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AURKEZPENA

industrializazioa kontu berria da. Horrexegatik dute 
turismoak eta ostalaritzak hainbesteko garrantzia 
Barne Produktu Gordinean. Eta kontuan hartzen 
badugu, halaber, zer-nolako garrantzia edo pisua duten 
enpresa txiki eta ertainek enpresa-sarean (haietako 
askoren ekoizpen-maila txikia da, lanean intentsiboak 
direlako baina ez kapitalean), nabarmena da zein diren 
Espainiako ekonomiaren ahuleziak. 

Nolanahi ere, krisialdi horrek ez zuen kalterik eragin 
turismoan, pandemiaren ondoriozko egungo krisialdiak 
ez bezala. Zehazki, turismoa izan zen susperraldiaren 
eragileetako bat, eta onuradun irten zen, gainera, 
petrolioaren prezioa merkatu zelako eta interes-tasak 
baxu zeudelako. Atzeraldi Handia gaindituta ere, 
egoera ezegonkorra zen, eta klase sozialen arteko 
desberdintasunak areagotzeaz gain, lan-prekarietatea 
izugarria zen. Pobrezia eta malnutrizioa areagotu 
ziren. Aurrekontu-murrizketek berekin ekarri zuten 
osasunean, hezkuntzan eta politika sozialetan gastu-
partidak gutxitzea. Beharrezkotzat hartuta ezarri 
zen austeritatea ez zen «arrakastatsua» izan, nahiz 
eta hala saltzen saiatu zen Rajoy presidentearen 
gobernua, baizik eta sekulako «hutsegitea»; izan ere, 
arriskuan utzi zuen Espainiako ekonomia, erabateko 
gordintasunez agerian geratu dena pandemian. 

Ez zen irakaspenik atera Atzeraldi Handi hartatik, 
ez buruzagi politikoek, ez elite ekonomikoek eta ez 
akademiko askok ere. Ez ziren aztertu krisia eragin zuten 
arrazoiak, eta ez zen aldatu ekonomia konbentzionalean 
nagusi den paradigma. Irakaskuntzak beti bezala jarraitu 
zuen, ezer gertatu ez balitz bezala eta errealitatearen 
eboluzioak aintzat hartu gabe. Atzeraldia hasi eta 
nahasmenduko une batzuen ondoren, berriro ere errezeta 
zaharrak aplikatzen hasi ziren, bai eta gainbeheraldia 
eragin zuten arrazoiei buruzko azalpen faltsuak ematen 
ere. 

Literatura ekonomiko ugari egin zen, ordea, zeinak 
krisia eragin zuten arrazoiei eta abian jarritako 
politiken hutsegiteei buruzko kritika egin zuen. Baina 
ez zen aintzakotzat hartu, ez eta 2007a baino lehen 
munduko ekonomiak hondoa jotzeko zituen arriskuez 

Katedradun emeritua eta ohorezko errektorea, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea

E spainiako ekonomiak bi krisialdi pairatu ditu 
oso denbora laburrean, eta horrek agerian utzi 

ditu azken hamarkadetako hazkunde-ereduak dituen 
ahuleziak. Finantza-krisia 2007an hasi baina 2008an 
lehertu zen, Lheman Brothers bankuak hondo jo 
zuenean; Ameriketako Estatu Batuetan izan zuen 
epizentroa, eta handik mundu osora hedatu zen, 
bereziki herrialde garatuetara. Europar Batasuna 
gogor astindu zuen krisiak, batez ere herrialde 
batzuk, eta horien artean Espainia. Euroa kolokan 
egon zen, ia-ia hausteraino. 

Finantza-krisia ekonomia errealera hedatu zen, eta 
atzeraldia nabarmentzen hasi zen: langabeziak gora 
egin zuen, enpresa asko itxi egin ziren eta bizirik iraun 
zuten beste askok gutxiago ekoitzita aurrera egiteko 
gaitasuna baliatu zuten. Lehenbizi neurri pizgarriak 
jarri ziren abian, nagusiki bankuak salbatzeko; eta 
gero, austeritate-neurriak aplikatu ziren. Austeritate-
politikek krisialditik irteteko bidea luzeagoa egin 
zuten, eta horrezaz gain, kostu sozial handiak eragin 
zituzten. Susperraldi ekonomikoak populazioaren 
talde ahulenak izan zuen euskarri. 

Espainian, krisiak finantza-sistemaren zati bati eragin 
zion, batez ere aurrezki-kutxei eta eraikuntzaren 
sektoreari. Gero, beste jarduera ekonomiko batzuetara 
zabaldu zen, besteak beste, bankuen kreditu-txorrota itxi 
egin zelako eta eskariak behera egin zuelako. Aurrezki-
kutxa gehienak diru publikoarekin erreskatatu behar 
izan ziren; hau da, herritarren diruarekin. Bizirik iraun 
zuten bankuek beren egiteko nagusietako bat egiteari 
utzi zioten: enpresei eta familiei kredituak ematea. 
Hala, hazkundearen zirkulu bertutetsua zena gurpil 
zoro bilakatu zen oso denbora laburrean. 

Krisiaren aurreko hazkunde ekonomikoaren oinarria, 
funtsean, finantza- eta higiezin-sektoreen hedapena 
zen, eta bat-batean eten egin zen. Horrek eragin zuen 
benetan Espainiako krisialdia EBko larrienetako bat 
izatea. Oparoaldia, neurri batean, higiezinen sektoreko 
burbuilagatik gertatu zen, bai eta espekulazioak eta 
ustelkeriak eragindako guztiagatik ere. Espainiako 
ekonomiak ez du industria indartsurik. Izan ere, 

Carlos Berzosa Alonso-Martínez
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ohartarazi zutenak ere, gerora egiaztatu zirenak1. 
Krisiak ez zuen aukera berriak sortzea eragin, 
nahiz eta ekonomista batzuek hori esaten duten, eta 
Schumpeterrek aipatutako suntsipen sortzailea ere ez 
zen gauzatu. Susperraldia krisiaren aurretik egiten zen 
gauza bera egitean oinarritu zen. 

Pandemia larriki eragiten ari zaio ekonomiari, zeina 
oraindik ere susperraldi-prozesu motel, ezegonkor 
eta desberdintasun handiko batean murgilduta 
zegoen. Espainia berriz ere kaltetuenetako bat da, 
eta Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Erakundeak (ELGE) jada aurreikusi du erakundeko 
kide diren herrialde guztietatik Espainiako Barne 
Produktu Gordinak egingo duela behera gehien 
2020an. Espainiako ekonomia bi krisietan hain 
kaltetua suertatu izanaren arrazoia, hain zuzen ere, 
azken hamarkadetan ezarri den hazkunde-eredua da. 
Nahiz eta arazoetako asko lehendik ere bazituen. 
Arazo nagusietako bat industriak dituen ahulezien, eta 
ikerketan eta garapenean (I+G) behar beste inbertitu 
ez izanaren ondorioa da. 

Espainiako ekonomiaren industrializazioa, lehen ere 
adierazi dudanez, berantiarra da, joan den mendearen 
60ko hamarkadan hasi zen. Beste herrialde aurreratuago 
batzuen aldean industrializazio-prozesuak Espainian 
izan zuen atzerapen hori ez da erabakigarria etorkizuna 
antolatzeko, baina bada baldintzatzen duen faktorea. 
Badira, hala ere, berriki industrializatu, sektorean sekulako 
jauzia eman eta ekonomia globalean oso lehiakor bilakatu 
diren herrialdeak ere. Hori da Berriki Industrializatutako 
Herrialdeak esaten zaienen kasua, eta horien artean Hego 
Korea, Taiwan, Singapur eta Hong Kong nabarmentzen 
dira. Bai eta gora bidean diren herrialdeena ere, hala 
nola Txina eta India. Ez da Espainiaren kasua, nahiz eta 
industriak indarguneak ere badituen. 

xviii. mendearen bigarren erdian Ingalaterran sortu 
zen industria-iraultzak eraldaketa ekonomiko eta 
soziala ekarri zuen berekin. Aurrekaririk gabeko 
hazkundearen hasiera izan zen. xix. mendearen 
joanean iraultza hori Europako beste herrialde 
batzuetara hedatu zen, hala nola Frantzia, Alemania, 
Belgika, Herbehereak eta Italia herrialdeetara, baina 
Ameriketako Estatu Batuetan ere hasi ziren garatzen, 
bai eta Japonian ere 1868ko Meiji iraultzaren ondoren, 
eta horrek eragin zituen desberdintasunak herrialde 
garatuen eta azpigaratuen artean, edo industria izanda 

1. Gaiari buruzko xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikusi 
nire artikulu hau: «La ciencia económica entre dos crisis», 
Alternativas Económicas aldizkaria, 86. zk., 2020ko aben-
dua.

ere herrialde garatuenetan gauzatzen zen garapen 
kapitalistan aurrera egiteko adinakoa ez zutenen 
artekoa. Ziklo, krisi eta kostu sozial handien mendeko 
garapena. Era berean, erregai fosil baten (ikatzaren) 
erabileran oinarritutako garapena; izan ere, energia-
iturri nagusia zen, ez bakarrik ekoizpenerako, baizik 
eta familien kontsumorako eta itsas zein trenbideko 
garraiorako. Ikatza izan zen xix. mendeko energia-
iturri hegemonikoa, eta gero, petrolioak hartu zuen 
lidergo hori xx. mendean, nahiz eta ikatzak garrantzi 
handikoa izaten jarraitu zuen, gasarekin batera. Erregai 
fosilak oinarri dituen eredu bat, zeinak gerora oso 
kostu handiak ekarri dituen, hala nola klima-aldaketa 
eta kutsadura. 

