu behar izan zuen 2016an, enpresak 20.000 
milioi euroko zor jasanezin bat sortu ondoren. 
Horrela, Sevillako enpresan —erreferentziazkoa zen 
bere sektorean— izandako esku-hartzearekin burutu 
zen esku-hartze politikoko hamarkada bat. Enpresaren 
administrazio-kontseiluan Miguel Sebastiánen anaia 
Carlos Sebastián zegoen, bai eta Alderdi Popularraren 
eta PSOEren goi-karguetako batzuk ere, EBko atzerri-
gaietarako gaur egungo komisario Josep Borrell barne.

2010ean hasitako krisiak begiak ireki zizkien 
herritarrei. Zapateroren gobernuak aldarrikatzen zuen 
itxurazko zorion guztia ilundu egin zuten Espainiako 
zorraren krisiak eta IBEX 35eko enpresa erraldoi 
batzuen gainbeherak. Higiezinen sektoreko Martinsa-
Fedesa (Caja Madridek 2007an emandako kreditu bati 
esker egin zen bat-egite hori) eta Bankia banku sortu 
berria izan ziren enpresa horietako bi. Oparoaldiaren 
ilusioa Espainiak 2010eko mundu-txapelketan 
lortutako garaipenari eta IBEX 35ek finantzatutako 
kanpaina bati esker luzatu zen. Futbolean lortutako 
garaipenak eta kanpaina horrek —«hau denon artean 
konponduko dugu» leloa erabili zuten— baikortasun 
apur bat eman zioten Espainia ezkor bati, eta 
gobernu sozialistak beste urtebeterako arnasa hartu 
ahal izan zuen. Hala ere, 2011ko aurrekontuetako 
murrizketek adierazi zuten 1992an hasitako abentura 
irteerarik gabeko kalezulo batera iritsi zela: estatuaren 
maniobra-ahalmena agortu zen, eta krisi fiskala 
gero eta larriagoa zen, zorraren gorakada tarteko 
—nazioarteko erakundeetatik, hala nola NFDtik 
eta MEDEtik hartutako kredituek zor hori handitu 
zuten—. Diru-politika EBren eskuetan zegoen, eta 
politika fiskala mugatuta zegoen zerga espezifiko 
batzuen igoera eta jaitsiera gutxi batzuk egitera. Ez 
geneukan enpresa publikorik diru-sarrerak lortzeko, 
ezta finantza-erakunde propiorik ere, aurrezki-kutxen 
sektorea —tradizioz, administrazioen finantzatzaileak 
ziren—, banku handiei eta atzerriko inbertitzaileei 
saldu zitzaizkien-eta. Baliatzeko palanka fiskal 

bakarra gastu publikoa gutxitzea zen, aurrekontu-
murrizketen bidez. Zapaterok hori pentsioetan, 
funtzionarioen soldatetan edo mendekotasunerako 
prestazioetan aplikatu zuen.

2012. urtea Espainiarako aldaketa handiaren urtetzat 
gogoratuko da. Inbertsio-funts ugari sartu ziren 
Espainian, higiezinen merkatuko beherapenek eta 
enpresa handien akzioen gainbehera orokorrek 
erakarrita. Urte kritikoa izan zen: Rajoyren gobernuak 
ahaleginak egin zituen Bankiaren porrotak eta haren 
erreskateak sortutako krisi bikoitzetik ateratzeko 
—krisi ekonomikoa eta politikoa—.Aznarren 
inperioaren koloso handia izan zen Bankia, eta 
haren kredituek eta partaidetzek enpresa-aliantza 
asko ahalbidetu zituzten, baina orain, Espainiako 
krisiaren nukleoa zen. Izan ere, Bankia ez zen 
finantza-erakunde bat soilik, baizik eta trantsizioaren 
ostean sortutako bloke politiko eta ekonomiko 
baten lantza-punta. Bloke horretan, alderdi nazional 
nagusiak eta enpresa-talde handiak zeuden. Aznarren 
klanaren lidergopean, Bankian, bat egiten zuten 
Alderdi Popularreko sektore batzuek eta PSOEko, 
IUko eta sindikatuetako jendeak. Batasun hori ez zen 
konspirazio baten emaitza, baizik eta trantsizioaren 
emaitza. Trantsizioak, hain zuzen, erakundeetako 
nagusitasunerako formula patrimoniala heredatu 
zuen. Formula horren oinarria zen ordezkaritza 
politikoko espazioak hainbat eta hainbat erakundetan 
banatzea, non opakotasuna ia erabatekoa zen, eta ez 
zen kontu askorik eman behar. Aurrezki-kutxek, xix. 
mendean sortu baziren ere, indar handiagoa izan zuten 
frankismo berantiarrean, eta garapen handia lortu 
zuten geroago, demokraziaren garaian. Erakunde 
perfektuak ziren alderdiek ekonomiaren esparruaren 
gaineko kontrola izateko, aurrekontu publikoen eta 
administrazioaren formaltasunetara jotzeko beharrik 
izan gabe. Bestalde, alderdi horiek hirigintza-politikak 
kontrolatzen zituzten, eta horregatik, urbanizazio-
prozesuak bizkorrago egiteko aukera zegoen. Horrek, 
azkenean, eraikuntza-enpresak, aurrezki-kutxak eta 
alderdi politiko nagusien kideak biltzen zituen bloke 
horren garaipena eragin zuen.

Sistema hori guztia hondoratu egin zen 2012ko 
abenduan, Bankiaren gaineko esku-hartzearekin bat. 
Bankiaren erreskateak izan zuen aurkako alderdi 
bat ere: aurrezki-kutxak birmoldatu ziren eta ia 
denak desagertu ziren, gutxi batzuk izan ezik. Azken 
horiek banku-fundazioen kontrolpean iraun zuten 
bizirik. Funtsean, aurrezki-kutxak desagertzean, 
alderdi politikoek ekonomian zuten garrantzia 
deuseztatu zen, baina IBEX 35eko enpresen boterea 
ere ahuldu zen. Aurrezki-kutxen finantzaziorik gabe, 



29

Espainian erreferentziazko akziodun garrantzitsurik 
ez zegoenez, krisi ekonomikoa eta zorraren krisiaren 
ondorioz, espekulatzaile handien esku geratu ziren. 
Espekulatzaileek egoera hori baliatu zuten Espainian 
aktibo garrantzitsu eta estrategikoak eskuratzeko. 
IBEX 35a sektore estrategikoen pribatizazioaren 
emaitza zen: telefonia (Telefónica eta Hispasat), 
energia (Endesa), banka (Argentaria eta Bankia) eta 
hegazkin-konpainiak (Iberia). Enpresa horietatik, 
gehienek nolabaiteko egonkortasuna eta hazkundea 
izan zuten Espainian, aurrezki-kutxen partaidetzari 
esker, eta, neurri batean, Espainiako bandera erakuts 
zezaketen. Aurrezki-kutxak ekuaziotik ezabatuta, 
enpresa horiek atzerriko funtsei saldu zizkieten, eta 
funtsen politikan epe laburrerako errentagarritasuna 
lortu nahi denez, kaleratze ugari egon ziren enpresa 
horietan, eta haien aktibo garrantzitsuak saldu zituzten.

Oro har, Espainiako ekonomiak honako ezaugarri 
hauek izan ohi ditu: ziklo ekonomikoekiko 
mendekotasun handia, egiturazko langabezia, 
eta atzerriko inbertsioarekiko eta turismoarekiko 
mendekotasuna. Hala ere, ez da asko hitz egiten 
ekonomia-egitura horretara heltzeko ibilbideaz, 
Europak zehaztu zuena: industriaren eta estatuaren 
birmoldaketa sustatu zuen Europak, industriaren 
jarduera beste herrialde batzuetara esternalizatzera 
eta turismoari eta higiezinen sektoreari lehentasuna 
ematera behartuta, inbertsioaren xede nagusiak izan 
zitezen. Hori guztia dela eta, Espainiak oso gorakada 
handia izan zuen 1992aren hurrengo urteetan, eta 
diru-fluxu garrantzitsua heldu zen Espainiara, baina, 
aldi berean, gure herrialdetik kanpoko beste eragile 
batzuekiko mendekotasuna sortu zen. Bestalde, hori 
dela eta, oso ekonomia espekulatzailea sustatu zen, 
non hipotekak, etxebizitzak eta higiezin-aktiboak 
produktu finantzario bihurtzen ziren (deribatuak eta 
tituluak). Aurrezki-kutxek eta bankuek produktu horiek 
nazioarteko merkatuan saltzen zituzten. Hori arrisku-
faktore bat izan zen gure finantza-sistemarentzat, bai 
eta pizgarria ere, Espainian etxebizitzen prezioek gora 
egiteko.

IBEX 35 sortu zenetik izandako gertakariek, beraz, 
adierazten dute hori hogeita hamabost enpresa handiren 
inguruan sortutako burtsa-adierazle bat eratzea baino 
zerbait gehiago izan zela. Herrialde-proiektu baten 
osagaiak biltzen zituen indizeak, eta banku, enpresa 
publiko, pribatizatu, zerbitzuen sektoreko enpresa eta 
eraikuntza-sektoreko enpresa gutxi batzuen mende. 
Eragile horien aurrean, industria publiko handia 
Industria Institutu Nazionalean eta Hidrokarburoen 
Institutu Nazionalean biltzen zen, baina geroago 
zatikatu eta zatika saldu zuten, errentagarritasun eta 

lehiakortasun txikia zuela argudiatuta. Salmenta horiek 
ezinbestekoak zirela adierazi zen, altxor publikoak 
geroago galerak ez izateko eta aparteko diru-sarrera 
batzuk lortzeko. 1990eko hamarkadan, 30.000 milioi 
eurotik gora bildu ziren, baina urtero diru-sarrerak 
sortzeko mekanismo bat galdu zen, zerga zuzenekiko 
eta zeharkako zergekiko mendekotasunik ez zuena, 
turismo-sektore ezegonkor batetik haragokoa. 
Joaquim Vergés-ek egindako kalkuluek frogatzen 
dutenez, pribatizatutako enpresak oso errentagarriak 
izan ziren hurrengo urteetan. Duela gutxiko kasua 
dugu Endesa. Italiako estatuaren jabetzakoa da, Enel 
enpresaren bidez, eta Italiak 30.000 milioi euro jaso 
ditu dibidendutan Endesa erosi zuenetik (2007). Hau 
da, Espainiako estatuak pribatizatutako enpresengatik 
guztira lortu zuen zenbateko bera, gutxi gorabehera. 

2020an, indize horri berriz begiratuko diogu, bai eta 
historia honi ere. COVID-19 koronabirusak sortutako 
pandemia oso erronka handia da estatu eta gobernu 
guztientzat. Aurreikuspenen arabera, ELGEko 
ekonomietatik, Espainia izango da konfinamenduko 
eta alarma-egoerako aldietan izandako jarduera-
geldialdiaren ondorioak gehien pairatuko dituenetako 
bat. Birusak eragin handia izan du Espainian, 
bai pertsona kutsatuen kopuruari dagokionez, 
bai ekonomia-jardueran izandako eragin larriari 
dagokionez, turismoaren eta zerbitzuen sektorearen 
garrantziaren ondorioz. Egoera desberdina da 
AEBn edo Frantzian, Espainiaren turismo-potentzia 
lehiakideak direnak. Turismoarekiko mendekotasun 
txikiagoa dute, eta bertako industria-enpresa  
enblematikoenetako batzuk erreskatatu dituzte. 
Testuinguru horretan, Espainiako enpresaburu 
handiek Gobernuari ohartarazten diote etorkizunean 
erreformak egin beharko direla, enpresa pribatuei eta 
herritarrei prestazioak eta laguntzak emateko gastu 
publikoko aldiaren ondoren, eta Europak 2010ean 
egindako bidearen antzekoa erakusten du1. 2020ko 
urtarrilean osatutako koalizio-gobernu berriak 
aldaketak iragarri zituen lan- eta ekoizpen-eredurako, 
baina badirudi Espainiako sistema ekonomikoaren eta 
politikoaren errealitatea gobernu horren kontra ari 
dela. Azken finean, sustrai luze eta zabaleko sistema 
da, eta badirudi inork ez duela alternatibarik horri 
aurre egiteko. n

1. Kontuan izan behar da testu hau Europar Batasunak Co-
vid-19aren krisiari aurre egiteko diru-laguntzen eta kredi-
tuen planari buruzko akordioa baino lehenago idatzi zela. 
Aurtengo (2020) uztailean adostu zuten akordio hori.
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«KATUAREN KALEZULO» KAPITALISTA: BOTERE KORPORATIBOAREN AURKAKO LISKARRAK  
NORMALTASUN BERRIAN

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate 
Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia (OMAL - Paz con Dignidad)

N ormaltasun zaharra krisi sistemikoan zegoen 
kapitalismo baten inguruan antolatutako gizarte-

eredu global bat zen. Kapitalismo hori ez zen gai 
bere berezko etengabeko metaketa- eta hazkunde-
premiei erantzuteko, ezta hori kolapso ekologikoko 
testuinguru batean egiteko asmoari erantzuteko 
ere. Kimera hori lortzeko ahaleginean, bizitza 
prekarizatu eta jasanezin bihurtzen zen, desorekak 
gero eta handiagoak ziren, minimo demokratikoak 
desagerrarazten ziren, eta tentsio geopolitikoak 
areagotu egiten ziren. Normaltasun hori, azken 
f inean, oso zaurgarria zen, f inantzarizatutako 
ekonomia baten lokatzezko oinak ziren-eta haren 
oinarri bakarrak, laugarren industria-iraultzak ustez 
ekarriko zituen onuren promesa ikusmiran izanik.

Normaltasun berria zaharra bezalakoa izango 
zen, baina errealitate areagotu eta desitxuratuan. 
Kapitalismoaren bertsio isekagarriago bat, 
koronabirusak «katuaren kalezuloko» ispilu ahurren 
artean ibiltzera behartuta, Valle-Inclánek Buhame-
argiak antzezlanean esperpentoaren irudi bihurtu 
zuen metaforaren antzera. Horrela, pandemia —ez 
dakigu zer eragin izango duen, baina sakona izango da 
nolanahi ere— normaltasun zaharraren kontraesanen 
«azeleratzaile handi» gisa jarduten ariko litzateke, 
eta, horren ondorioz, joko-arau globalak aldatzen 
ariko litzateke.

Hala, une honetan, fenomeno hauek gertatzen ari 
dira: aurretik zeuden rolen berregituraketa eta joeren 
bizkortzea, seismo nabarmenen esparru batean, 
posizioei eusteko eta gero eta asaldura handiagoko 
egoerara egokitzeko. Den-dena aldatzea funtsean 
ezer ez aldatzeko logika horretan, badirudi honako 
hauek direla normaltasun berriak areagotutako 
gakoak: eztabaida geopolitikoak eskaladan; kontrolik 
gabeko zorrak; kapitalen zentralizazio-prozesuak; 
eraldaketa korporazioen lidergoetan; estatuaren 
zeregina berrikusteko proposamenak; lanen eta 
haien baldintzen birdefinizioak; gizarte-larrialdien 
kudeaketa sekuritarioa; lurraldeen militarizazioa; eta, 
azkenik, nekropolitika, giza eskubideen nazioarteko 
markoaren de factoko diluzio gisa.

Hitz batean, mutazio esanguratsuak dira, eta horien 
bidez, elite globalek —enpresa transnazionalek 
gidatuak— beren nagusitasuna izaten jarraitu nahi 
dute sortzen ari den normaltasun berri batean. Ziur 
eztanda finantzario, ekologiko eta sozialak izango 
direla normaltasun berri horretan, epidemikoak 
baztertu gabe. Horrela, multinazionalek, atzeraldi-
egoera datorren arren, elikatzen dituzten balio-kate 
globalek ahultasuna erakutsi arren, beren balantzeak 
kaskarrak izan arren —zorpetzearen ondorioz—, 
eta funtsezko sektore korporatiboek ageriko krisia 
izan arren, beren botere globala handitu nahi dute, 
horretarako beren indarra eta dinamismoa baliatuz. 
Alde horretatik, pribilegiozko posizio batetik abiatuko 
lirateke erantzunak emateko mundu honi, non 
dirudien covid-19ak behin betiko digitalizaziorantz 
eta automatizaziorantz, trantsizio energetikorantz, 
lan-mundua birdefinitzera eta gatazken gorakadaren 
kudeaketa sekuritariorantz bultzatzen duela.

Horrela, gertatzear egon daitezkeen porroten eta 
erosketen nahaste-borrastean (Schumpeterrek 
aipatutako «suntsipen sortzailea»), aliantza bat 
gauzatzen ariko litzateke —lehendik ere eratzen 
ariko litzateke—, big tech korporazioen gidaritzapean 
(Morozov, 2018), finantzak, sektore industrial eta 
militarra, eta kapitalismo berdea biltzen dituena. 
Hori izango litzateke xxi. mendeko kapitalismoaren 
fenix hegaztia, subjektu korporatibo berritu eta ultra-
zentralizatua, egungo krisiari erantzuteko bizitzaren 
behin betiko merkantilizazioa eta korporatibizazioa 
inposatzen tematua. Kapitalismoa, laugarren industria-
iraultzaren eskutik, produktibitate orokortuaren, 
inbertsioaren eta hazkundearen hedapen-olatua 
sortzeko bere asmoa errealitate bihurtzea lortzetik 
oso urrun egongo litzateke oraindik, baina, nolanahi 
ere, geldialdi-egoeran dagoen kapitalismo baten 
konplexutasunean jardun ahal izateko moduan 
egongo litzateke, gaur egun estrategikoak diren 
alderdien gaineko kontrola abiapuntu hartuta (datuak, 
ondasun naturalak, finantzaketa-iturriak eta makineria 
sekuritarioa).
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Normaltasun korporatibo berri hori nagusituko 
balitz, planetako herrien, gehiengo sozialen eta 
langile-klasearen etorkizuna zorigaiztokoa izango 
litzateke. Merkatuak eta botere korporatiboa ez dira 
konponbiderik gabeko kontraesan baten sorrera, 
elementu hauen artean: hazkunde kapitalista, batetik, 
eta jasangarritasuna eta berdintasuna, bestetik. 
Beraz, merkatuek eta botere korporatiboak asimetria 
handiagoko distopia autoritario bat sortuko lukete. 
Nolanahi ere, partida hasi besterik ez da egin. Botere 
korporatiboak bere indarra harro erakusten du, baina, 
aldi berean, haren pitzadurak gero eta agerikoagoak 
dira. Pitzadura horien gainean, normaltasun 
emantzipatzaile berri bat sortu behar dugu, botere 
korporatiboari aurre egiteko, denon ongiaren defentsa 
eta biziaren erreprodukzio hedatua baliatuta.

Artikulu honetan, hain zuzen ere, eztabaida 
horretarako zenbait mugarri eskaintzen dira, botere 
korporatiboak ezartzen saiatzen ari den joera nagusien 
aurretiko azterketatik abiatuta. Botere hori desegitea 
estrategikoa eta premiazkoa da.

Normaltasun korporatibo berriaren mutazioak

Katuaren kalezuloko ispiluetan argi eta garbi ikustea 
ez da batere erraza. Hala eta guztiz ere, martxan 
dagoen normaltasun korporatibo horri forma emango 
lioketen lau joera nabarmentzera ausartuko gara.

Lehenbizikoa suntsipen sortzailea da, botere 
korporatiboaren barruan. Krisiaren intentsitate 
handia da —zauriaren gainean piko egitea da, 
gainera, aurreko krisia ez baita guztiz amaitu— eta 
enpresa-berregituraketa adierazgarriak eragiten ari 
da; besteak beste, krisi sektorialak, porrotak, itxierak 
eta zentralizazio-prozesuak.

Horrela, enpresa handien zati handi bat normaltasun 
zaharrean irautea lortzen ari zen, beren banku 
zentralek emandako arnasean oinarrituta.  Banku 
zentralek likidezia-injekzio izugarriak ematen 
zizkieten «hedapen kuantitatiboko» politiken bidez 
—galerak sozializatzeko jardun nabarmen batean—, 
eta horien garrantzia areagotu egin da pandemiaren 
hasieratik (Toussaint, 2020). Ildo horretan, honako 
hauek izan dira kapitalismoaren etxeko markak azken 
hamarkadan, gaur egun paroxismora eramanak: zor 
pribatuaren erosketa publikoa; akzioen eta baloreen 
berrerosketa enpresariala; eta diru ugari eta merkea, 

balantzeak makillatzeko eta business as usual 
delakoari eusteko.

Nolanahi ere, neurri horiek ere ezin izan dute 
pandemiaren enbata geldiarazi. Pandemiaren 
eragina nabarmenagoa da Covid-19aren inpaktuak 
zuzenean zigortutako sektoreetan, horietako 
batzuk xx. mendeko kapitalismoaren ikur izanik: 
automobilgintza, aeronautika, eraikuntza, turismoa 
eta energia fosilak. Sektore horietan gertatzen ari 
dira bereziki porrotak —besteak beste, frackingeko 
Chesapeake enpresa estatubatuarra—, eta ugari dira 
itxierak, kaleratzeak eta enplegua erregulatzeko 
formulak ere —esaterako, Nissan enpresaren kasua 
Katalunian—.Hala ere, fenomeno hori ez da sektore 
horietan soilik gertatzen. Beste faktore batzuek, hala 
nola ultrafinantzarizazio orokortuak, metatze-ereduen 
agortzeak eta ekonomiaren uzkurdura globalak, 
zalantzarik gabeko isla dute eragile ekonomiko 
guztietan, eta egoera iskanbilatsua proiektatzen dute 
etorkizunerako (Ramiro eta González, 2020).

Hain zuzen ere, egoera nahasi horretan, ahalmen 
handienak dituzten eragile korporatiboek (batez ere, 
inbertsio-funts handiek, hala nola Blackrockek edo 
Vanguard Groupek, besteak beste) beren posizio 
pribilegiatua baliatzen dute merkatuak eta enpresak 
oso baldintza onetan eskuratzeko, kapitalismoak 
kapitalaren kontzentraziorako eta zentralizaziorako 
dituen joera historikoetan esponentzialki sakonduz. 
Blackstonek Espainiako higiezinen sektorean duen 
pisu espezifikoa edo Blackrockek IBEX 35eko 
korporazio guzti-guztietan duen parte-hartzea, 
errealitate ultrazentralizatu berri horren adibide 
batzuk baino ez dira (Elorduy, 2020). Hori horrela, 
Europako zenbait herrialdek kontrol handiagoak ezarri 
dizkiete atzerriko inbertsio zuzenei, Estatu Batuetako 
eta Txinako multinazionalek krisian dauden enpresa 
estrategikoak kontrolatzeko duten gosearen aurrean.

Azken batean, fase nahasi baten hasieran gaude, non 
botere korporatiboaren plaka tektonikoak asaldatzen 
diren, esku gutxitan kontzentratuz eta pisu espezifiko 
sektorialak aldatuz, langabeziaren eta desinbertsioaren 
arrasto luze eta nabarmena uzten duten bitartean.

Bigarren joera subjektu korporatibo berri bat 
finkatzeari buruzkoa da, hain zuzen ere suntsipen 
sortzailearen magma horretan. xxi. mendeko 
kapitalismoaren fenix hegazti bat, f inantzen 
artikulazioak, big tech enpresek, kapitalismo berdeak 
eta konglomeratu industrial-militarrak osatua.
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Haren loturak normaltasun zaharretik datoz, non 
finantzek —egungo kapitalismoaren santu-zeina— 
beharrezko diru-baliabideak eskaintzen zituzten 
inbertsio estrategikoak eginez, bai megaenpresa 
digitaletan (irabazi-itxaropen handiagoekin, ekonomia 
berriaren oinarrizko parametroak kontrolatzean), bai 
energiaren arloko korporazioetan (baliabide fosil zein 
berriztagarrietan oinarrituta, lehenengoak ia agortuta 
dauden egoera batean) bai eta gerrako industrietan 
ere (beti dira errentagarriak gatazkan dagoen mundu 
batean, eta gainera, sektore publikoaren babesa dute).

Pandemiak aliantza horren garrantzi globala 
esponentzialki areagotu baino ez du egin, enpresa 
teknologikoen lidergopean, f inantzen babes 
ekonomikoa izanda. 2019an enpresa teknologikoetan 
800.000 milioi USD inbertitu baziren (Robinson, 
2020), egungo zenbatekoa une kritiko batean 
handituko zen, non big tech direlakoek —batez ere 
Estatu Batuetakoek eta Txinakoek— beren muga 
zabaldu duten, gaitasun berezia erakutsiz mundu 
erdi-itxi eta gero eta gatazkatsuago batera egokitzeko, 
eliteen ikuspegitik.

Alde horretatik, aurrera egin dute merkatuen 
kontrolean, beren plataforma erraldoien bidez; 
inolako oposiziorik gabe kudeatzen dituzte datuak 
eta horietatik eratorritako zerbitzuak, gaur egungo 
funtsezko lehengaia; ekonomiaren digitalizazioan eta 
automatizazioan jauzi kualitatibo bat proiektatzen dute 
—eragin handia dute enpleguen galeran eta energia-
kontsumoaren igoeran—; eta laneko zaintzarekin 
eta kontrol sozialarekin lotutako gero eta eskari 
handiagoei eraginkortasunez erantzuteko gaitasuna 
dute, konglomeratu industrial-militarraren bidez.