Espainia atzean geratu zen mendebaldeko herrialdeekiko, 
Jordi Nadalek El fracaso de la revolución en España2 

liburuan oso ondo azaltzen duenez, porrot horren 
arrazoiak azaltzearekin batera. Atzean geratu izanak 
ez du esan nahi geldialdia eman zenik. Ekoizpenari 
buruzko datuek jauzi handia eman zuten 1876. urtetik 
1900. urtera bitartean. Aurrerabideak aurrerabide, 
Nadalek ondorioztatzen du, Vandellósen kalkuluak 
oinarri hartuta, xx. mendearen hasieran nagusiki 
nekazaritza oinarri zuen herrialde bat izaten jarraitzen 
zuela Espainiak oraindik ere. Hori horrela gertatu 
izanaren arrazoiei dagokienez, bi desamortizazioei 
egozten die porrota —lurrarena eta lur-azpiarena—, 
industria-iraultzak oinarri hartu behar zituen bitarteko 
naturalak —nekazaritza eta meatzaritza— alferrik 
galtzea ekarri zutelako. 

Bi salbuespen zeuden: Katalunia eta Euskadi. Baina 
haien garapen industriala barne-eskariak mugatu eta 
baldintzatu zuen. Ezinezkoa izan zen industrializatzen 
ari ziren Europako herrialdeetako hazkunde-erritmoak 
eta dinamismoa lortzea. Vicens Vivesek hainbat etapa 
zehaztu zituen Katalunian industrializazioa xviii. 
mendean hasi zenetik 1936. urtera bitartean. Azken 
etapak 1914tik 1935era bitarteko industrializazioa 
eta garapen ekonomikoa hartzen du. Nekazaritzaren, 
industriaren eta guztizko ekoizpenaren indizeak oso 
lagungarriak dira ulertzeko zein izan ziren epealdi 
horren ezaugarriak eta zenbatesteko industriak 
herrialdearen garapen ekonomikoari egindako 
ekarpena. Datu horietatik guztietatik ondorioztatzen 
da benetako aurrerapena hogei urtean % 1,5ekoa 
izan zela urteko nekazaritzan, % 2,5ekoa industrian 
eta % 1,9koa guztizko ekoizpenean. Erritmo motela, 
oro har biztanleriaren hazkundea baino motelagoa, 

2. Nadal, J.: El fracaso de la revolución industrial en España, 
1814-1913, Ariel, Bartzelona, 1975. 
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eta horrek azaltzen ditu Espainiako gizarteak XX. 
mendeko krisi politiko handian izandako arazoak3. 

Josep Montanak zehaztasun handiz aztertu du merkatu 
nazionalaren osaera, bai eta Espainia garaikideko 
nekazaritza-eraldaketak eta hazkunde ekonomikoa 
ere. Atera duen konklusio esanguratsuena da latifundio 
handien soldata apalek baldintzatu egin zutela 
industrializazioaren garapena, merkatu nazionala ez 
zegoela oso artikulatuta eta kontsumitzaileak izan 
zitezkeenen bizi-maila baxua zela4. 

Espainiako ekonomia atzera geratu da, baina xix. 
mendearen azken herenetik aurrera modernizaziorako 
joera hartu du, Nicolás Sánchez Albornozek azaltzen 
duenez. Historialariak, besteak beste, honako 
hauek aztertu ditu: Espainiako bankuen sistemaren 
eraketa 1856tik 1868ra bitartean, posta bidezko 
komunikazioaren aurrerabidea, merkatu nazionalaren 
integrazioa Espainian eta Italian eta modernizazio 
demografikoa5. 

Aurrerapausoak eman ziren, baina atzeraldiak 
ere bai, eta oso ondo deskribatzen dute zein zen 
industriaren egoera gerraostean Nadal, Bernault 
eta Sudriá autoreek: «1953. urteaz geroztik, 
Sobietar Batasunaren aurkako aliantzaren buru zen 
Ameriketako Estatu Batuek nazioarteko hesia apurtu 
izanak, eta erregimen frankistak porrot egiteko zuen 
beldurrak eragin zuten autarkiaren zorroztasuna 
arintzen hastea. 1959ra arteko hazkundea azkarra 
izan zen, eta industriak, azkenean, indargunea izatea 
lortu zuen. Baina industriaren benetako hedapena 
1960. urtearen bueltan gertatu zen, 1959an Ekonomia 
Egonkortzeko Planak merkatu-ekonomiaren oinarriak 
berrezarri ondoren eta Europaren oparoaldi indartsuak 
Piriniotako euste-horma apurtu zuenean» 6. 

Harrezkero, industrian aurrerapen nabariak lortu dira, 
baina, sektorea, aldi berean, zikloen, krisialdien eta 
birmoldaketen mende egon da. Badu beste ezaugarri 
bat ere: panteteekiko eta atzerriko inbertsioekiko 
mendekotasuna. Aurreko mendeko 60ko hamarkadaz 
geroztik, nekazaritzaren sektorean enplegu-galera 
etengabea izan da, industrian ondoz ondoko 

3. Vicens Vives, J.: Coyuntura económica y reformismo bur-
gués, Ariel, Bartzelona, 1968.

4. Fontana, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la 
España del siglo xix, Ariel, Bartzelona, 1973.

5. Sánchez Albornoz, N.: Jalones en la modernización de Es-
paña, Ariel, 1975.

6. Nadal, J., Benault, J.M., eta Sudriá, C.: «Introducción gene-
ral», in Nadal, J. (zuzendaria): Atlas de la industrialización 
de España 1750-2000, BBVA Fundazioa / Crítica, 2003.

etenaldiak gertatu dira, enplegua partzialki suntsitu 
eta berreskuratuz, eta zerbitzuen sektoreak etenik 
gabe egin du gora. Hirugarren sektorerako joera gero 
eta handiagoa erakutsi du ekonomiak. 

Atlas de la industrialización en España liburuan 
laburbilduta azaltzen dira industriaren sektoreak XXI. 
mendearen hasieran izan dituen arazoak: «Kostuetan 
eta produktibitatean hobekuntzak lortu dira oraindik 
orain, eta geroari begira ere hobekuntza gehiago 
lortu behar dira ezinbestean, bermatuko badira 
hobekuntza nabarmenak lehiakortasunean. Ikerketan 
eta garapenean (I+G) gutxi inbertitzea, bestalde, 
nahiko adierazle negatiboa da etorkizunari begira, 
aldaketa azkar eta esanguratsurik gertatzen ez bada 
behintzat. Jarduera tradizional batzuetan, enpresen 
tamaina oraindik ere txikia da atzerrian lehiatzeko 
eta herrialdean bertan barruko lehiari aurre egiteko. 
Energia-kostuak eta enpresek eskatutako zerbitzu 
batzuenak oraindik ere handiak dira. Atzerriko 
presentziak, hain positiboa alderdi askotan, arriskua 
ere badakar eta ezin da jakin zer joera hartuko duten 
haien erabakiguneek, beheraldia gertatuz gero edo 
ekoizpenaren berregituraketa egin behar izanez gero. 
Eta azkenik, industriaren sektorea oso enplegu egonkor 
gutxi ari da sortzen aspaldiko urtetan, eta nahiz bide 
ona daraman, produktibitatean hobekuntzak lortu 
diren eta lan-erreformak egin diren, ez dute aldaketa 
garrantzitsurik eragin esparru honetan» 7.

Mende-aldaketan gure herrialdeko industriaren 
egoerari buruzko sintesi ona, agerian uzten 
baititu, ezbairik gabe, indarguneetako eta ahulezia 
esanguratsuenetako batzuk. Haietako bat, agian 
nagusiena, lehen aipatutako I+Gko maila da, 
Espainiaren posizioa oraindik ere oso ahula baita goi-
mailako teknologiatzat hartutako industrietan, nahiz 
eta Europako batezbestekotik hurbilago dagoen ertain-
goi eta ertain-behe mailako teknologia-taldeetan, eta 
teknologia-premia apalenetan duen posizioa ez da 
uste bezain txarra. 

xxi. mendearen hasierara arte, Atlasen azterlanak hori 
baitu mugatzat, industriaren hazkundea handia izan da, 
nahiz eta ekonomiaren hazkundea baino, osotasunean 
hartuta, apalagoa izan den. 2000. urteaz geroztik 
hasi ziren ageriko egiten industria-ekoizpenaren 
aurrerabiderako ahuleziak. Industrian eragin handia 
dute gorabehera ziklikoek, hau da, hedapen-faseetan 
azkar hazten da eta depresio-uneetan atzeraldia 

7. Nadal, J. (zuzendaria): Atlas de la industrialización de Es-
paña 1750-2000, BBVA Fundazioa / Crítica, Bartzelona, 
2003.
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nabarmenagoa da. Nazioarteko lehia areagotzeak eta 
hazkunde-eredua eraikuntzako eta higiezinen alorreko 
jardueretara bideratuta edukitzeak mugatu dituzte 
industria-jarduerak garatzeko aukerak8. 

Enpresa multinazionalekiko mendekotasuna zeinen 
arriskutsua den agerian geratu da Alcoa eta Nissan 
lantegien itxierarekin. I+Gko maila txikiak berekin 
dakar patenteen mende geratzeak, eta merkatu 
globalean dagoen nazioarteko lehia itzelak, berriz, 
industriak Asiako herrialdeetara deslokalizatzea 
eragin du. 2007-2008ko krisialdiak gogor kolpatu 
zituen manufakturak, kreditu-murrizketaren eta 
eskariaren beherakadaren ondorioz. Pandemiaren 
aurretik, produkzio erreala ez zegoen 2000. urteko 
mailetan.

Politika industrialaren premia are larriagoa da 
bizi izandako bi krisi ekonomikoen ondoren. 
Berrantolaketan energia berriztagarriak hartu behar 
dira oinarri, eta lurralde guztietan banatu behar 
da, neutralizatzeko Kataluniako eta Madrileko 
gehiegizko kontzentrazio ekonomikoa, aurrera 
egingo badugu autonomia-erkidegoen arteko kohesio 
ekonomiko eta sozial handiagoa lortzeko bidean. 
Horretarako, ezinbestekoa da Estatuak berriro 
agintzea. MgE dossierrak zenbaki honen xedea 
Espainiako ekonomian beharrezkoak diren aldaketei 
buruzko gogoeta egitea da, horretarako oinarri hartuta 
iraganetik eta bi krisialdietatik atera daitezkeen 
irakasbideak. Aldaketa horiek ezin dira efizientzia 
ekonomiko eta teknokratikoa soilik kontuan hartuta 
gauzatu, ikuspegi globala hartuta aztertu behar baitira. 
Zenbaki honetan bildutako artikulu guztiek ikuspegi 
hori dute ardatz. 

Gabriel Flores doktorearen artikuluak Covid-19 
gaitzak sortutako krisi multidimentsionala du 
abiapuntu, bizitza soziala garatzen den eremu 
guztietan duen intentsitateagatik, hedaduragatik 
eta inpaktu larriengatik, eta dio horrek berekin 
dakarrela osorik zuzendu beharra eredu neoliberala 
eta azken lau hamarkadetan hura sostengatzen 
eta justifikatzen lagundu duten teoria eta politika 
ekonomikoak. Koronabirusaren krisiak herrialdeen 
egoera ekonomikoaren heterogeneotasunerako joera 
sendoa ekarri du, eta kategoria ekonomiko guztiek 
ez dituzte kalte berdinak bizi izan. Horrek gizarte-
zatiketa areagotzea eragin du. Espainian, krisiak 
agerian utzi du gaur egungo arazo ekonomikoen 

8. Gandoy, R., eta Álvarez, M.ª E.: « Sector industrial», in Gar-
cía Delgado, J.L., eta Myro, R. (zuzendariak): Lecciones de 
economía española, Thomson Reuter, Iruñea, 12. ed. 2015.

larritasun berezia. Merkatuak dagoeneko erakutsi 
du ez duela eraginkortasunik krisi-segida azkarra 
eragozteko. Horregatik, merkatuak egin beharreko 
egiturazko aldaketa-prozesuak bideratzeko gai direla 
esatea, zalantzan jartzeko modukoa baino gehiago da.

Jordi Roca katedradunak boladan dagoen Green 
New Deal (GND) edo «Itun Berri Berde» terminoa 
du aztergai. Itun Berri Berde terminoak gaurkotasun 
politiko berria hartu du, duela gutxi AEBetako Alderdi 
Demokrataren korronte ezkertiarrak eta, bereziki, 
Alexandra Ocasio-Cortezek programan jaso baitzuten. 
Beste termino askok bezala, Itun Berri Berde terminoak 
ez du esanahi bera nork erabiltzen duen. Nolanahi 
ere, txalotzekoa da terminoa hedatu izana, esanahi 
guztiek ematen baitute aditzera inbertsio masiboa 
egitea —sektore publikoak protagonismo handia 
duela— «inbertsio berdeak» esan zaion alorrean. 
Txalotzekoa da, halaber, Itun Berri Berdearen ideia, 
oro har, bidezko trantsizioaren kontzeptuarekin lotzea; 
izan ere, berregituratze ekonomikoaren kostua premia 
handien dutenei ez jasanaraztea proposatzen du. 
EBri dagokionez, autoreak dio berebiziko garrantzia 
duela Europako instituzioek klima-aldaketaren gaia 
erdigunean jartzeak, baina sintomatikoa ere badela 
beti hazkunde mugagabearen ideiarekin lotuta izatea.

Enrique Palazuelos erretiroa hartua duen 
katedradunak dio bere artikuluaren goiburua osatzen 
duten bi terminoak bi helburu ekonomiko direla. 
Trantsizio energetikoak esan nahi du amaiera eman 
behar zaiola erregai fosilak erabiltzea oinarri izan 
duen energia-ekoizpenaren eta -kontsumoaren garai 
historikoari, eta beste bati eman behar zaiola hasiera, 
zeinetan iturri berriztagarriak izango diren energia 
sortzeko eta erabiltzeko oinarri. Eta ekoizpen-eredua 
aldatzeak, berriz, esan nahi du kualifikazio txikiko 
lanak eginez eta prozesu intentsiboen bidez lortutako 
balio erantsi gutxiko ondasun eta zerbitzu ugari 
dituen ekoizpen-egitura eraldatzea, eta horren ordez 
produktibitate handiagoa eskainiko duten jarduera 
teknifikatuagoak eta lan-kualifikazio handiagokoak 
oinarri izango dituen egitura berri bati bide ematea. Bi 
helburu horien arteko lotura nagusiak aztertu ditu, eta 
trantsizio energetikoa eta ekoizpen-aldaketa lortzeko 
aurre egin beharreko hiru arazo-multzo azaldu ditu, 
eta horien artean, egileak dio, botere ekonomikoak 
erabakigarriak direla. 

Mario Rísquez ikertzaileak azken hamarkadetako 
ekonomiaren bilakaera du aztergai, bereziki 
erreparatuta prozesu eta harreman ekonomikoen 
hedapen transnazionalaren fenomenoari. Produktu 
jakin bat egiteko beharrezkoak diren ekoizpen-
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prozesuko jarduerak edo lanak gero eta gehiago bereizi 
eta sakabanatu dira geografian barrena. Prozesu hori 
guztia batez ere enpresa transnazional handiek eta, 
bereziki, enpresa handien multzo txiki batek, gehienak 
oligopolioak, diseinatu eta bideratu dute. Testuinguru 
horretan kokatu du Espainiako ekonomia. Espainiako 
industria kanpoko inportazioen oso mendekoa da, 
eta batik bat nazioarteko proiekzio handien duten 
industria-adarrak. Espainiako industriako puntako 
enpresak nagusiki atzerriko kapitalaren esku daude. 
Bere azalpenaren arabera, ondoriozta daiteke Estatuak 
apenas duela zuzenean jarduteko marjina. 

José Manuel Naredo ekonomista eta estatistikariak 
ekonomian garrantzi handia izan duen eta hainbeste 
kalte eragin dituen higiezinen eredua aztertu du. 
Eredu hori frankismoaren garaian ezarri zen, eta gure 
koroadun demokrazian jo zuen goia azken higiezinen 
burbuilarekin batera (1997-2007). Eredu horretan, 
eraikuntzaren sektorea da «higiezinen pelotazoa» 
gauzatzeko beharrezko elementua. Autoreak dio 
etxebizitza erabilerako ondasun gisa lehenetsi ordez 
inbertsio gisa lehenesten dela, ez dela kontuan hartzen 
demografia eta etxebizitza-premia, eta espekulazio-
burbuilen arabera eraikitzen dela. Burbuilaren 
eztandak kolapsoa eragin duela nabaria da, etxebizitza 
erosteko pertsona fisikoentzako kredituak ez duelako 
gora egin, baizik eta behera, eta oraindik ere hala 
jarraitzen du. Bestalde, porrot egin duten finantza-
entitateak salbatzeko eta publifikatzeko Estatuaren 
interbentzionismoak larriagotu egin du, arindu 
beharrean, herritar gehienentzat arrazoizko prezioko 
etxe gabeziarekin lotutako eskasia. Amaieran, egungo 
dinamika nola aldatu daitekeen planteatu du.