Fenix hegaztiaren argazkia kapitalismo berdearekin 
lotutako enpresek osatzen dute. Jada energia 
berriztagarrien aldeko apustua egiten dute, inolako 
itzulingururik gabe, petrolioaren prezioen bilakaera 
erratikoa egiaztatu ondoren —horren erakusgarri dira 
joan den apirilaren 20an izandako prezio negatiboak—, 
eta hurrengo bosturtekoetan agortuko dela aurreikusita. 
Horrela, hau da enpresa horien eginkizuna: energia 
fosilaren osteko egitura ekonomikoari oinarri 
fisiko nahikoa ematea, ekoizpen- eta kontsumo-
eredu harraparia inola ere aldatu gabe. Kimera 
hutsa. Kimera horretan, egungo kapitalismoaren 
nortasun-ezaugarriak erreproduzitzen dira: batetik, 
korporazio handien lidergoa —adibidez, Blackrock 
bat-batean jasangarritasunaren guru berria bihurtu 
da, negozio masiborako aukera ikusten baitu—, 
eta bestetik, megaproiektuak, tresna nagusi gisa, 

inpaktu kaltegarrien iturri sistematikoa diren arren, 
desjabetzeari, harrapakeriari, ustelkeriari, indarkeriari 
eta lurraldeen militarizazioari dagokienez (Fernández, 
2020).

Fenix hegazti berri hori, hegan abiatzeko testuingurua 
krisi sakonekoa izanda ere, errelatu cool baten 
pean legitimatzen saiatzen da. Errelatu horretan, 
kapitalismo guay moduko bat dago (Moreno, 
2020), non arlo finantzario-militarra diluitu egiten 
den, eta arlo berde-digitalaren jasangarritasunaren, 
immaterialtasunaren eta konektibitatearen imajinarioa 
areagotu egiten den, fenix hegaztia osotasun gisa 
lotzen duten harreman estuak ezkutatuz. Kapitalismo 
hori gizarte-erantzukizun korporatiboa etengabe 
bultzatuz proiektatzen da, zeinak gizarte osoarentzat 
win-win ikusmirak agintzen baititu multinazionalen 
borondatezko ekintzen bidez. Praktikan, hala ere, 
ingurumen-kutsu modernizatzailea gehitzeko 
makillaje bat baino ez litzateke, erregulazio 
publiko oro saihestu nahi duena, benetako distopia 
merkantilizatu, korporatibizatu eta autoritario bat 
ezartzen duen bitartean.

Gure sekuentziari jarraiki, hirugarren joerak gatazka 
sozial eta geopolitikoen gorakadako egoerari egiten 
dio erreferentzia. Horrelako egoeran gertatuko dira bai 
suntsiketa sortzailea, bai fenix hegazti korporatiboaren 
sendotze-ahalegina. Horrela, geldialdi-egoeran 
dagoen kapitalismo baten tartak ez du jada denentzat 
ematen. Ez kapital guztientzat, ezta, are gutxiago, 
gizarte-gehiengoentzat ere. Beraz, ahalik eta tarta-
puska handiena eskuratzeko borroka areagotu egiten 
da.

Hala, alde batetik, kapitalaren eta biziaren arteko 
gatazka areagotzen da. Testuinguru horretan, enplegua 
ongizatearen premisa delako kimera desagertzen da; 
eskubiderik gabeko eta enpresa-erantzukizunetatik 
salbuetsitako lan-formula berriak entseatzen dira; 
gizarte-erreprodukzioaren prekarizazioan sakontzen 
da; aktibismo soziopolitikoa kriminalizatu eta 
jazartzen da; hainbat komunitate beren lurraldeetatik 
kanporatzen dira eta lurralde horiek kentzen zaizkie 
klima-aldaketaren eraginaren eta megaproiektuen 
bidez; eta, korolario moduan, errelatu klasistak, 
heteropatriarkalak eta kolonialak sustatzen dira, 
multzo osoaren esparru legitimatzaile gisa. Gako 
horren baitan ulertu behar da 2008tik gelditu ez den 
borroka-zikloa, areagotu egingo dena, zalantzarik 
gabe.
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Bestetik, eskualde-blokeen arteko gerra ekonomikoa 
—estatuz gaindiko egituren, estatuen eta «beren 
enpresen» aliantza publiko-korporatiboaren pean— 
areagotu egiten ari da. Bereziki nabarmentzekoa 
da Estatu Batuen eta Txinaren artean munduko 
hegemoniagatik sortutako gatazka larriagotu izana. 
Estatu Batuek alde dute beren nagusitasun finantzario-
monetario eta diplomatiko-militar eztabaidaezina. 
Nagusitasun horretan oinarrituta, beren aldeko 
aliantzak behartzen saiatzen ari dira, agenda 
ultraliberal eta erreakzionario bat baliatuta. Nolanahi 
ere, pandemia gogor ari da herrialde hori astintzen, 
eta ondorio aurreikusiezinak izango ditu garrantzi 
espezifikoko galerako prozesu batean, jada egiturazkoa 
dena. Txina nolabaiteko neo-keynesianismo 
unibertsalistagoaren ordezkari izango litzateke 
gaur egun (López eta Martínez, 2020), estatuaren 
esku-hartzearen eta inbertsio publiko orokorraren 
errelatuan oinarrituta. Nazioartean, errelatu horren 
adibidea zetaren ibilbide berriaren megaproiektua 
litzateke. Txinak, bere alde, abantailak izango lituzke 
ekonomia digitaleko (5G teknologia) eta kapitalismo 
berdeko (automobil elektrikoa, energia eolikoa eta 
eguzki-energia, etab.) alderdi estrategikoetan, baita 
gero eta aliantza-sare handiago bat izatea ere, batez ere 
Asian, Latinoamerikan eta Afrikan. Kontra du, berriz, 
ahalmen diplomatiko eta militar txikiagoak dituela, 
eta, horrez gain, bere formula politiko autoritarioek 
gaitzespena eragiten dutela.

Europa, berriz, harrizko gonbidatu gisa dago gatazka 
horretan, ezaugarri hauek izanik: eskualde-egitura 
hauskorra, hazkunde txikia, atzerapen nabarmena 
lasterketa digitalean, eta kanpo-mendekotasuna 
baliabide material eta energetikoekiko. Une honetan, 
hain zuzen ere, hau da Europaren apustua: merkataritza-
hitzarmenak modu konpultsiboan sinatzea —hazkunde 
handiagoa eta ondasun natural gehiago dituzten 
herrialdeekin loturak sendotzeko— eta itun berde 
berri bat garatzea, etsi-etsian, ingurumen-arloaren 
bidez fenix hegazti korporatiboarekin bat egiteko 
ahaleginean, baina hor ere atzerapenarekin dabil. 
Azkenik, bai Afrika bai Latinoamerika pandemiaren 
enbatak gogor jasaten ari dira, eta beren zor-arazoak 
larriki areagotzen ari dira; beraz, pentsatu beharko 
da beren posizio periferikoa eta gizarte-ondoez 
nabarmenak okerrera egingo dutela (Herranz, 2020).

Inork ez daki zer-nolako amaiera izango dituzten 
gatazka sozial ete geopolitiko horiek. Lehen kasuan, 
proiektu emantzipatzaileek korporazioen agendari 
aurre egiteko herri-indarrak batzeko izan dezaketen 
ahalmenaren araberakoa izango da, eta bigarrenean, 

berriz, fenix hegazti korporatiboaren kontrolaren eta 
kudeaketaren araberakoa. Hala ere, konfrontazioa, 
nazioarteko harreman liskartsuak eta herri-istilu 
errepikakorrak ditugu ikusmiran, eta horien aurrean, 
ezin da baztertu irtenbide autoritario eta militaristak 
bilatuko ez direnik.

Azkenik, normaltasun berri horren laugarren joera, 
estatua korporazioen eskuetan geratzea, behin betiko. 
Normaltasun zaharrean, enpresa transnazionalen 
mesederako gobernantza globala antolatzen zen, 
arkitektura multilateral baten eta mundu-mailako 
de factoko konstituzio korporatibo baten bidez, 
non merkataritza- eta inbertsio-hitzarmenak 
protagonistak ziren (Fernández, 2018). Eredu 
horretan, estatuen ahalmen batzuk urratzen ziren, 
baina rol garrantzitsuak zituzten oraindik ere, bai 
enpresak babesteari dagokionez (ingurune lehiakorrak 
sortzea, aliantza integrala egitea «beren enpresekin»), 
bai gizartearen kudeaketa sekuritarioari dagokionez. 
Estatu minimoaren adiera zen hori eta, aldi berean, 
esparru egokiak garatzen zituen multinazionalentzat, 
aliantza publiko-korporatiboa oinarri hartuta.

Gaur egun, berriz, pandemiak agerian utzi ditu 
bai krisiaren sakontasuna, bai nazioartekotutako 
ekonomiaren zaurgarritasuna, eta estatu-esparruek 
protagonismo berezia eskuratu dute. Hala, normaltasun 
zaharrean posizio periferikoa eta osagarria izatetik 
—gainera, arlo publikoaren eraginkortasunik eta 
efizientziarik ezaren errelatuarekin osatua— agente 
estrategiko izatera aldatuko lirateke, fenix hegazti 
korporatiboak normaltasun berrian hegan hasi ahal 
izateko.

Alde horretatik, estatuen aurreko rolak ere indarrean 
dirau, estatuak beharrezkoak baitira ingurune 
lehiakorrak sortzeko —esaterako, ingurumen-legedian 
egiten diren aurrerapen minimoak deseginez—, 
kontrol soziala bermatzeko eta nekropolitika 
bultzatzeko, giza eskubideen indarraldiaren aurrean. 
Baina orain eginkizun estrategikoak ere betetzen 
ditu ekonomiaren esparruan, ekonomian zuzenean 
esku hartuz —urrun dago, beraz, estatu minimoaren 
eredutik—, hiru ildo hauetan: lehenik eta behin, 
inbertsio publikoko politika aktiboa egiten du, 
enpresa estrategikoen «nazionalizazioetan» ikus 
daitekeen moduan (aeronautikaren sektorekoak, 
besteak beste); bigarrenik, kontsumoa bermatzen du, 
bizitzaren prekarietate orokorraren eta enpleguaren 
indarraren galeraren aurrean, erosketa publikoak 
eginez eta gutxieneko diru-sarrerak eta/edo oinarrizko 
errenta bermatzeko formulen bidez —NDFk ere 
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defendatzen du hori egitea—, zerbitzu publikoak 
desegin izanaren ordainetan; eta hirugarrenik, hain 
zuzen ere, muga merkantilak historikoki publikoak 
izan diren esparruetara zabaldu ditu (hezkuntza, 
osasuna, segurtasuna, era guztietako zerbitzuak) —
normaltasun berrian, big tech arloko megakorporazioek 
kontrolatuko lituzkete, digitalizazioko eta adimen 
artifizialeko formula berrien bidez—.

Horrela, aliantza publiko-korporatiboaren bertsio 
berri bat aurreirudikatzen da, non arlo publikoa 
subjektu aktiboa den xxi. mendeko kapitalismoaren 
fenix hegaztiaren jardunean. Gobernantza globaleko 
sistemak indarrean jarraituko luke —baina ez tentsiorik 
gabe—, globalizazioa gero eta gehiago zalantzan 
jarrita ere. Horrela, arkitektura korporatibo globalak 
eta eskualdekoak funtsezko rola betetzen jarraituko 
lukete, mundu-mailan hedatzen jarraitzen duen 
metaketa-eredu baten bermatzaile gisa, eta horrela 
izaten jarraituko duela dirudi, kolapso ekologikoak 
erabateko eraldaketa eragin arte behintzat.

Horiek lirateke, azken batean, normaltasun korporatibo 
berri baten ezaugarriak —aldez aurretik krisian 
zegoen kapitalismoa areagotzen eta desitxuratzen du 
normaltasun korporatibo berri horrek—.Kapitalismo 
ultrazentralizatua eta asaldatua da, etengabeko 
gatazkan egongo dena, eta abiadura handian irteerarik 
gabeko kalezulo batera eramango gaituena.

Korolarioa: normaltasun emantzipatzaile 
baterako liskarrak

Katuaren kalezulo kapitalistako ispilu ahurren 
azterketak aukera eman digu gaur egungo apustu 
korporatiboak sumatzeko. Nolanahi ere, partida irekita 
dago, eta haren emaitza idatzi gabe dago oraindik. 
Alde horretatik, normaltasun berria lehian dago, eta 
ikusmira emantzipatzaile bat ere izan dezake.