María José Martínez Hegoa Institutuko kideak zera 
deskribatu du: COVID-19 gaitzak sortutako osasun-
krisiari aurre egiteko biztanleria konfinatu izanak nola 
utzi dituen agerian sistemaren ahuleziak eta gabeziak 
baina, bereziki, zaintzen eta herritarrak zaintzeko 
bitartekoen esparrukoak. Krisi honek bereziki eragiten 
die emakumezkoei, haiek baitira batez ere lan horiek 
beren gain hartzen dituztenak, izan ordainduta edo 
izan doan. Artikuluaren helburua egungo osasun-
krisiak emakumeen lanean eragin dituen ondorioak 
eta inpaktua aztertzea da. Egoera hori leuntzeko eta 
gainditzeko neurri eta politika posibleetako batzuk ere 
proposatu ditu. Krisi honen ezaugarri bereizgarriena 
da zaintzaren eremuari bete-betean eragin diola. Une 
egokia izan daiteke zainketen gizarte-antolaketa 
hobetzeko; izan ere, antolaketa horrek sexuaren 
araberako lan-banaketa du oinarri, eta emakumeak 
sozialki eta ekonomikoki diskriminatzen ditu. 

Egitekoak beste modu batean, modu berdinzaleagoan, 
antolatzea posible da. 

Eta azkenik, zenbaki honetan esperientzia jakin 
baten analisi mikroekonomiko bat jaso dugu, oso 
interesgarria iruditu baitzait tokian-tokian krisiari 
aurre egiteko, eta oso baliagarria izan daitekeelako 
Espainiako beste eskualde batzuentzat, hain zuzen 
ere izaera horretako ekimenak abian jarri ahal izateko 
irakasbideak ateratze aldera. Itziar Abarisketa, Miren 
Estensoro, Xavier Pérez eta Cristina Zumeta dira 
artikuluaren egileak, eta eskualde-mailako hainbat 
garapen-agentziak gauzatzen duten lanaren emaitza 
da. Artikuluak hau du xede: Gipuzkoako Lurralde 
Garapenerako Laborategiaren (EAE) proiektuaren 
esparruan eta Debabarrena, Goierri eta Urola Erdia 
eskualdeetan eraikitako maila anitzeko gobernantza-
eredua aztertzea. Horrezaz gain, eskualdeetako 
garapen-agentziek egungo krisialdi-testuinguruan 
izan duten paper-bilakaerari buruz eztabaidatzeko 
zenbait elementu mahaigaineratu dituzte. Gipuzkoako 
kasuak, eta, zehazki, aztertutako hiru eskualdeetako 
kasuek, agerian uzten dute maila anitzeko eta eragile 
anitzeko gobernantzak potentzial handia duela eredu 
ekonomiko-produktiboaren eraldaketa sustatzeko. 

Dossier hau borobiltzeko, Mariana Mazzucatok 
idatzitako El valor de las cosas liburuaren iruzkina jaso 
dugu. Nik neuk idatzi dut, Espainiako ekonomiaren 
ekoizpen-eredua berrantolatzeko funtsezko gida izan 
behar duela iritzita. Horrezaz gain, Gehiago jakiteko 
atala ageri da, eta zenbaki honetako gai nagusiari 
buruzko zenbait liburu interesgarri aholkatzen ditugu. 
Liburu-zerrenda horretan, batzuk ez dira zehatz-
mehatz Espainiako ekonomiari buruzkoak, baina 
horiek ere jasotzea interesgarria iruditu zait, aztergai 
dugun problematika ekonomia konbentzionalarekin 
zerikusia ez duten planteamendu teorikoen bidez 
lantzeko aberasgarriak baitira.

Eta amaitzeko, eskerrik beroenak José Ángel 
Morenori, zenbaki honen koordinazio-lana egiteko 
ardura emateagatik, gustu handiz onartu nuena, bai eta 
eman didan laguntzagatik ere, ezinbestekoa izan baita 
lan hau argitara ateratzeko. Nire esker ona adierazi 
nahi diet, halaber, parte hartzea onartu eta hain kalitate 
oneko artikuluak idatzi dituzten autoreei, zinez 
baliagarriak Espainiako ekonomiak beharrezkoak 
dituen aldaketak bideratzen laguntze aldera funtsezko 
ideiez gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko, lortuko 
badugu beste eredu ekonomiko bat eraikitzea. n
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X xi. mendean bizi izan ditugun krisi ekonomiko 
globalek edo lurralde-eremu handian eragina izan 

duten krisiek agerian utzi dituzte joan den mendeko 
80ko hamarkadaren joanean munduan finkatu 
ziren kapitalismoko eta globalizazio neoliberaleko 
ereduen ondorioz metatutako tentsioak eta egiturazko 
distortsioak. 

Covid-19 gaitzak sortutako krisi multidimentsionalak, 
bizitza soziala garatzen den eremu guztietan izan 
duen intentsitateagatik, hedaduragatik eta inpaktu 
larriengatik, berekin ekarri du osorik zuzendu 
beharra eredu neoliberala eta azken lau hamarkadetan 
hura sostengatzen eta justifikatzen lagundu duten 
teoria eta politika ekonomikoak. Krisiek aldaketak 
azkartzeko aukera ematen dute, baina ez dituzte 
adierazten eraiki beharreko eredu berriaren izaera 
eta ezaugarriak, eta saihestezina da, halaber, bien 
bitarteko ezegonkortasun- eta dekadentzia-epe luze 
bat. Informazio gutxi dagoenez, ezin da aurreikusi 
krisialdiaren ondoren sortuko den egoera berriak 
aukera gehiago edo gutxiago eskainiko dizkien 
munduko sistema kapitalistaren periferiako herrialde 
pobretuei garatzeko, hazkunde egonkorragoa 
eta inklusiboagoa eragingo duen edo desordena 
handiagoa ekarriko duen. Nolanahi ere, erabateko 
ziurgabetasunak zailago egiten du ezagutza-ahalmena 
eta ekintza politiko zein soziala, krisi hau gobernatu 
edo abian diren aldaketa-prozesuetan egokiro esku 
hartu ahal izateko. 

Aldaketa handi oro da mingarria, aldaketa handiak 
ezin dira ordainik gabe gauzatu, eta emaitzak ez 
dira berehala lortzen. Egiturazko eraldaketa orok 
ezinbestean eragiten ditu irabazleak eta galtzaileak, 
sektore ekonomiko eta sozial guztietan. Are gehiago, 
EBren kasuan; izan ere, aldaketa handiak egin nahi 
dira, Europar Batasuneko erakundeek erakutsitako 
gabeziei eta azken hamarkadan nagusi izan diren 
austeritate-politika ez-eraginkorrei aurre egiteko, 
eta, aldi berean, etorkizuneko sektore eta jarduerak 
bultzatzeko asmo handiko proposamena sustatu 
baitu, oinarri hartuta trantsizio digital eta berdea, 

zeinak finantza-baliabide eta kudeaketa-ahalmen 
ikaragarriak behar dituzten. 

Beren interesak eta pribilegioak arriskuan ikusten 
dituzten botereek edo orain arte lortutako onurak 
gerora ere ziurtatu nahi dituztenek, aldaketa-prozesu 
horietan eragiten saiatuko dira. Eta antzeko zerbait 
espero daiteke gehiengo sozial handiengandik, haiek 
ere, modu nahasiagoan eta antolatzeko zailtasun 
handiagoekin, beren asmo komunak baliarazten 
saiatuko baitira. Borroka politikoak eta intentsitate 
handiko interes-gatazkak dira, eta horiei irtenbidea 
emateko elkarrizketa, akordio politikoak eta adostasun 
sozial zabalak beharko lirateke, bai erabakiak 
hartzerakoan, eta bai gauzatzean zein jarraipena 
egitean. 

Egungo krisiaren ezaugarri berria eta Espainiako 
ekonomiaren ezaugarri espezifikoa 

Eskaintzaren eta eskariaren arteko talka bikoitzak 
zera eragin zuen aurtengo lehen hiruhilekoan, eta 
are gehiago bigarrenean: jarduera ekonomikoa 
mundu osoan orain arte inoiz ez bezala hondoratzea, 
nazioarteko merkataritzaren beherakada izugarria eta 
balio-kate globalen desantolaketa. Harrezkero, eragile 
ekonomikoen eta ekoizpen-harremanen jarreretan eta 
erabakietan zaurgarritasuna eta ziurgabetasuna dira 
nagusi.

Mugikortasuna murrizteko neurriei esker eta 
enpleguak, errentak eta enpresak sostengatzeko 
politika publikoei esker, pandemia kontrolatu ahal 
izan zen eta jarduera ekonomikoak gora egin zuen 
nabarmen hirugarren hiruhilekoan, baina kutsatzeen 
eta murrizketen bigarren olatuak BPGaren hazkundea 
ahuldu egin du berriro. Barne-produktuaren urteko 
emaitzak inoiz ez bezala joko du hondoa, Espainian 
bi digitu ere izango ditu, eta 2021erako hazkunde-
aurreikuspenek behera egingo dute (Espainiako 
Bankua, 2020), baita baimentze-prozeduren azken 
faseetan dauden txertoak eraginkorrak direla frogatzen 
bada ere. 

ESTATUA, MERKATUA ETA ELKARRIZKETA SOZIALA, EGUNGO ATZERALDIARI ETA EGITURAZKO ALDAKETARI AURRE EGITEKO 

Gabriel Flores Sánchez
Ekonomia eta Enpresa Zientziatan doktorea
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Koronabirusaren krisiak herrialdeen egoera 
ekonomikoaren heterogeneotasunerako joera sendoa 
ekarri du, haietako bakoitzaren kanpora begirako 
merkatuaren eta ekoizpen-espezializazio nagusien 
araberakoa. Izan ere, ez die modu berean eragin 
sektore ekonomiko guztiei (jarduera batzuetan, krisiak 
hazkunderako aukera eman du), eta gizarte-kategoria 
guztiek ez dituzte kalte berdinak bizi izan. Errenten 
eta enpleguen etorkizunari buruzko ziurgabetasuna 
dela eta, familia askok gehiago aurreztu behar izan 
dute ezinbestez, eta badaezpada aurreztu behar izan 
dutenak ere badira; baina beste familia askotan, ordea, 
lanpostuak edo diru-sarrerak galdu dituztenetan 
(diru publikoarekin partzialki soilik konpentsatuta), 
pobrezia hainbat dimentsiotan azaleratu da, bereziki 
ageriko egin dena gosearen ilara mingarrietan. 
Horren ondorioz, gero eta zatituago dago gizartea, 
eta horrek galarazi egiten du gero eta handiagoa 
den heterogeneotasuna bat etortzea ezein ikuspegi 
sinplistarekin, izan % 1 versus % 99, izan bi herenen 
gizartea, izan langile-klasearen eta kapitalisten arteko 
antagonismo mitikoa, edo izan kasta ahalguztiduna 
versus gehiengo ahalmenik gabea eta pobretua.

Estatu guztiek ez dute jarduteko gaitasun edo ahalmen 
bera, norbere oinarri fiskalaren eta egonkortze-
neurriak finantzatzeko zorpetze-ahalmenaren mende 
dagoelako; hori horrela, eskaria sostengatzeko 
eta enpresei laguntzeko estatuen politikak ez dira 
intentsitate berdinekoak izan, eta horrek berekin 
ekarri du heterogeneotasun hori aregoatzea, baita 
EBn ere, nahiz eta EBren erantzunari esker estatu kide 
guztiek gastu publikoa handitzeko antzeko politikak 
aplikatu zituzten, baina zenbatekoak bestelakoak izan 
dira. Hazkunde ez-ziurra eta txikia duen mundua 
irtenbide bila dabil, eta herrialdeen arteko eta herrialde 
bakoitzeko gizarte-sektoreen arteko desberdintasun 
itzel hori izango da gizarte-ezegonkortasunaren eta 
tentsio politiko eta geoestrategikoen anplifikadorea, 
potentzia handikoa izango ere. 

Krisiak, halaber, azken hamarkadetan nagusi 
izan diren ideia eta politika ekonomikoak errotik 
astindu ditu. 2008ko finantza-krisi globalari aurre 
egiteko baliatutako dogma eta errezeta neoliberalek 
gainbehera nabaria nozitu dute: herrialde kapitalista 
garatu guztiek askoz ere gastu publiko handiagoa 
egitea onartu dute, eta horrek eragotzi du atzeraldia 
depresio suntsitzaile bilakatzea.

Astindu ekonomikoaren erreplikek, bestalde, eragile 
politikoen aniztasuna eta eskuin muturreko indar 
neosoberanisten sendotasuna ere azaleratu dituzte; 

horiek nazionalismo baztertzaileak bultzatzen dituzte, 
kutsu protekzionista, xenofobo eta autoritarioekin, eta 
herrialdeen zuzendaritza politikoan parte hartzeko eta 
gobernu- eta erkidego-ekintzan oztopoak jartzeko edo 
eragina izateko gero eta gaitasun handiagoa erakusten 
ari dira. 

Espainian, krisiak agerian utzi du gaur egungo arazo 
ekonomikoen larritasun berezia. Arazo horiek balio 
erantsi txikiko zerbitzuak (pertsonentzako zerbitzuak) 
nagusi diren hazkunde-eredu bat eta ekoizpen-
espezializatu bat izateak eragin ditu, zeinetan enpresa-
sareak, errentagarritasuna bermatzeko, lan- eta zerga-
kostuen gaineko presioa etengabe egin baitu. 

Horregatik ez du zentzurik berreraikuntza ekonomikoaz 
hitz egiteak; izan ere, kontua ez da krisiaren aurreko 
hazkunde-eredu, ekoizpen-espezializazio edo lan-
merkatu arautu gabera itzultzea, baizik eta egiturazko 
aldaketak bultzatzea, berekin ekarriko dutenak 
modernizazio ekonomikoa, gai izango dena sustatzeko 
berrikuntza, ekoizpen-faktoreen produktibitate 
globala, banaketa bidezkoagoa eta planetako baliabide 
mugatuekiko begirunetsuagoa izatea. 

Orain hasiko da zailena. Modernizazioko helburuak 
eta berreskuratze ekonomikoa lortzeko, beharrezkoa 
da aurrekontu-politikak eta gaitasun administratiboak 
izatea, eta azken hilabeteetan egiaztatu denez, horiek 
ez dira nahikoak izan, eta arriskuan jartzen dituzte 
Europako funtsen bidezko inbertsioak, hain zuzen 
lortzeko ekoizpen-eskaintza handitzea, enplegu 
duinak ugaritzea eta herritar guztiak gehiago eta 
hobeto babestea. 

Eztabaida nagusia eta egiteko dauden aldaketak

Egungo krisi ekonomikoaren itzalak luze iraungo 
du, urte asko, eta inpaktu iraunkorrak eragingo ditu, 
ekoizpen-faktoreak suntsitzea eta hazkunde potentzial 
eta eraginkorraren galerari dagokionez. Epe laburrean, 
gero eta garbiago dago nekez gertatuko dela BPGaren 
V formako bilakaera (hazkundearen susperraldi 
azkar eta bizia islatzeko erabiltzen da), eta azken 
aurreikuspenek 2022ra arte atzeratzen dute krisiaren 
aurreko produktuaren maila berreskuratzea. 

Epe ertain eta luzera, egiteko dauden modernizazioko 
eta eraldaketa berde eta digitaleko proiektuak ez 
dira atzeraldiaren inpaktu ekonomiko suntsitzaileak 
gutxitzeko eta haren kostu sozialak konpentsatzeko 
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orain arte egin diren egonkortze-lanen jarraipen 
hutsa. Erresilientzia kontzeptuak ere ez du adierazten 
hazkunde eta ekoizpen eredu jasangarriagoak 
eraikitzeko egin beharreko egiturazko aldaketa-
prozesuen izaera. Izan ere, kontzeptu horrek zera 
adierazten du: ekonomia batek krisiaren aurreko 
egoerara itzultzeko duen gaitasuna, behin krisia eragin 
duten faktoreak desagerrarazten direnean.

Laster ekingo zaie egiturazko hausturarako eta aldaketa 
ekonomikorako prozesu horiek definitu, bultzatu 
eta zuzentzeko lan konplexuei. Hori da eztabaidatu 
beharreko gai nagusia, erabakitzeko zer eraldaketa 
gauzatuko diren, modernizazio hori nork bideratuko 
duen (merkatuak edo estatuak) eta eraldaketa horiek 
lortzeko zer finantza-baliabide (erkidegokoak eta 
nazionalak) eta inbertsio-proiektu behar diren. Motel 
gauzatuko den modernizazioa da, hamar urte baino 
gehiago beharko lirateke funtsezko helburuetako 
batzuk lortzeko (Artus, 2020), eta lortzeko eta luzaro 
irauteko ez da nahikoa 2021ean Estatuko Aurrekontu 
Orokor berriak edukitzea, nahiz eta erabakigarria 
izan onartzea egungo gobernu-koalizio aurrerakoiak 
jarraitzeko.