Ataza horri aurre egiteko, 2020. urtean metatutako 
zenbait ikaskuntza hartuko ditugu abiapuntutzat. 
Ikaskuntza horiek aukera eman digute bai eredu 
hegemonikoaren pitzadurak agerikoago egiteko, 
bai ibilbide sistemiko berriak jorratzearen premia 
ikusteko. Alde horretatik, honako hauek nabarmentzen 
ditugu: bizitzaren zaintza eta lehentasunezko behar 
kolektiboak ekonomiaren erdigune gisa kokatzearen 
garrantzia; ekonomia birkokatzea premisa demokratiko 

eta ekologiko gisa, balio-kate globalek erakusten 
duten hauskortasunaren aurrean; arlo publikoaren 
eta arlo komunaren izaera estrategikoa, funtsezko 
ondasun eta zerbitzuak hornitzeko eta eragile 
pribatuak arautzeko funtsezko gune gisa; sistema 
ekonomiko solidarioak bultzatzea, kapitalismo ultra-
konplexu eta ahula baino erresilienteagoak izateko; 
eta kapitalismo horren jasanezintasunaren ziurtasuna, 
kapitalismoa mozorrotzen bada ere (kapitalismo berde 
edo ekologikoz, kasu honetan).

Horiek guztiak oinarri sendoak dira, zentzu komunak 
eraikitzeko, bai eta jardunbide alternatiboak ere, 
gaur egun nahitaez antagonikoak eta konfrontatiboak 
direnak. Hain zuzen ere, jardunbide horien eta 
mutazio kapitalista definitzen duten joeren arteko 
elkargunean, botere korporatiboari aurre egiteko 
agenda emantzipatzaile baterako mugarri batzuk 
planteatzen ditugu jarraian. Agenda hori bi eremu 
osagarritan egituratuko litzateke: lehenik eta behin, 
eremu bat fenix hegazti kapitalistaren inguruko 
erakunde-arkitektura desegitean zentratuko litzateke; 
eta bigarrenik, beste eremuan, desmerkantilizazioari 
eta deskorporatibizazioari buruzko eztabaida-gune 
estrategikoak zehaztuko lirateke.

Horrela, gobernantza korporatibo globalaren ereduari 
muga demokratikoak jartzeak zerbait estrategikoa 
izaten jarraitzen du. Horrela, eta lehenik eta behin, 
ahalegin guztiak egin behar ditugu merkataritza-itunen 
bolada berria geldiarazteko; izan ere, oinarri horren 
gainean eraikitzen da de factoko mundu-konstituzio 
bat, multinazionalen interesak blindatzen dituena eta 
justizia pribatizatzen duena, arbitraje-auzitegien bidez. 
Oso esanguratsua da pandemian Europar Batasunak 
(EB) akordioak sinatzen eta eguneratzen jarraitu duela 
(Mexiko, Vietnam), eta, aldi berean, bufete handiek 
enpresa transnazionalak animatzen zituztela auzitegi 
horien aurrean milioi askoko demandak jartzera, 
estatuen aurka, konfinamendurako eta sektoreen 
kontrol publikorako hartutako neurriek eragindako 
mozkinen murrizketaren ondorioz. Itunekin batera, 
garrantzitsua da arreta politikoa botere korporatiboaren 
alde egiten duen egitura multilateral eta erregional 
osoan kokatzen jarraitzea, hala nola Nazioarteko Diru 
Funtsean, MMAn eta baita EBn ere.

Bigarrenik, estatua bereganatzeko lehia funtsezko 
bihurtzen da. Aliantza publiko-korporatiboaren 2.0 
bertsioaren aurrean, irmo jo behar da izaera publiko-
komunitarioko aliantza antagoniko baterantz. Aliantza 
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horrek soilik emango du aukera, arlo komunaren 
birdefinizio sakon batetik abiatuta, merkantilizazio 
kapitalistatik noraezean dauden gune estrategikoak 
blindatzeko, eta, aldi berean, sistema politiko eta 
ekonomiko birlokalizatu, demokratiko, ekologiko 
eta bidezkoak garatzeko esparrua zabalduko du, non 
herri-logika autonomoak erdigunean kokatuko diren.

Azkenik, gobernantza korporatiboa desegitearen 
aldeko apustu honen hirugarren mugarria enpresa 
handien erregulazioa izango litzateke. Nazio Batuen 
esparruan «enpresen eta giza eskubideen itun 
loteslearen» ekimena gaur egun hilzorian dagoela 
badirudi ere, jardun dezagun, behin eta berriz, ikuspegi 
hobeak dituzten beste maila batzuetan, Katalunian 
horretarako bultzatutako zentroaren ereduari jarraituz.

Bigarren liskar-esparruan, ardatza indarrean dagoen 
matrize ekonomikoaren eraldaketa sakona da, hura 
desmerkantilizatuta eta deskorporatibizitatuta. Karl 
Polanyik kapitalismoaren jitea lana, dirua eta lurra 
«fikziozko merkantzia» gisa jorratzea zela adierazi 
zuen (Polanyi, 1944); gure egungo agendaren 
abiapuntua, berriz, hiru eremu horiexek dira, eta beste 
bat, laugarrena, gehituko dugu: datuak eta adimen 
artifiziala.

Horrela, eta Google tasa hipotetikoak inplementatzetik 
harago —beharrezkoa da hori, baina ez da nahikoa—, 
funtsezkoa da datuen eta horietatik eratorritako 
zerbitzuen jabetza eta kontrol publiko-komunitarioan 
aurrera egitea, gaur egun megakorporazio gutxi 
batzuen eskuetan baitago. Hortik sortzen da fenix 
hegaztiaren botere gero eta handiagoa, haren 
normaltasun kapitalista berriaren ganga-giltzarria. 
Alde horretatik, digitalizazio korporatiboaren 
garapenari laguntzea edo beste alde batera begiratzea 
oso akats larria izango litzateke, eta jauzi esponentzial 
nabarmenak eragingo lituzke boterearen ultra-
zentralizazioan, energia-gastuan, lan-arloko zaintzan 
eta kontrol sozialean.

Bigarrenik, lanak —adiera zabalean— botere 
korporatiboaren aurkako borrokarako espazio 
estrategikoa izaten jarraitzen du. Botere korporatiboak, 
hain zuzen, lanak sortutako gainbalioaren azken tantara 
arte bereganatu nahi du. Izan ere, enplegua atzeraldian 
dago, eta zenbait prekarietate-formula gero eta gehiago 
baliatzen dira, hala nola telelana, autonomo faltsuak, 

eta erdi-esklabotzako baldintzak dituzten lanak; 
esaterako, etxeko langileak. Aldi berean, etxeetan eta 
komunitatean egindako zaintza-lan guztiak ikusezin 
mantentzen ditu, kutsu erreakzionario eta familista 
batez estalita. Oso egokia da erasoaldi hori iraultzea, 
konfrontaziozko ekintza sindikal eta soziala oinarri 
hartuta, honako hauek aldarrikatu eta posizionatu 
behar dituen agenda baliatuta: lana komunitate-
eraikuntzako elementutzat ulertzea; lanaren banaketa 
erradikalaren, bidezkoaren, berdintasunezkoaren eta 
demokratikoaren alde egitea; eta, azkenik, enplegua 
ongizatearen premisa dela dioen kimera erabat 
baztertzea (Martija, 2020).

Gure sekuentzian, natura izango litzateke hirugarren 
liskar-eremua. Enpresa handiek, kolapso ekologikoko 
garai honetan, urritzen ari diren baliabide 
energetiko eta materialak kontrolatzeko beharra 
dute, baita energia berriztagarriak eta errelatu 
berdea bereganatzeko beharra ere. Horri aurre 
egiteko, berreskura ditzagun sektore estrategiko 
hori nazionalizatzeko eta berriz publiko bihurtzeko 
proposamenak, ahal den lekuetan, lehen aipatutako 
esparru publiko-komunitarioa baliatuta. Era berean, 
eman diezaiogun lehentasuna megaproiektuak 
desegiteari, megaproiektuek hartutako eremuak 
herri- eta komunitate-erresistentziarako funtsezko 
espazioak diren aldetik, kapitalismo berdearen sirena-
kantuetatik harago.

Azkenik, finantzek osatzen dute gure lehentasunezko 
egoeren markoa. Horrela, ekonomia finantzarizatua 
da, oraindik ere, multinazionalei eusten dien arnasketa 
lagunduko sistema. Enpresa txiki eta ertainak, 
ekonomia solidarioa, autonomoak eta langileak, 
berriz, baztertuta uzten dituzte. Alde horretatik, 
banka publiko baten garrantzia berreskuratzea, 
banka etikoarekin lankidetzan, estrategikoa izango 
litzateke sistema publiko-komunitarioen aurrerapen 
ekonomikoa ahalbidetzeko, korporazio-eremutik 
kanpo.

Finean, beste esparru politiko eta ekonomiko bat behar 
dugu, katu kapitalistaren kalezuloko ispilu ahurrek 
eskaintzen diguten esparrutik guztiz desberdina. 
Garaiz gabiltza normaltasun emantzipatzaile berri 
bat eraikitzeko, eta, horretarako, agenda inklusibo, 
zabal eta herrikoi bat finkatu behar dugu, gainera 
datorkigun esperpentoa geldiarazteko. n
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DEMOKRAZIA ENPRESAN: ALTERNATIBA POSIBLE BAT

José Miguel Rodríguez Fernández
Valladolideko Unibertsitatea

Sarrera

Zenbait hamarkadatako globalizazio neoliberalaren 
ondoren, 2007-08an hasitako atzeraldi handia inflexio-
puntu gisa ikusi zen hasieran, sistema sozioekonomiko 
nagusi osoa birpentsatzeko aukera emango ziguna. 
Baina ez dirudi hori horrela izan zenik. Hori egiteko 
aukera galdu egin genuen.

Hala ere, atzeraldi horren susperraldi motelean, 
enpresen gobernantza aldatzeko lege-ekimen edo 
-xedapen berriak onetsi dira. Bereziki, langileen parte-
hartzea sendotzeko funtsezko erabakitze-organoetan 
eta/edo «misioa duten enpresak» direlakoei ateak 
irekitzeko, batez ere Europako zenbait herrialdetan, 
hala nola Frantzian eta Britainia Handian, bai eta 
Estatu Batuetan ere (ikusi horri buruzko xehetasun 
batzuk hemen: Rodríguez Fernández, 2019; Sánchez 
Pachón eta Rodríguez Fernández, 2019).

Baina, gaur egun, oraindik gertaera horren ondoriozko 
shocketik erabat berreskuratu gabe geundela, COVID-
19k eragindako pandemia eta haren askotariko 
ondorio larriak gure etorkizun sozioekonomikoari 
eta bestelako bizi-kulturari buruzko eztabaida 
handia berpizten ari da berriro. Baliatuko al dugu 
oraingo honetan egungo egoera zaila gure sistema 
ekonomikoan boterearen funtsezko elementu batzuk 
birdefinitzeko, demokrazia-maila handiagoa eta 
herritarren parte-hartze maila handiagoa emanez, 
besteak beste?

Berriz ere, aukera bat dago. Estatuak eta banku 
zentralak ekonomian esku hartzen ari dira, sakon, 
eta duela hilabete batzuk pentsaezinak izango 
liratekeen ikuspegiak baliatuz. Esparru horretan, 
badirudi, epe ertainera begira behintzat, erregulazio 
sozioekonomiko neodirigista bat eratzen ari dela, eta 
estatuak finantza-merkatuen inperioarekiko galdutako 
tartea berreskuratzen ari direla (Durand, 2020).

Bestalde, duela jada zenbait urtetik globalizazio 
neoliberala bidegurutze historiko batean zegoela 
sumatzen bazen ere, azkenaldiko gertaerek haren 

krisian sakondu dute. «Beste mundu batean» 
pentsatzeko eta dagoena aldatu nahi izateko 
erreferentzia-puntuak galduta, orain arte ez da proiektu 
komun, partekagarri eta partekatu bat ikusten, zentzu 
kolektibo bat eraikitzeko eta herritarren utopia berri 
bat definitzeko, eta, aldi berean, ez da iraganera itzuli 
nahi, etorkizunarekiko beldurra dagoelako (Paranque, 
2015). Lortuko al da oraingoan?

Testuinguru hori dela eta, hau da hurrengo orrialdeen 
helburua: urte askoan zehar «demokrazia industriala» 
deitu zen horren oinarriei eta garatzeko aukerei 
buruz hausnartzea; hau da, demokrazia ekonomikoa 
enpresan, ekonomia oligopolizatuen esparruan, non 
enpresa handiek eta beren taldeek botere politiko eta 
sozioekonomiko izugarria duten, askotan «laguntxoen 
arteko kapitalismo» baten esparruan.

Eta aukera hori apropos aprobetxatuko dugu, 
2008ko krisi ekonomikotik aurrera Parisko Collège 
des Bernardins erakundean zenbait adituk garatu 
dituzten hiru ikerketa-zikloetan sortutako ideia 
edo iradokizun batzuk aurkezteko. Ziklo horietan, 
honako hauek jorratu dira, ondoz ondo: enpresen 
jabetza-formak eta gizarte-erantzukizuna; enpresa, 
sorkuntza kolektiborako esparru gisa; eta enpresaren 
gobernantza eta ondasun komunen ekoizpena. 
Amaitzeko, aipamen azkar bat egingo diogu Virgile 
Chassagnon-ek Grenobleko Unibertsitatetik egindako 
ekarpen bati, gai honi buruzkoa: enpresa, boterean 
oinarritutako erakunde gisa, bere gobernantza eta 
erantzukizunak dituena. Ekarpenean, arreta berezia 
ematen zaie enpresa eta korporazio transnazional 
handiei —«mundu-enpresak»—.

Ikuspegi horien atzean, René Passetek bere Las 
grandes representaciones del mundo y de la economía 
a la historia obra monumental eta diziplina anitzekoan 
egindako proposamen jakintsuak sumatzen dira: 
«Guztiaren nagusitasunetik ondorioztatzen da 
onura sozialak lehentasuna izan behar duela interes 
indibidualen gainetik» (Passet, 2012, 1.017. or.); 
beraz, administrazioaren eta gobernantzaren funtsezko 
printzipio bat arrazionaltasuna da, xedeen araberakoa, 
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eta horrek elkartasuna dakar, arrazionaltasunaren 
izenean. Akziodunentzako balioa sortzeari lehentasuna 
emateak, enpleguari kaltea eraginda —askotan 
gertatzen da hori—, helburu horren logika irauli egiten 
du, non pertsonak jarduera ekonomikoaren erdigunean 
egon behar duen eta justizia kommutatibotik justizia 
banatzailera aldatu behar den; horrek, aldi berean, 
etika gai ekonomikoetan txertatzea dakar, eta ongizate-
irizpideak kontuan hartzea, emaitza kuantitatibo soilik 
kontuan hartu beharrean. (Passet, 2012).

Ekonomia bitartekoen zientzia dela esaten da, 
eta ez helburuena, eta argudio iruzurti horren 
bidez, ekonomia politikatik eta moraletik kanpo 
uzten saiatzen dira. Beraz, François Perroux-ek 
aurreikusitako moduan, «jada ez dago langilerik, 
baizik eta lana; jada ez dago kapitalismorik, baizik 
eta kapitala. Jada ez dago denentzako kutun den 
sinbolorik, baizik eta pisatu, zenbatu eta prezio batean 
neurtzen den aberastasuna […].Jada ez dago gizonik, 
salgaiak baizik» (Perroux, 1981[1973], 35., 77. or.). 
Erronka egoera hori alderantzikatzea da.

Ondoren, lehenik eta behin, akziodunentzako balioa 
sortzearen aldeko ideologiatik «enpresa-kontratu» 
batera aldatzeko beharra aurkezten da, kontratu hori 
merkataritza-sozietatearen kontratuaz bestelakoa 
izanik. Ondoren, ohartarazten da horrek, aldi berean, 
zuzendaritza-taldekoen eta gerenteen estatutu bat 
definitzea eskatzen duela, ohikoaz bestelakoa, 
pertsona horien eta akziodunen arteko agentzia 
esklusiboko harremanaren ondorioak hausteko; 
horrela, «misio» berriak dituzten enpresak ere 
sor litezke. Hirugarren atalean, aipamen txiki bat 
egiten zaio enpresa transnazionalen gobernantzaren 
erregulazio eta gainbegiratze handiagoa juridikoki 
«konstituzionalizatzearen» komenigarritasunari. Eta 
artikulua amaitzeko, azken gogoeta labur batzuk 
daude.

«Deformazio handitik» «enpresa-kontratura»

Gaztelaniaz,  askotan, enpresen gizar te-
erantzukizunaren (EGE) eta gizarte-erantzukizun 
korporatiboaren (GEK) arteko ezberdintasun 
kontzeptuala eskaintzen da Interneten, bigarren 
esamoldeak lehenengoa baino zabalagotzat jo 
daitekeelakoan, korporatibo hitzaren k letrak enpresa 
zein beste erakunde batzuk (udalak, aldundiak, 
fundazioak, etab.) hartzen dituela ulertuta, guztiak 
«korporaziotzat» jo daitezkeenak. Baina, AEBko 

literatura espezializatuan GEkaren jatorria aztertzen 
bada, bistakoa da K/C letra korporazioarena dela 
(corporation, ingelesez): izan ere, funtsean sozietate 
anonimoak adierazi nahi dira, batzuetan tamaina 
handikoak bereziki aipatuta. Beraz, nortasun 
juridiko propioa, erantzukizun mugatua eta akzio 
transferigarritan banatutako kapital soziala duten 
merkataritza-sozietateak dira.

Bada, jarraian, korporazio hori enpresa kontzeptuarekin 
identifikatzen da, nahiz eta, egia esan, ez diren gauza 
bera: oro har, legedietan, ez dute ematen enpresari 
buruzko kontzeptu argi, uniboko eta orokor bat. 
Pertsona juridiko edo moral baten —sozietate 
anonimoa den erakunde legala— eta erakunde 
ekonomiko baten —enpresa— arteko alde hori 
izan da enpresari eta haren jabetza, gobernantza eta 
administrazioari buruz egindako gogoeten abiapuntua, 
Parisko Collège des Bernardins zentroan duela hamar 
urte baino gehiagotik garatutako ikerketa-proiektuen 
esparruan (Favereau, 2019).

Enpresaren teoria kontraktualean, transakzio-kostuen 
ekonomian, nagusi-agente harreman estandarrean eta 
jabetza-eskubideen ikuspegi klasikoan oinarrituta, 
enpresa «fikzio legal» soil bat da, kontratuen jostura 
bat, eta —printzipioz— ez du jaberik. Hala ere, 
berehala arrazoitzen da zergatik esleitu behar zaizkien 
esklusiboki kapital-akzioei enpresaren jabetza-
eskubideak, administratzaileak eta zuzendariak 
izendatzeko ahalmena, soberakina edo irabazia 
jasotzeko eskubidea («hondar-errenta») eta enpresan 
duten partaidetza saltzeko ahalmena. Horretarako, 
akziodunek izenpetutako kontratu osatugabeak 
aipatzen dira; horien ondorioz, haien inbertsio guztia 
—ekonomikoki epe luzekoa eta ezein aktibo zehatzi 
lotu gabea— arriskuen mende dago, xahuketa, 
lapurreta, espoliazioa, oportunismoa eta abar direla 
eta, eta ezin da ex ante delakoa baliatu, babesteko 
kontratu-klausulen bidez (Rodríguez Fernández, 
2003).

Horren ondorioz, negozioen munduan, enpresaren 
azken helburua balio akzionariala sortzea dela 
defendatzen duen ideologia zabalduz joan da, enpresa 
merkataritza-sozietatearekin identifikatzen dela. 
Joera hori honako hauek sendotzen dute: norberaren 
interesagatik —eredu «azkarra, kalkulatzailea, 
maximizatzailea»— soilik mugitzen den giza 
arrazionaltasunaren suposizioak; finantza-merkatu 
eraginkorren hipotesi teorikoak —akzioen balorazioa 
enpresaren balorazio bihurtzen da—; ekonomiaren 
finantzarizazioak; zuzendaritza-taldekoen jarduna 
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akziodunen alde bultzatzeko diru-pizgarrien sistemek 
—interesek bat egitea—; eta inbertsio instituzionalaren 
«industriak» (Rodríguez Fernández, 2003; Belinga eta 
Guez, 2018). Hitzarmenen ekonomiako aditu Olivier 
Favereauk, Frantziako ikerketa horien arduradunetako 
batek, «Deformazio handia» deitutakoa da (Favereau, 
2014, 2019), f inantzatutako negozio-eskema 
batzuen esparruan. Deformazio handi horretan, 
balioari buruzko eztabaida politikoa ezabatu egiten 
da, balioaren moneta-adierazpena baino ez da 
hautematen, indibidualismo integrala sustatzen da eta, 
harrigarria bada ere, justiziarekiko kezkaren ordez, 
desberdintasuna sustatzen da, ahalegin pertsonalaren 
eta, are gehiago, bultzada ekonomikoaren eragile gisa.

Horren aurrean, aztertutako literatura frantziar 
horrek dio enpresa, enpresa gisa, stricto sensu, ezin 
dela norbaiten jabetzakoa izan, zentzugabea baita 
haren jabetzaz hitz egitea, zuzenbidean existentzia 
propiorik ez duenean (Clerc, 2018; Robé, 2011; 
Segrestin eta Vernac, 2018). Zuzenbidearen subjektua 
merkataritza-sozietatea da, eta ez da objektu material 
bat, aktiboen jabe den pertsona moral bat baizik, 
akziodunengandik bereizitako legezko erakunde bat 
ordezkatzen duena. Beraz, harrigarria da enpresaren 
nortasun morala azterketatik kanpo utz daitekeen 
«belo» garrantzigabetzat hartzea eta, horrela, 
enpresaren jabe diren akziodunak gertaeren eremuan 
aintzat hartu ahal izatea. Ondorio horietarako, legezko 
erakundearen barruan akziodunek dituzten eskubide 
jakin batzuetatik eta, batez ere, akziodunen eta 
zuzendarien edo gerenteen artean agentzia-harremana 
egotetik eratorritako itxura hutsak aprobetxatzen dira. 
Hala ere, «akziodunek ezin dizkiete buruei/zuzendariei 
transferitu ez dituzten botereak» (Favereau, 2019, 
59. or.), aktiboen gaineko boterea merkataritza-
sozietatearena baita.

Akziodunak sozietate horrek jaulkitako titulu-balore 
batzuen jabe besterik ez dira, eta, horren arabera, 
inbertitzaile-rola baino ez dute, eta enpresaren 
ekintzen aurrean duten erantzukizuna, gainera, 
sozietate horri egindako f inantza-ekarpenetara 
mugatuta dago legez: demagun etxebizitza batetik 
loreontzi bat erori, eta oinezko bat hiltzen duela, 
eta gertakizun horregatik, etxebizitzaren jabearen 
erantzukizun zibilagatik ordaindu beharreko kalte-
ordaina loreontziagatik ordaindutako zenbatekora 
mugatzen dela. Ba, horren parekoa da akziodunek 
sozietatean duten erantzukizuna (Favereau, 2019). 
Bestalde, kontuan izan behar da akziodunak ez direla 
arriskuak hartzen dituzten eta enpresan inbertsio 
espezifikoak egiten dituzten stakeholder bakarrak, 

jakina baita beste batzuk ere egoera horretan daudela 
(Clerc, 2018; Rodríguez Fernández, 2003).

Hori oinarri hartuta, Collège des Bernardinseko 
eztabaidak orain existitzen ez den «enpresa-kontratu» 
bat artikulatzean zentratu dira, merkataritza-
sozietatearen kontratuaz bestelakoa, inplikatutako 
stakeholder edo parte-hartzaileen arteko konpromiso 
solidario bat jasotzeko, eta sorkuntza eta ekintza 
kolektiboko proiektu antolatu bat definitzeko, bai 
eta zuzendaritza-autoritate legitimo eta eskudun bat 
artikulatzeko ere (Segrestin eta Hatchuel, 2012). Hori 
guztia enpresaren ikuspegi politikotik, eta akziodunei 
eta langileei protagonismo berezia emanez. Enpresa-
kontratu horrek munduaren ikuspegi batzuk 
berreskuratu beharko lituzke, azken hamarkadetan 
«deformazio handia» hedatu baino lehenagokoak, 
eta «eraketa-arau» batzuk eta «kudeaketa-arau» 
batzuk aplikatu beharko lituzke (kudeaketaren zentzu 
frantsesean, hau da, administrazioan).

Lehenengo arauen arabera, kasu bakoitzean kontuan 
hartu behar diren partaide nagusiak identifikatu behar 
dira, erakundearen jarduera nork orientatu, zuzendu eta 
kontrolatu behar duen jakiteko. Testuinguru horretan, 
langileei zeregin berezia esleitzen zaie, eta, beraz, 
akziodunekin batera, enpresaren alderdi «eratzailetzat» 
hartzen dira. Eta, ondoren, proposatzen da lanaren eta 
kapital finantzarioaren arteko baterako determinazioa 
enpresaren gobernua egituratzeko modu «normaltzat» 
har daitekeela, konpromisoarekin, lankidetzaren 
eraginkortasunarekin, erantzukizunarekin eta kontu-
ematearekin lotutako arrazoiengatik, (Favereau, 
2018). Bi aldeek «balorizazio-boterea» dute: hau 
da, ebaluazio-arauak finkatzeko, «zerk balio duen / 
zenbat balio duen» erabakitzeko, jarduna kalkulatzeko 
eta emaitza kolektiboen banaketa orekatua egiteko 
ahalmena (Eymard-Duvernay, 2019). Baterako 
determinazio hori, adibidez, Alemaniako eta 
Eskandinaviako herrialdeetako egungo jardunbideen 
araberakoa izan daiteke. Baina ganbera-bitasun 
ekonomikoan oinarritutako eskema bat ere proposatu 
da, estatu bateko diputatuen ganberaren eta senatuaren 
antzekoa; beraz, akziodunen batzar bat eta langileen 
batzar bat izatea (Ferreras, 2012).