Estatuak eta finantzaketa publikoak berebiziko 
garrantzia izan dute aurten garatu diren egonkortze-
jardueretan, eta, era berean, pentsaezina da datozen 
urteetako ekoizpen-aldaketak Estatuaren (autonomia-
erkidegoak barne) parte-hartze aktiborik gabe gauzatu 
daitezkeenik, edo herri-proiektu baten helburuak, 
lehentasunak, finantzaketa eta inbertsio-proiektuak 
erabakitzeko akordio politiko eta parlamentario 
zabalak lortu gabe gauzatu daitezkeenik. Elkarrizketa 
soziala eta negoziazio kolektiboa indartzeak, bai eta 
sindikatuek eta patronalak aldaketa-prozesuetan 
parte hartzeak ere, bultzada handia emango lioke 
modernizazio-proiektuari, bai hura zehazteko eta 
bideragarria izateko, bai hura enpresak kudeatzeko 
formula demokratiko eraginkorragoetara zabaltzeko 
(Rodrik, 2020). 

Ekoizpenaren modernizazioa lortuko bada, 
beharrezkoa da, halaber, eta merezi du azpimarratzea, 
lehenbiziko etapan zorpetze publiko masiboa egin 
behar dela onartzea, bai eta beharrezkoa dela ere 
monetizazioa, Europako Banku Zentralaren aldetik. 
Baina Europar Batasuna gero eta gehiago zorpetzea 
ez da baldintza nahikoa eta ezin da izan mugagabea, 
beharrezkoa baita, aldi berean, herrialdeen 
aurrekontu-politikekin laguntzea (Blanchard, 2020), 
eta, horretarako, oinarri fiskala handitu behar da, 
eta Espainiari dagokionez, ahalegin handiagoa 

egin beharko du, Europako batez besteko presio 
fiskaletik urrun baitago. Datozen urteetan, Estatuko 
Aurrekontu Orokorrek pixkanaka osatu beharko dute 
Europar Batasunaren finantzaketa. 

Konplexutasun handiko egitekoak eta baldintzak, 
eta epe luzeak, adierazten dutenak zeinen zaila den 
egoera, nahiz eta inbertsio-proiektuak abiarazteko 
beharrezko finantzaketa izan, ustez laster onartu 
ondoren 2021eko Estatuko Aurrekontu Orokorrak eta 
Europako funtsak. 

Alderdien arteko borroketan eta azken hilabeteetako 
parlamentuko eztabaida askotan gaiak aztertzeko 
adierazi duten arinkeria eta epe laburreko ikuspegia 
ez dira seinale ona eta ez dute eskaintzen oinarri 
sendoa aldaketei aurre egiteko. Fribolitate hutsa 
litzateke modernizazio-proiektuak porrot egitea, 
elkarrizketarako ekimenak edo lortu daitezkeen 
adostasunak zapuzteagatik. Horregatik da hain 
garrantzitsua herritarrek eta indar aurrerakoiek hori 
kontuan hartzea, eta beren buruari eskatzea gainerako 
alderdiei eskatzen dieten adinako erantzukizuna, 
eta gaitasuna edukitzea elkarrizketarako eta 
adostasunerako (edo besteen esku uzteko). 

Merkatuak dagoeneko erakutsi du ez duela 
eraginkortasunik krisi-segida azkarra eragozteko 
(aitzitik, azken finantza-krisien premiazko 
kolaboratzailea izan da), bai eta ez duela gaitasunik ere 
prezio erlatiboen eta berehalako errentagarritasunen 
adierazleetatik kanpo dauden arazo eta behar sozial 
eta ekonomikoak prozesatzeko, edo merkatuak berak 
sustatzen duen ekoizpenak eta kontsumoak eragiten 
dituen kostu sozialak eta ingurumenekoak baloratzeko 
(Mazzucato, 2020). Horregatik, beraz, egin beharreko 
egiturazko aldaketa-prozesuak bideratzeko merkatuak 
gai direla esatea, zalantzan jartzeko modukoa baino 
gehiago da. Eta akats larria litzateke herritarrek eta 
indar politiko, sindikal eta sozial aurrerakoiek uztea 
merkatuei prozesu horiek zuzentzen. Are gehiago, 
enpresak zain daudenean Europar Batasunak zer 
erabakiko duen klima-larrialdiari aurre egiteko, 
Erresuma Batua merkatu bakarretik ateratzeak 
ekarriko dituen ondorioak jakiteko edo Txinaren 
eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsio 
komertzialen eragina ikusteko, horiek zehaztuko 
baitituzte merkatuen baldintza berriak.

Ziurgabetasun handiko eta ezjakintasun itzeleko 
baldintza horietan, non ez dagoen informaziorik 
hurrengo urteetako eskariak eta eskaintzak izan 
dezakeen bilakaerari buruz, enpresek aurreikuspen 
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fidagarriak behar dituzte beren jarduera garatuko 
duten teknologia-, energia-, finantzaketa- eta merkatu-
baldintza berrien inguruan, beren jarduera-plana 
zehazteko eta inbertsioak planifikatzeko. Estatuak 
bakarrik daude baldintza egokian fidagarritasun horren 
zati bat eskaintzeko, aldaketak bideratzeko, aldaketa 
horiek gauzatze aldera inbertsioak finantzatzeko, 
edo pizgarri-, murrizketa-, berme- eta koordinazio-
sistemak eraikitzeko enpresekin eta enpresen artean, 
inbertsio pribatuak interesa izango badu modernizazio-
prozesuei laguntzeko. Estatuaren bideratze-egiteko 
hori gabe eta inbertsio publikorik gabe, krisiak 
eragindako ekoizpen-faktoreen suntsiketak ezer gutxi 
izango du sormenetik. 

Enpresa gehienei atzeraldiak zorpetze-maila 
handiagoak edukitzea eta egoera ekonomiko eta 
finantzario kezkagarrian egotea ekarriko die, bai eta 
bestelako arazoak edukitzea ere —likidezia, kaudimena, 
fakturazioa eta errentagarritasuna—, eta ez dago garbi 
noiz eta nola gainditu ahal izango dituzten. 

Aurkako hainbeste faktoreren aurreran, merkataritzaren 
logikak, duela gutxi bizi izan ditugun beste krisi 
batzuetan bezala, presioa egingo du enpresek kostuak 
eta arriskuak beren plantilletara eraman ditzaten: 
kontratu mugagabeen ordez aldi baterakoak egitea, 
eta kanpora atera daitezkeen lanak azpikontratatzea, 
enpleguen eta soldaten doikuntzak azkarragoak eta 
merkeagoak izan daitezen; lan-merkatu desarautuak 
eskatzea, langileak eskariaren aldaketetara edo 
enpresa-onuretara azkar egokitzeko aukera izan 
dezaten; ekoizpena eta enpresa-irabaziak zergapetzen 
dituzten zerga-tasa nominalak eta efektiboak 
murrizteko eskatzea; aktibo likido gehiago edukitzea, 
ez-ordaintzeen arazoak eragozteko, eta horrek 
enpresa-soberakina eraginkortasunik gabe erabiltzea 
dakar; lan-kostu eta zerga-kostu txikiko herrialdeetara 
jarduerak deslokalizatzea… Mugimendu horiek 
guztiek epe laburrean enpresaren errentagarritasun-
tasak zuzentzen lagundu dezakete, baina langileen, 
gizarte-ongizatearen eta lan-eskubideen kontura edo 
ekoizpena modernizatzeko egitekoen kaltetan. Hori 
guztia aski ezaguna da, eta berriro gertatuko litzateke 

Estatuak agintea hartzen ez badu, eta susperraldi 
ekonomikoa eta aldaketak bideratzen ez baditu.

Europar Batasunaren finantzaketak eta, paradoxikoki, 
mundu-mailako inoizko atzeraldi latzenak eragingo 
du abiaraztea Espainiako eta Europar Batasuneko 
ekonomiaren egiturazko aldaketaren proiektua, 
zeina erabakigarria izango den etorkizuna zehazteko. 
Komeniko litzateke aukera hori ez galtzea, eta oso 
kontuan hartzea modernizazio-proiektua hurrengo 
hilabeteetan hirugarren kutsatze-olatua eta hirugarren 
konfinamendua eragoztearen mende ere badagoela, 
horrek Espainiako ekonomia kinka larrian jarriko 
bailuke. n
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G reen New Deal (GND) edo «Itun Berri 
Berde» terminoa boladan dago. 2007. eta 

2008. urteen inguruan, herrialde aberatsetako 
finantza-krisiaren eztandaren testuinguruan, hasi 
zen zabaltzen Europan (Britainia Handian, batez 
ere) eta Ameriketako Estatu Batuetan. Roosevelt 
presidenteak 1930. urtearen inguruan AEBetako 
krisi ekonomikoari aurre egitea eta herritarren bizi-
kalitatea hobetzea helburu zituzten obra publikoen 
asmo handiko programak New Deal zuen izena, eta 
haren oihartzuna izan nahi du terminoak; termino 
hori, bestalde, krisi-garaietan eskaera efektiboak 
gora egin behar duelako ideia keynestarrekin lotu 
ohi da. Hala ere, finantza-krisiaren ondorengo 
gastu publikoko programak, batik bat, bankuak eta 
industria-sektore tradizionalak salbatzera bideratu 
ziren, hala nola automobilgintza, eta, beraz, «berdea» 
adjektiboa oso mugatua izan zen.1 Gainera, finantza-
krisiak eragindako nahasmendu-aldi baten ondoren, 
ez zen nagusitu —Europar Batasunean, batik bat— 
inolako keynesianismorik, baizik eta austeritate-
politikak, gastu publikoari dagokionez. Politika 
horiek aurrebaldintza gisa planteatu ziren hazkunde 
ekonomikoaren bidera itzultzeko, baina, berez, 
langabezia masiboa eta atzeraldiaren gizarte-kostuak 
larriagotzea ekarri zuten.

Itun Berri Berde terminoak gaurkotasun politiko 
berria hartu du. Duela gutxi, AEBetako Alderdi 
Demokrataren korronte ezkertiarrenak programan 
jaso zuen, eta, bereziki, Alexandra Ocasio-Cortezek 
eta beste kongresista batzuek2, alderdi minoritarioaren 
baina mobilizatzeko gaitasun handia duen korronte 
ezkertiarrekoek. Bestalde, Ursula von der Leyen 
Europako Batzordeko uneko presidenteak «Europako 

1. Ikusi Tim Jackon autorearen Prosperidad sin crecimiento. 
Economía para un planeta finito (2011) liburuko 7. kapitu-
lua; Icaria argitaletxea (jatorrizko edizioa, 2009).

2. Ikusi Itun Berri Berdearen alde 2019ko otsailaren 7an Or-
dezkarien Ganberan aurkeztutako ebazpen-proposamena: 
https://ocasio-cortez.house.gov/sites/ocasio-cortez.house.
gov/files/Resolution%20on%20a%20Green%20New%20
Deal.pdf

Itun Berdea» 3 bultzatzea zuen programaren lehen 
gida. Hori horrela, Batzorde horrek komunikazio 
bat aurkeztu zuen 2019. urtearen amaieran, eta Itun 
Berdea klimaren eta ingurumenaren erronkei Europak 
eman beharreko erantzun gisa aurkeztu zuen4. 

Beste termino askok bezala, Itun Berri Berde 
terminoak ez du esanahi bera nork erabiltzen duen; 
baina, nolanahi ere, txalotzekoa da terminoa hedatu 
izana, esanahi guztiek ematen baitute aditzera inbertsio 
masiboa egitea —sektore publikoak protagonismo 
handia duela— «inbertsio berdeak» esan zaion 
alorrean, eta bereziki, energia berriztagarrietan, 
trantsizio energetikoa lortuko bada. Txalotzekoa da, 
halaber, Itun Berri Berdearen ideia, oro har, bidezko 
trantsizioaren kontzeptuarekin lotzea; izan ere, 
berregituratze ekonomikoaren kostua premia handien 
dutenei ez jasanaraztea proposatzen du5. 

Horiek dira Itun Berri Berdearen baterako alderdi 
nagusiak, baina alderdi komun horiek ez dituzte 
ezkutatu behar ikuspegien arteko desberdintasunak. 
Lehen aipatutako Europako Batzordearen 
komunikazio horretan, bigarren paragrafoan, esaten 
da Europako Itun Berdea «gure hazkunde estrategia 
berria» izango da, eta, beraz, «hazkunde ekonomikoa 
eta baliabideen erabilera bereiziko dira»; eta, berriro, 
amaierako puntuetako batean, abanguardian kokatzea 
aipatzen du «hazkunde jasangarria mundu-mailan 
sostengatuko duen finantza-sistema bat ezartzeko» 6. 
Hori oso zoritxarrekoa da aspaldi samarretik Barne 
Produktuaren hazkunde mugagabearen aukera —eta 

3. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
political-guidelines-next-commission_en.pdf

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=-
CELEX:52019DC0640&from=ES

5. Trantsizio energetikoak herrialde aberatsetako enpleguan 
eragiten duen inpaktuarekin lotu ohi da bidezko trantsizioa; 
garrantzi handiko gaia da hori, baina kontuan izan behar 
da bidegabekeria nagusia, hain zuzen, herrialde aberatsek 
arazo globalen inguruan duten erantzukizuna gaur egun –eta 
historian zehar– desproportzionala dela, batez ere munduko 
herrialde pobreenei eragingo baitie.

6. Aurreko 4. oin-oharrean aipatutako dokumentuan 2. eta 26. 
orrialdeak, hurrenez hurren.

GREEN NEW DEAL-A, COVID-19 GAITZA ETA HAZKUNDE-OSTEA

Jordi Roca Jusmet
Bartzelonako Unibertsitatea

https://ocasio-cortez.house.gov/sites/ocasio-cortez.house.gov/files/Resolution%20on%20a%20Green%20New%20Deal.pdf
https://ocasio-cortez.house.gov/sites/ocasio-cortez.house.gov/files/Resolution%20on%20a%20Green%20New%20Deal.pdf
https://ocasio-cortez.house.gov/sites/ocasio-cortez.house.gov/files/Resolution%20on%20a%20Green%20New%20Deal.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=ES


14

nahia ere bai— ezbaian jarri (zer da, bada, hazkunde 
ekonomikoa?) eta «hazkunde-osteko» ikuspegia 
dugunontzat, hots, adierazle makroekonomiko horrekin 
gertatzen denarekiko jarrera epela dugunontzat. 
Guri ardura diguna zera da: giza ongizatea, eta gure 
bizimoduak beste herri batzuetan eta etorkizuneko 
belaunaldietan izan ditzakeen eraginak7. 

Berebiziko garrantzia du Europako instituzioek 
klima-aldaketaren gaia erdigunean jartzeak, 
baina sintomatikoa ere bada beti hazkunde 
mugagabearen ideiarekin 
lotuta izatea. Bi gauzak 
bateragarri egiten dituena da 
jasangarritasunerako aldaketa 
gai ia erabat teknologikotzat 
hartzen dela.  Gizarte 
jasangarri bat, oinarrian, 
% 100 energia berriztagarriak 
dituen —horrek klima-
aldaketa baretuko luke— 
eta gainerako ingurumen-
arazo eta -mugak gehienez 
ere bigarren mailako gaitzat 
dituen gizarte bat litzateke. 
Ikuspegi  tekno-baikor 
horretan ez da posible kritika 
egitea irrika kontsumistari 
eta herritar aberatsen bizi-
estiloei.

Horren adibide ona da auto 
elektrikoak sustatzeari 
askotan ematen zaion 
lehentasuna, «zero emisioko» 
ib i lga i lu t za t  ha r tu t a . 
Etorkizuneko autoek eta 
gainerako ibilgailuek erregai 
fosilak erabiltzeari utzi beharko diote, eta iturri 
berriztagarriekin sortutako elektrizitatez elikatu. 
Baina herrialde aberatsekin lotu ohi den «familia 
bat, (gutxienez) auto bat» eredua ez da inondik inora 
jasangarria, eta are gutxiago herrialde gehiagotara 
hedatzeko modukoa. Beste modu batera esanda, 
hamarkada batzuetan lortu nahi bada elektrizitatea 

7. Ikusi hazkundeari buruz Giorgos Kallis autoreak Itun Be-
rri Berdeari egindako kritika, artikulu bikain honetan: «El 
Green New Deal no debe vincularse al crecimiento econó-
mico», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 
146. zk., 2019: 107-116. https://www.fuhem.es/wp-con-
tent/uploads/2019/09/GreenNewDeal-G.Kallis.pdf. Horren 
hari beretik mintzo da Julia Steinberger ekonomialaria 
elkarrizketa honetan: https://www.climatica.lamarea.com/
green-new-deal-decrecimiento-son-compatibles/

eskuratzeko energia fosilak (eta energia nuklearra) 
erabili ordez energia berriztagarriak erabiltzea, askoz 
ere zailagoa eta problematikoagoa izango da, batetik 
bestera joateko autoa erabiltzen jarraitzen badugu 
(edo gehiago erabiltzen badugu), desplazatzeko 
modu izugarri intentsiboa baita, energiari dagokionez. 
Energia berriztagarrien instalazioak zabaltzeko 
inbertsioek, berez, energia eta material asko behar 
dute8, eta material horietako batzuk oso urriak dira. 