Bigarren arauen arabera, enpresak raison d ‘être 
bat izan behar du, mundua eraldatzeko eta interes 
orokorrari laguntzeko proiektu bat. Hori beharrezkoa 
da ondasunak edo zerbitzuak sortzeko eta ekoizteko 
ardura duen erakunde gisa legitimatzeko —ondasun 
komunak barne—, baliabideak, gaitasunak eta 
ahalmenak aprobetxatuz, honako hauek bultzatzeko: 
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garapen ekonomiko eta soziala, denboran zeharreko 
berrikuntza-esparru batean; antolaketa-ikaskuntza 
jarraitua; eta jokabide arduratsu eta jasangarriak 
kolektibitate osoaren aurrean (Segrestin eta Vernac, 
2018).

Beste estatutu bat enpresako buruentzat/
zuzendarientzat, eta xede sozial edo misio berria

Adierazi den bezala, horrela zehaztutako enpresak 
izaera demokratikoko ezinbesteko administrazio-
organoak eta -estiloa izan behar ditu, bere 
stakeholderrei protagonismoa emateko balioa 
sortzeko prozesuen zuzendaritzan, efizientzia- eta 
justizia-arrazoiengatik, bai maila makroekonomikoan 
bai maila mikroekonomikoan (Eymard-Duvernay, 
2019).

Gainera, «zuzendaritzako kide eta gerenteentzako 
estatutu» berri bat eduki behar du, lehen aipatutako 
agentzia-harremanaren ondoriozko egungo 
anbiguotasunarekin amaitzeko: buru/zuzendari 
horiek administratzaileek soilik izendatzen dituzte, 
akziodunen ordezkariek, nahiz eta horiek ez diren 
enpresaren «jabeak», eta, historikoki, haien finantza-
erantzukizun mugatua konpainiaren zuzendaritza 
zuzenean gauzatzeko prerrogatibarik ez izateagatik 
sortu da (Favereau, 2019; Segrestin eta Hatchuel, 
2019).

Zuzenbide anglosaxoian, «Administratzaileen 
nagusitasunaren eredua» delakoak jada onartzen 
du azken horientzako nolabaiteko maniobra-
marjina: zuzendariei eta gerenteei aginduak eman 
diezazkiekete akziodunentzako epe luzeko balioa 
sortzeko helburuarekin, kontuan hartuta, neurri 
batean behintzat, inplikatutako beste partaide batzuen 
interesak, ingurumena barne. Hau da, erantzukizun 
sozial korporatibo instrumentala deitu daitekeena, 
2006ko Companies Act lege britainiarrean jasota 
bezala (Rodríguez Fernández, 2007).

Hala ere, orain aurrerapauso bat eman nahi da, 
stakeholder teorian sakonago errotutako ikuspegi 
bat hartuz, eta zuzendari eta gerenteentzat jarduteko 
autonomia handiagoa eta pizgarri berriak antolatuz, 
parte-hartzaile garrantzitsuen multzoarentzat balio 
jasangarria sortzeko helburua izanik. Eta, aldi berean, 
zuzendaritzaren eginkizuna ezagutza berriak eta 
ekintza-proiektu edo -programa berriak «sortzera» 
bideratuta dagoela ulertzea; horretarako, ingurune 

aldakor batean ideia sortzaileak eta baliabideak 
konprometitu eta mobilizatzeko gaitasuna behar 
dira, bai eta estrategia kolektiboa inplementatzea 
lortzeko aginte-gaitasuna ere. Zuzendari eta gerente 
horiek oinarrizko bi kudeaketa-arau baliatu beharko 
dituzte. Batetik, zaintza eta erantzukizuna ekintza 
kolektiboaren garapenean, negozioaren erronkak 
kontuan izateko eta gainerako parte-hartzaileen 
interesak babesteko. Bestalde, bikaintasuna sustatzea 
eta balio berriak sortzea interes kolektiboaren alde, 
inguruneko aldaketak aldez aurretik ikusiz eta 
ekitate-irizpideak erabiliz stakeholderren interesak 
orekatzeko orduan (Segrestin eta Vernac, 2018).

Aurreko guztiaren garapen gehigarri gisa, Collège 
des Bernardins erakundeko adituek eta haren 
laguntzaileek egindako hausnarketak osatu egin dira 
«helburu sozial zabaldua duen sozietatea (konpainia)» 
kontzeptua sartzearekin (Segrestin eta beste batzuk, 
2015), Rodríguez Fernándezen proposamenarekin 
(2007) bat etorriz. Kontzeptu hori «xede sozial 
malgua duen konpainia» delakoaren ereduarekin 
lotuta dago (flexible purpose corporation). Eredu hori 
Kaliforniako legedian sartu zuten lehen aldiz, 2011n. 
Xede sozial zabaldua duen sozietatea da, borondatez, 
bere estatutuetan etekinak bilatzetik harago doazen 
berariazko helburu bat edo batzuk txertatzen dituena: 
ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-helburu jakin 
batzuen konbinazioa lortzen saiatzen da —nahiz eta ez 
den berez «enpresa sozial» bat; hau da, ez da esplizituki 
bideratzen Estatuak edo merkatuak estaltzen ez dituen 
erabilgarritasun orokorreko jarduera zehatzetara; 
eta ez dio espresuki lehentasuna ematen bere 
gizarte- edo ingurumen-helburuak lortzeari, emaitza 
ekonomikoen gainetik—.Horrek, jakina, eragina du 
dagokien baliabideak esleitzean, enpresaren jarduerak 
egiteko orduan. Gainera, inplikatutako partaideek 
dagokion stakeholder-batzordearen bidez laguntzen 
dute sozietatearen xede zabaldua formulatzen eta 
dagozkion emaitzak ebaluatzen, gobernu-sistema 
global, parte-hartzaile eta pluralaren barruan.

Ikuspegi horren barruan zenbait aldiz berregin eta 
hobetu ondoren, orain aditu-talde horrek «misioa 
duen enpresa» terminoa erabiltzen du, zehatzago, 
ez baitator bat ez akziodunen interesekin, ez 
lehentasun partenarialekin —hau da, stakeholderren 
lehentasunekin—, hori guztia gainditzen duen 
helburu komun espezifiko baterantz bideratzen baita, 
eta jardueren ikuskapena ez baitzaio talde edo alderdi 
jakin bati esleitzen. Helburu komunak enpresaren 
gizarte-ekarpena zehazki adierazten du, eta ekintza 
kolektiborako hartu behar diren estrategiak zehazten 
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laguntzen du; horrela, buruen/zuzendarien eginkizuna, 
batez ere, jardun globalerako eredu berritzaileak 
sortzea da, eta, ondoren, eredu horien aplikazioa 
koordinatzea. Esparru horretan, honela uler daiteke 
misioa: (a) inplikatutako alderdien arteko aurretiazko 
konpromisoa, buru/zuzendari horiek etorkizuneko 
estrategiak definitzeko eta formulatzeko orduan 
zer espaziotan mugitu behar duten zehazten duena, 
desiragarritzat jotzen diren ezaugarriak errespetatuz, 
baina hasieran ezezagunak diren berrikuntza eta 
garapen potentzialetara irekiz; eta (b) partaide 
nagusien artean hedatu beharreko harreman guztiak 
batzen eta biltzen dituen elkartasunaren isla —hain 
estrategikoak ez diren beste stakeholder batzuekin 
ere—, balioa sortzeko prozesuen ondorio gisa. 
Enpresa gobernatzeko sistemak eta mekanismoak 
horren arabera aukeratzen eta egokitzen dira kasu 
bakoitzean; beraz, eskema originalak eta askotarikoak 
aipatzen dira. Honako hauek behar dituzte: erabakietan 
eragiteko gaitasuna duten alderdiek konpromiso irmoa 
izatea, interes «pribatuak» asetzeko helburua duten 
estrategiak murrizteko ahaleginak neutralizatzea, 
enpresaren berrikuntza-gaitasuna sustatzea eta 
elkartasunaren aldeko apustua egitea banaketa 
onargarri eta garapen komun baterako. Iradokizun 
orokor gisa, administrazio-kontseilu tradizionalarekin 
batera, «misio-kontseilu» bat sor daiteke, kontseilu 
horretan inplikatutako taldeak bertan direla, eta horien 
barruan nahitaez egon behar dute langileek (Levillain, 
2017; Segrestin eta Levillain, 2018).

Mundu-enpresarako konstituzio bat, 
ondasun komun pribatu gisa

Azkenik, literatura honek arreta jarri dio enpresa 
transnazional edo mundu-enpresen erregulazio eta 
kontrol txikiari, ezaugarri hauek dituen ingurune 
orokor batean: enpresa horien botere politiko 
eta merkatu-botere handia sektore ekonomiko 
oligopolizatuetan; globalizazioa —estatu nazionalen 
arteko lehia eragiten du, enpresa horiek bultzatuta—; 
eta ekonomien finantzarizazioa, desberdintasun-
prozesuak eragiten dituena. Testuinguru horretan, 
enpresa horiek ordezkatzen duten botere pribatuaren 
«konstituzionalizazioa» proposatzen da.

Zentzu hertsian, konstituzio batek prerrogatiba, 
ahalmen edo eskumen publiko, def initu eta 
objektiboen sistema oso bat egituratzen du, zuzenbide 
pribatuko erakundeei ere eragiten dietenak. Bada, 
enpresa horietako enpresa-gobernuari dagokionez, 

honako honetara bideratutako esparru juridiko bat 
sortzea iradokitzen da, segur aski estatuen arteko 
aldez aurreko akordioen beharrarekin: (a) balio 
akzionalaren ideologiaren presioa gutxitzea, zuzendari 
eta gerenteentzako egungo pizgarri-sistemak 
geldiarazteko neurri f iskalak eta merkataritza-
zuzenbidekoak hartuz —akziodunen interesekin 
lotura handia duten diseinuekin—, eta, aldi berean, 
beste batzuk animatuz, helburu ekonomiko, sozial 
eta ingurumenekoen arabera zehaztuak; (b) buru/
zuzendari horien betebehar fiduziarioen eremua 
legez zabaltzea, kontuan har ditzaten stakeholder 
ez-finantzarioen espektatibak eta lehentasunak eta 
agintarien erabakiek stakeholder ez-finantzario 
horiengan dituzten ondorioak; (c) langile-taldeek, 
kontsumitzaileek, hornitzaileek, gobernuz kanpoko 
erakundeek eta abarrek —eta haien elkarteek— 
justiziaren aurrean jardun ahal izateko legitimazio 
juridikoa sustatzea, gizartearen edo ingurumenaren 
aldetik kaltegarriak diren enpresa-jokabideen aurrean 
ere, eta, aldi berean, haiei guztiei jarduteko gaitasuna 
ematea, kasuan kasuko enpresa-talde osoari kalteen 
erantzukizuna egotzi ahal izateko eta nahitaez 
bete beharreko gutxieneko arauak ezar daitezen 
sustatzeko; eta (d) kontabilitate-araudiak aldatzea, 
egoera-orri finantzarioak eta kudeaketa-memoria 
tradizionalez gain, honako hauek ere eskatzeko: 
informazio ez-finantzarioko dokumentu batzuk 
—gizarte- eta ingurumen-arlokoak—, estandar 
orokortuekin bat datozenak, benetan zehaztuak, bai 
inpaktu positiboei bai negatiboei dagokienez, kanpo-
erakunde independente batek nahitaez egiaztatzeko. 
Hori lege-xedapenen bidez bultzatu daiteke. Bestalde, 
enpresa-gobernutik harago joanda, ez dute ahazten 
paradisu fiskalak desagerrarazteko beharra edo 
nazioarteko finantza-transakzioen eta mundu-mailako 
konpainia teknologiko jakin batzuen gaineko zergak 
aplikatzeko beharra (Favereau, 2019; Robé, 2019).

Bestalde, Virgile Chassagnonek enpresen arteko 
munduko harreman-sareen eta haien hornikuntza-kate 
konplexuen erregulazioa, kontrola eta erantzukizunen 
eskakizuna indartu behar direla azpimarratzen 
du. Ohartzen da mundu-enpresek, itxuraz, beren 
borondatezko atxikimendua azpimarratzen dietela 
gizarte-erantzukizunaren arloko nazioarteko 
gomendio zabalei. Baina, gertakariak ikusita, 
premiazkoa da «zuzenbide soft» hori nahitaez bete 
beharreko arau publikoekin eta enpresen arteko 
gizarte-erantzukizunaren ikuspegi orokorrarekin 
osatzea, kontuan hartuta enpresa horiek eragile 
globalak direla, botere-harremanen bidez elkartuta 
daudela eta kanpo-eragin ugari sortzen dituztela. 
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Bestalde, gobernu korporatiboa baliatzen dutenez, 
enpresa horiek arriskuak lekualdatu dituzte 
akziodunetatik langileetara eta ingurumenera, batez 
ere. Beraz, beharrezkoa da enpresaren eremuan 
demokrazia ekonomikoa indartzea, eta horrek zera 
eskatzen du: (a) sortutako balio kolektiboaren sorrerari 
eta banaketari buruzko egungo jardunbideak berriz 
aztertzea, garapen jasangarriaren sustapenerako, 
desberdintasunaren aurkako borrokarako, justizia 
fiskalerako, ustelkeriaren aurkako borrokarako eta 
abarretarako ikuspegi makrosoziala ahaztu gabe; (b) 
parte hartzea eta gobernatzea, enpresa horien gobernu 
pluralista baterantz joz, langileei ahots berezia emanez 
—baina ez bakarrik langileei— (Chassagnon, 2018).

Azkenik, horrelako enpresak berriz aztertu beharko 
lirateke kontzeptualki eta legalki, «ondasun komun 
pribatutzat» har daitezkeelako. Hau da, giza 
komunitate gisa hierarkikoki eta modu pribatuan 
antolatutako borondatezko lankidetza-espazio bat 
izango lirateke, non inor ezin den zehazki haren 
jabetzat jo, eta interes orokorren alde egiten duena, 
gizarte-aurrerabidean laguntzeko ekarpenak eginez 
eta kanpo-eragin negatiboak barneratuz. Bestalde, 
sortutako aberastasun globala banatu eta partekatu 
behar du, enpresa-gobernu plural eta parte-hartzaile 
batean oinarritutako deliberazio-egitura baten bidez, 
epe luzeko eta jasangarritasunaren aldeko ikuspegia 
baliatuz (Chassagnon, 2018).

Amaierako ondorioak

Duela 30 urte baino gehiago Antonio Marzalek gure 
artean idatzi zuen bezala, «enpresa/enpresaburuaren 
eta gizartea/merkatuaren arteko kointzidentzia 
automatikorik gabe, enpresaren interesak eta gizarte 
globalaren interesak administratiboki koordinatzea da 
orain ebidentzia gisa ezartzen dena» (Marzal, 1985, 
77. or.). Bada, alde horretatik, orain arte aurkeztu 
den literatura frantsesa lau proposamen handiren 
inguruan laburbil daiteke, aplikatzeko premiazkotzat 
jotzen direnak: (a) «enpresa-kontratu» bat eratzea, 
merkataritza-sozietatearen kontratuaz bestelako 

kontzeptu gisa, haren gainean stakeholder guztien 
arteko elkartasun berriko eskema bat eraikitzeko, 
elkartasun hori aberastasuna sortzeko proiektu 
komunean parte hartzeko epe luzeko konpromisoan 
oinarrituta egonda; (b) enpresak ondasun eta balio 
kolektiboak sortzeko duen eginkizuna argitzea, 
buruen/agintarien autonomia berrezarriz —haien 
pizgarriak berrikusiz—, inplikatutako partaideen 
aberastasun jasangarria sortzera bideratzeko, 
akziodunentzat balioa sortzeko printzipioari soilik 
lotuta egon beharrean; (c) enpresa-demokraziaren 
moduak eta tresnak indartzea, eta horretarako, 
interes-talde horien eskubideak ziurtatzea, bai 
eta talde horiek erabakietan duten parte-hartzea, 
jardunaren ebaluazioan duten esku-hartzea, eta 
emaitzen banaketan duten parte-hartzea ziurtatzea 
ere; eta (d) enpresa globalizatua konstituzionalizatzea, 
nazioartean egiten dituen jarduketen erantzule 
egiteko arauak eta prozedurak sartuz, eta munduan 
zehar enpresa filialen, partaidetuen edo elkartuen 
antolaketaren bidez egindako gehiegikeriak saihestuz.

Zentzuzko proposamenak dirudite. Ekonomia 
oligopolizatuetan, botere politiko eta ekonomiko 
izugarria duten munduko korporazio handiekin, balio 
akzionariala sortzearen ideologia bere gorenera iristen 
saiatzen da, helburu hori ahalik eta arrisku gutxienekin 
lortuz eta langileen edo beste stakeholder batzuen 
interesetan ondorio kaltegarriak eraginez. Horrek 
esan nahi du Joseph María de Uría Nafarrondok bere 
Aumento del comercio con seguridad de la conciencia 
lanean —1785ean Bilbo Hiriko Kontsulatu ospetsuari 
eskaini zion lan hori— salatzen zuen negozioen 
ikuspegi zahar-zaharrari eusten zaiola: «Kapitalista 
batzuek, poltsa ukitzen zaienean, ez dira Jainkoarekin 
ere fidatzen […], dirudunak beren poltsak itxita 
dituzte: zer egin behar zaie? […] beren dobloiekin 
hormatartekatzea merezi dute […] Zertarako balio 
du horrelako jendilajea mundu honetan?» (Uría 
Nafarrondo, 1995 [1785], 410.-411. or.). Eta, horrela, 
ordutik mende batzuk igaro ondoren, eta COVID-
19aren pandemia betean, jatorrira itzuli beharra dago: 
hau da, gogoratu behar da «gure espeziearen lehen 
tropelek elkartasunari esker soilik iraun ahal zuten 
bizirik» (Perroux, 1981 [1973], 82. or.). n
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GOMENDATUTAKO LIBURUA

ENRIQUE PALAZUELOS, EL OLIGOPOLIO QUE DOMINA EL SISTEMA ELÉCTRICO: CONSECUENCIAS PARA LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA (AKAL, MADRIL, 2019)

Rodolfo Rieznik Kornblihtt
Mugarik gabeko Ekonomialariak

I zenburuak engainatu egiten du, Enrique Palazuelosen1 
liburua Espainiako sektore elektrikoan «Tripolioa» 

deituriko enpresa-sorta batek duen nagusitasunari 
buruzko lan kritikoa baino askoz gehiago baita. 

Eta enpresa-kontzentrazioko modu hori erabakigarria 
bada ere Espainiaren etorkizun energetikoari buruzko 
edozein planteamendu estrategikotan, 400 orrialdetik 
gorako liburuan Espainiako sektore elektrikoaren 
analisi garaikide oso bat egiten da, agian sakonena, 
ikuspegi energetiko global batetik, ingurumen-
ikuspegia barne. 

Palazuelosek zehaztasun handiz aztertzen ditu energia 
elektrikoaren sorkuntzari lotutako teknologiak eta 
erregai primarioak, eta zabal heltzen dio xx. mendeko 
azken bi hamarkadetan enpresa elektrikoen boterea 
indartzeko aukera eman zuen legedia-, erregulazio- 
eta historia-esparrua. Ekonomia-, kontabilitate- eta 
sektore-zifrak baliatuta, horietako bakoitzak merkatu 
elektrikoen eta energetikoan duen partaidetzari buruz 
argudiatzen du. 1970eko hamarkadatik planetan 
dagoen klima-aldaketaren ingurumen- eta ekologia-
gaia txertatzen du, eta, zeharka, Espainiako sistema 
elektrikoaren bilakaera bereziarekin eta Espainiako 
egungo gobernuak iragarritako azken energia-planei 
buruzko erronkekin lotzen du.

1. Enrique Palazuelosek eskarmentu handia du sektorean: 
lehenbizi, militante politiko gisa, 1970eko hamarkadan, 
urte haietako energia-planen formulazio kritikoan (energia 
nuklearra). Ondoren, ekonomista gisa, eta zenbait erakun-
detan (unibertsitateetakoak eta bestelakoak; esaterako, 
IDADEn —Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía; hau da, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrez-
teko Institutuan—, Europako Erkidegoetan eta Unibertsitate 
Konplutentsean), gaiari buruz egindako azterlan askotan 
jardun zuen. Azkenik, ikerketa-taldeak eta argitalpenak ere 
gidatu ditu, hala nola El petróleo y el gas en la geoestrategia 
mundial (Akal, Madril, 2009). 

Planteamendu orokorra

Sektore elektrikoan zenbait arazok bat egiten 
dute, oinarrizko energia baita jarduera ekonomiko 
modernoan. Sistema kapitalista ekoizpen intentsiboko 
modu bat da merkatuan saltzeko salgaien elaborazio 
industrialerako behar diren lehengai energetikoen 
ustiapenari dagokionez. Energia lan ez-gizatiarra 
eta osagarria da, kapitalaren eta enpresa-irabaziaren 
erreprodukzio-zirkuituaren lehiakortasun eta 
produktibitaterako. Elektrizitatea, f isikoki, sare 
saretu eta interkonektatu baten bidez zirkulatzen ari 
diren elektroiek osatzen dute, eta ezin zaio azken 
kontsumitzaileari modu birtualean banatu. Bigarren 
mailako energia da, eta haren ekoizpena energia 
primario naturalen mende dago. Energia horiek energia 
fosil berriztaezinak (petrolioa, ikatza, gasa, etab.) edo 
energia berriztagarriak (ura, haizea, eguzkia, olatuak, 
etab.) izan daitezke2. 

xxi. mendeko bigarren hamarkadan, berotze 
globalaren kontrolik eza gero eta handiagoak trantsizio 
energetikoaren inguruan sortutako eztabaidak bete-
betean jo zuen sektore elektrikoan, sektore horrek 
eragin handia baitu planetaren tenperaturan izandako 
igoeran, erregai primarioen errekuntzaren ondorioz. 
Munduan, energia da BEGen3 isurketen % 61en 
eragilea, eta elektrizitatea, berriz, isurketen % 25ena.

Klima-aldaketaren larrialdi handiak –planteatzen 
du Palazuelosek– Espainian trantsizio energetikoari 
«energiaren ekoizpenean, merkataritzan eta 
kontsumoan inplikatutako eragileen esparru 
instituzionaletik abiatuta» ekitea eskatzen du. Eta, 

2. 1990eko hamarkadan, erregai fosiletatik eratorritako ener-
giaren kontsumoa % 95ekoa izan zen, eta 25 urte geroago, 
nahiz eta bere garrantzia murrizteko ahaleginak egin, 
% 80koa da oraindik ere.

 Munduan, industria elektrikoa oinarrizko azpiegituren % 40 
da: 6 bilioiko balioa. xx. mendeko azken 40 urteetan bikoi-
ztu egin zen. Urteko inbertsio globalak munduko BPGd-aren 
% 2ra iristen dira, eta sekulako zifra da hori. 

3. Berotegi-efektuko gasak.
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batez ere, oligopolio elektrikotik, «Espainian energia 
elektrikoaren sorkuntza, transmisioa eta merkaturatzea 
mendean baitu». Zehatzago esanda, «tripolio» bat 
da: Iberdrola, Endesa eta Naturgy (duela urte gutxi 
batzuk arte, Gas Natural). Beste bi enpresa gehituta 
(Viesgo eta EDP4), elektrizitatearen ekoizpenaren 
% 70, banaketaren % 100 eta merkaturatzearen % 90 
kontrolatzen dituzte.

Europar Batasunak xx. mendearen amaieratik 
—1980ko hamarkada— bultzatutako liberalizazio 
elektrikoak —desregulazioa eta pribatizazioa— 
ez zuen arrakastarik izan, eta sektoreak enpresa 
gutxi batzuen kontrolpean jarraitu zuen. Europar 
Batasunaren helburuei dagokienez, hau adierazten da 
liburuan: «eskakizun dogmatiko gehiegi daude [...] 
hobe litzateke gutxiago egotea», baina errealistak, bete 
ahal izateko (Montesquieu). Palazuelosen hitzetan, 
EBk ahaztu egiten du ingurumenaren inguruko 
eztabaidan nazioarteko negoziazio gehiago, tresna 
gehiago eta aldaketa instituzional gehiago behar 
direla oligopolioen boterea murrizteko. Kritikatzen 
du energia berriztagarrien aldeko «borondatea», 
beharrezko inbertsioak egiteko prozedurarik bermatu 
gabe, utopia bat baino ez dela5. 

Hau da liburuaren argumentuaren muina: «egungo 
egoera sorrarazi duen prozesua azaltzea» eta Tripolio 
estentsiboa muga bat dela trantsizio «elektriko 
energetiko» baterako, baita ekologiari dagokionez 
ere. Eta botere publikoek, gobernuek, parlamentuek 
eta erakundeek rol erabakigarriagoa —batez ere, 
erregulazioan— hartzen badute soilik izango dela 
posible.

Gizartearen gehiengoaren interes orokorrekin bat 
datorren irtenbide demokratikoa inposatzeko, enpresa 
handiekin negoziatu behar dela uste du Palazuelosek. 
Eta ezin izango da tamaina horretako desafioari heldu 
teknologia energetiko berrien erronkak kontuan 
hartzen ez badira: ekipamendua, digitalizazioa, 
biltegiratzea eta teknologia horien kontrolagatiko 
borroka. Eta zaila ikusten du funtsezko aldaketak 
lortzea, botere politikoa sektore elektrikoan eta, oro 

4. Energiaren sektorean egon ohi diren EEP ugariak direla 
eta, sarritan aldaketak izaten dira enpresa batzuen jabetzan 
(Repsolek Viesgo erosi zuen duela gutxi).

5. «Bertutearen gehiegikeriak bizioen akatsak baino kaltega-
rriak ere izan daitezke», Michel de Montaigne, Los ensa-
yos (1580; gaztelaniazko edizio berria dago, El Acantilado, 
Bartzelona, 2007. Euskarazko bertsioa: Entseiuak, Klasi-
koak bilduma, 1994).

har, energetikoan dagoen statu quoaren konplize diren 
ideologia liberalek kontrolatzen badute.

Liberalizazioak sortutako merkatu elektrikoen funt-
zionamenduari dagokionez, Palazuelosen ustez ezin-
bestekoa da ekoizpenaren handizkako merkatuetan 
kontrol oligopolikoak mugatzea, transmisio-sareak 
berrantolatzea, merkaturatzea arautzea eta bidesariak 
finkatzea (kostu finkoak). Sektore elektrikoaren eral-
daketa eta trantsizioa ezinezkoak izango dira, baldin 
eta ez badira aintzat hartzen garraio elektrikoaren 
sarrera hasiberriak, baina etengabeak, berekin dakart-
zan azpiegitura-beharrak eta pizgarriak. 

Diru aldetik, sektore elektrikoak40 mila milioi euro 
mugiarazten ditu urtean, eta tripolioaren irabaziak, 
gutxi gorabehera, bi mila milioi eurokoak dira urtean. 
Hortaz, eraldaketa- eta trantsizio-zeregina delikatua, 
nabaria eta eskerga da. 

Edonola ere, «liburuaren xedea da sektore elektrikoak 
ezaugarri dituen entrama teknologiko-produktiboaren 
eta instituzionalaren ikuspegi bateratua ematea […], 
pribatizazioen hiru hamarkada eta liberalizazio-neu-
rrien bi hamarkada eta erdi geroago», eta lehiaren 
«suzedaneo»-arekin jarraitzen dugunean. 

Palazuelosek honako hauen alde egiten du: «tekno-
logia berriztagarrien nagusitasuna ekoizpen elek-
trikoaren mixean; kontsumo elektrikoen eraginkor-
tasun-maila handitzea; eta garraioari dagokionez 
mugikortasun elektrikoa garatzea». 

Lanak helburu esplizitua du, alegia, klima aldaketa-
ren aldeko trantsiziorako eztabaida bultzatzea, eta ho-
rretarako, ezinbestekoa da «oligopolio elektrikoaren 
jabaria murriztea». Prozesu horretarako, funtsezkoa 
da botere publikoak presente egon daitezela, ordezka-
ritza demokratikoaren eta interes orokorraren defent-
saren bidez, ekonomiaren (oligopolioak dira) eta gi-
zartearen (ingurumen iraunkorra izanik) arloan.

Egitura eta edukia

Lanaren hasieran, Palazuelosek oligopolioaren 
kontzeptuari buruzko literatura ekonomikoaren 
ildo batzuk kritikoki jorratzen ditu, eta, aldi berean, 
elektrizitateak salgai ekonomiko gisa dituen 
berezitasunak eta berotegi-efektuko gasen isurketan 
eta berotze globalean dituen ondorioak zehazten ditu. 
Liburuaren egitura bi zatitan banatzen da. Izenburu 
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handi baten pean —«Tecnologías generadoras 
de la electricidad; hau da, Elektrizitatea sortzeko 
teknologiak»—, Palazuelosek elektrizitatearen 
ekoizpena aztertzen du, teknologia guztiak eta 
bakoitzarekin lotutako erregai primarioak abiapuntu 
hartuta. Ikatzaren gaia oso ondo aztertuta dago, bere 
dimentsio gatazkatsuenetan: lan-arloa eta ingurumen-
alderdiak. Jatorri nuklearreko energia elektrikoaren 
azterketan, Palazuelosek ikerkuntza-ibilbide luzea du, 
eta teknologia horren alderdi polemikoenen laburpen 
zehatza ere badago, batez ere egin den finantza-gastu 
handiari eta aintzatespen- eta berreskuratze-prozedurei 
dagokienez, horiek aparteko kostua ekarri baitute 
faktura elektrikoan herritarrentzat. Ziklo konbinatuko 
instalazioei dagokienez, gehiegizko instalazioa 
azpimarratzen du, efizientzia handiagoa argudiatuta 
egin dena, gehiegizko ahalmen instalatua egotea eta 
erregai primario batekiko —gasa— mendekotasuna 
izatea eragin dituena, Espainiak ez baitu gasik. Gasaren 
merkatuaren liberalizazioaren inguruan sortutako 
nahaste-borrastea azpimarratzen du.

Energia berriztagarriei buruzko azterketa oso 
zehatza da; batez ere, haize-energiari eta eguzki-
energiari buruzkoa. Eta baikorra da energia horiek 
Espainiaren etorkizun energetikoan izan ditzaketen 
aurrerapenei dagokionez, nahiz eta atzerapenak 
izan diren erregulazioan eta Tripolioko enpresen 
nagusitasun erresistentean. Energia berriztagarrien, 
ibilgailu elektrikoen eta transmisio-sarearen 
dimentsioaren arteko harremana ondo azalduta 
dago, eta etorkizuneko ziurgabetasuna planteatzen 

du, elektrizitatearekin lotutako arazoa izateaz gain, 
ekoizpen-ereduaren arazoa ere badelako. Gai horri 
dagokionez, Palazuelosek denbora izan du Trantsizio 
Ekologikorako eta Erronka Demograf ikorako 
Ministerioak egindako 2021-2030 aldirako PNIEC 
planari6 buruzko informazioa eta datuak sartzeko. 

«El oligopolio eléctrico en acción» izenburupean 
(hau da, «Oligopolio elektrikoa ekinean»), merkatu 
elektriko desarautu eta pribatizatuaren mundu 
konplexu eta zaila aztertzen da liburuko hurrengo lau 
kapituluetan. Azterketa ordenamendu elektrikoaren 
(berr)antolamenduarekin hasten da, Europak 1980ko 
hamarkadan proposatua, urte haietan modan zeuden 
politika neoliberalen babespean. PSOEk eta PPk arlo 
horretan egindako proposamen politikoen azterketa 
sakona dago, eta pool elektrikoaren, elektrizitatearen 
handizkako merkatuaren, banaketaren eta merkaturatze 
elektrikoaren funtzionamenduan izandako emaitzei 
buruzko datuak ematen dira, porrotei buruzkoak, 
arrakastei buruzkoak baino gehiago.

Sektore elektrikoaren etorkizuneko erronkak interes 
orokorra ordezkatzen duen eta Administrazio 
Publiko legitimatu baten eta inplikatutako gizarte-
eragileen (kontsumitzaileak eta «egungo oligopolioa 
osatzen duten konpainia handiak») arteko gatazkako 
trantsizio estrategiko gisa txertatzen dira. Edonola ere, 
etorkizunerako erronka bat da, alderdien artean negoziatu 
beharrekoa, «administrazioek jarduera elektrikoan 
esku hartzea» eta «nazionalizazio bideraezinen aldeko 
tentazio hutsak» alde batera utzita. n

6. Energia eta Klima Plan Nazional Integratua. EBri bidali zaio 
eta kontsulta-aldian dago. 
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GEHIAGO JAKITEKO

Dosier honetan landutako gaiari buruzko literatura ugari dago, artikulu ugari, akademikoak zein kazetaritzakoak, eta ezinezkoa 
da denak hemen aipatzea. Atal honetan, dosier honetan landutako gai nagusiei buruzko liburu berri batzuk (edo duela ez 
asko argitaratuak) gomendatu nahi ditugu, gaztelaniaz argitaratuak, publiko interesdunak erraz ulertzeko modukoak, gaian 
espezialista izan beharrik gabe.
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https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-publicaciones/mge-dosierrak/

1. dosierra: «Garai berriak garapenaren nazioarteko lankidetzarako», 2011ko apirila.

2. dosierra: «Mundua kontsumotik aldatzea?», 2011ko uztaila.

3. dosierra: «Itzalak mikrofinantzetan», 2011ko urria.

4. dosierra: «EGE krisiaren aurrean», 2012ko urtarrila.

5. dosierra: «Garapenerako lankidetza krisi-garaian. 
 Eragile berriak, helburu berriak», 2012ko apirila.

6. dosierra: «Krisia, herritarren haserrea eta gizarte-mugimenduak», 2012ko uztaila.

7. dosierra: «Beste politika ekonomiko bat posible al da?», 2012ko urria.

8. dosierra: «Banku etikoa posible al da?», 2013ko urtarrila.

9. dosierra: «Desberdintasuna eta gizarte-kohesioaren haustura», 2013ko apirila.

10. dosierra: «Elikagaien segurtasuna: Eskubidea eta beharra», 2013ko uztaila.

11. dosierra: «2015 ondoko garapen-agenda:  
 Lehengo bidetik edo trantsizioaren hasiera?», 2013ko urria.

12. dosierra: «Ekonomia lankidetzan», 2014ko urtarrila.

13. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dag», 2014ko udaberria.

14. dosierra: «GEK: Erretorika gainditzeko», 2014ko uda.

15. dosierra: «Ekonomiaren irakaskuntza», 2014ko udazkena.

16. dosierra: «Prokomuna eta ondasun erkideak», 2015eko negua.

17. dosierra: «Garapenaren finantzazioa eta 2015 ondoko Agenda», 2015eko udaberria.

18. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dago (II. jardunaldiak)», 2015eko uda.

19. dosierra: «Gizarte-bazterketak», 2015ko udazkena.

20. dosierra: «Zerga-sistema: efizientzia eta ekitatea», 2016eko negua.
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21. dosierra: «José Luis Sampedro gogoan», 2016 2015eko udaberria.

22. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dago (III. jardunaldiak)», 2016eko uda.

23. dosierra: «Ongi bizitzea, gizartearen paradigma alternatibo gisa», 2016ko udazkena.

24. dosierra: «Energia. Erronkak eta arazoak», 2017ko abendua.

25. dosierra: «Genero-ikuspegia ekonomia sozial eta solidarioan», 2017ko udaberria.

26. dosierra: «Gure gizarte- eta ekonomia-ereduari buruz berriro pentsatzen», 2017ko uda. 

27. dosierra: «Inpaktuko inbertsioa», 2017ko udazkena

28. dosierra: «Globalizazioaren gobernua», 2018ko negua.

29. dosierra: «Ekonomia feminista: ikusezina ikusgai egiten», 2018ko udaberria.

30. dosierra: «Begirada kritikoak eta zeharkakoak», 2018ko uda.

31. dosierra:  « Ekonomia Sozial eta Solidarioa sustatzeko praktikak eta tresnak:  
partekatutako gogoeta bat», 2018ko udazkena.

32. dosierra: «Enpresako Demokrazia Aldarrikatzen», 2019ko negua

33.  dosierra: «Elikaduraren etorkizuna munduan», 2019ko udaberria

34. dosierra: «2030 Agenda: gatopardismoa edo transformazioak», 2019ko uda.

35. dosierra: «Gizarte erantzukizun korporatiboa Elikagaien industrian», 2019ko udazkena.

36. dosierra: «Demografia: aldaketak ugalketa-ereduan», 2020ko negua.

37. dosierra: «Ekonomia zirkularra: aukera burutsua», 2020ko udaberria

38. dosierra: «Funtsezko ekonomia: Herritarren ongizateari laguntzen», 2019ko uda
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http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-24-invierno-2017-la-energia-retos-y-problemas/
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Laguntzailea:

A rgitalpen honek Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) erakundearen laguntza finantzarioa 

jaso du, «La Agenda 2030 y los ODS: cambiar la economía para 
transformar el mundo II (2018/ PRYC/001418)» proiektuaren kontura. 
Argitalpenaren edukia egileen erantzukizun esklusiboa da eta ez du 
nahitaez AECIDen iritzia islatu behar.

MgE dosierrak
39. zk., 2020ko udazkena
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