Planteamenduen gutxiegitasun hori bera hauteman 
daiteke Nazio Batuen garapen 
jasangarrirako helburuak 
(GJH) zehazteko moduan. 
Ezin ukatu daiteke garapen 
jasangarrirako helburuen bidez 
funtsezko gaiak planteatzen 
direla, hala nola gosea, 
indarkeria, desberdintasunak, 
edateko uraren eta energia 
garbiaren eskuragarritasuna, 
hirietako kutsadura, berotegi-
efektuko gas-emisioa eta 
efizientzia materialen zein 
energiaren erabileran. Garapen 
jasangarrirako helburuak 
zehazteko eta adierazle 
e g o k i a k  e r a b a k i t z e k o 
proposamena Nazio Batuek 
bultzatu eta herrialde askotan 
gauzatzen ari dira, eta hori, 
ezbairik gabe, garrantzi 
handiko aurrerapausoa da 
apurtzeko «garapena» eta 
«hazkundea» nahasteko 
tradizioa, eta bat dator 
bilakaera soziala adierazle 
sozialen eta ingurumenekoen 

bidez epaitzearekin, hau da, ikuspegi multirizpide 
batekin epaitzearekin. Hala ere, oso etsigarri 
da garapen jasangarrirako helburuetako bat, 8. 
helburua, «Guztiontzako hazkunde ekonomiko 
jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea 
eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea» izatea, eta 
8.1 puntuak zera adieraztea: «Bere horretan eustea per 
capita hazkuntza ekonomikoari, ezaugarri nazionalen 
arabera, eta barne-produktu gordina urtean gutxienez 

8. Eta horrek gaur egun (eta epe luzean) esan nahi du erregai 
fosilak; izan ere, munduan elektrizitatea lortzeko modu na-
gusiak ikatza eta gas naturala erabiltzen duten zentral ter-
mikoak dira (% 38,2 eta % 23,1, hurrenez hurren, 2108an) 
(Energiaren Nazioarteko Agentzia, Key World Energy Sta-
tistics (www.iea.org). 

Berebiziko garrantzia du Europako 
instituzioek klima-aldaketaren 
gaia erdigunean jartzeak, baina 
sintomatikoa ere bada beti hazkunde 
mugagabearen ideiarekin lotuta 
izatea. Bi gauzak bateragarri egiten 
dituena da jasangarritasunerako 
aldaketa gai ia erabat teknologikotzat 
hartzen dela. Gizarte jasangarri 
bat, oinarrian, % 100 energia 
berriztagarriak dituen —horrek 
klima-aldaketa baretuko luke— 
eta gainerako ingurumen-arazo 
eta -mugak gehienez ere bigarren 
mailako gaitzat dituen gizarte bat 
litzateke. Ikuspegi tekno-baikor 
horretan ez da posible kritika egitea 
irrika kontsumistari eta herritar 
aberatsen bizi-estiloei.

https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/09/GreenNewDeal-G.Kallis.pdf
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/09/GreenNewDeal-G.Kallis.pdf
https://www.climatica.lamarea.com/green-new-deal-decrecimiento-son-compatibles/
https://www.climatica.lamarea.com/green-new-deal-decrecimiento-son-compatibles/
http://www.iea.org/
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% 7 haz dadila bermatzea aurrerapen txikieneko 
herrialdeetan» 9. Hau da, hazkundea hartzen da 
langabeziari aurre egiteko irtenbide bakartzat, eta 
arrakasta ekonomikoaren adierazle gisa BPG ordeztu 
ordez, beste adierazle batzuekin osatu behar dela 
adierazten du. Baina, jakina, Nazio Batuen Erakundeak 
onetsitako mota horretako dokumentu batek nekez 
espero daiteke erabat haustea nagusi diren ikuspegi 
ekonomikoekin, baita kontraesanetatik salbuetsita 
egotea ere; horrezaz gain, adierazleak erabakitzeko 
modua eztabaida interesgarri baterako bide ematen 
duen gaia da.

Horren inguruko beste ideia askoz ere interesgarriagoa 
Kate Rawthorn ekonomistak proposatu du berriki 
Doughnut Economics10 (gaztelaniaz, Economía 
Rosquilla) liburuan. Egileak dio BPGa baztertu 
egin behar dela gauzak ondo edo gaizki doazen 
adierazteko, eta garrantzia eman behar zaiola gizarteak 
«espazio bidezko eta jasangarrian» kokatzeari; hau 
da, baliabideen erabilera eta hondakinen sorrera 
denontzat behar bestekoak izatea premiak egokiro 
betetzeko (guztioi «lurzorua» bermatzea), baina, 
aldi berean, neurrizkoa izatea ingurumen-mugak 
gainditu gabe orokorrean ezarri ahal izateko (beste 
modu batera esanda, guztiok errespetatu beharreko 
«gehienekoa» edo muga jartzea). Zalantzarik gabe 
planetaren mugen zenbatekoa zehaztea gai konplexua 
da, adierazle kuantitatiboen bidez adierazi nahi 
bada, eta are konplexuagoa da baliabideen erabilera, 
hondakinen sorrera eta premiak asetzearen arteko 
erlazioa zehaztea, teknologiak eta instituzio sozialek 
baldintzatzen baitute. Nolanahi ere, aurrerapausoak 
eman dira «espazio bidezko eta jasangarria» esan 
diogunarekiko zenbait herrialdek duten egoerari 
buruzko adierazleak zehaztean, nahiz eta sinplifikazio 
asko egin behar izan diren.11

Covid-19a munduan barrena

Ingurumenaren inguruko eztabaida nagusia larrialdi 
klimatikoa zenean, Covid-19aren pandemiak gogor 

9. Biltzar Orokorrak 2015eko irailaren 25ean onetsitako era-
bakia; hau du goiburua: «Gure mundua eraldatzea: 2030 
Agenda, garapen jasangarrirako». https://www.un.org/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S. 
p.22/40.

10. Rawthorn, K., La economía rosquilla, Paidós argitaletxea, 
2018 (jatorrizko edizioa, 2017).

11. O´Neil, D.W., et al. (2018), «A Good life for all within 
planetary boundaries», Nature Sustainability, 1. liburukia: 
88-95.

astindu zuen mundua, eta gaitzak badu zerikusirik 
ingurumenaren degradazioarekin; gainera, azkar 
baino lehen zabaldu zen, globalizazioaren ondorioz. 
Pandemiari aurre egiteko hainbat neurri hartu 
behar izan zituzten munduko politikariek (oro har, 
deskoordinazio handiz), eta krisi ekonomiko eta 
sozial larriak eragin dituzte.

Inpaktu ekonomiko eta sozialekin batera, merezi du 
esatea, halaber, hurbileko historian lehenbizikoz egin 
duela behera munduko CO2-aren emisioak; 2020an, 
2019an baino % 7 edo % 8 gutxiago12, gutxi gorabehera. 
Konparazio baterako, demagun 2050erako helburua 
munduan zero emisio garbi lortzea dela, hori hartzen 
baita beharrezkotzat tenperatura gradu eta erdi baino 
gehiago igo ez dadin industriaurreko garaiarekiko, 
bada, nahitaezkoa litzateke urtero munduko emisio 
garbiak, hain zuzen, % 7 edo % 8 inguru murriztea13. 

Covid-19aren esperientziak bide ematen du 
hausnartzeko ea klima-aldaketaren arazoak ere, askoz 
larriagoa izan daitekeen arazoa izanik, epe laburrean 
antzeko erreakzio politikoa eragin ote dezakeen. 
Zoritxarrez, iruditzen zait erantzuna ezezkoa dela, 
biak ala biak arazo globalak badira ere, oso bestelako 
ezaugarriak dituzte eta. Covid-19 gaitzaren kasuan, 
argi eta garbi dago zer lotura dagoen inpaktuaren —
herritarrak kutsatzea, kutsatutako herritar askoren 
heriotza eta osasun-sistemek gainezka egitea— eta 
mugikortasunaren zein pertsonen arteko kontaktuaren 
artean; bestalde, herrialde edo eskualde bakoitzak 
hartzen dituen erabakiek epe laburrean eragiten 
dituzte ondorioak, eta batez ere herrialde edo 
eskualde bakoitzeko herritarren artean (nahiz eta 
pandemia globala den eta politika globala beharko 
litzatekeen). Klima-aldaketaren kasuan, negutegi-
efektuko gasak sortzen dituzten jardueren eta inpaktu 
klimatikoen arteko loturak ez dira hain nabarmenak 

12. Aurreko krisi ekonomiko-finantzarioan, emisioen murri-
zketa munduan askoz ere txikiagoa izan zen eta denboran 
ere askoz gutxiago iraun zuen. Climate Transparency na-
zioarteko elkartearen txosten baten arabera, 2020. urtean 
G20 taldeko herrialdeetan, guztira, % 7,5 murriztuko da 
(Climate Transparency (2020), Climate Transparency Re-
port, Comparing G20 Climate Action and Responses to 
the Covid-19 crisis, https://www.climate-transparency.org/
g20-climate-performance/the-climate-transparency-re-
port-2020 ). Kontuan izan behar da berotegi-efektuko gasen 
guztizko emisioetan beste gas batzuk ere sartzen direla, hala 
nola metanoa, eta baso-soiltzea emisio garbiek urtero gora 
egitea eragiten duen faktore bat dela, munduko baso-azalera 
gutxitzen ari delako. 

13. Ikusi Jochen Markard & Daniel Rosenbloom (2020), «A 
tale of two crises: COVID-19 and climate», Sustainability: 
Science, Practice and Policy, 16:1, 53-60. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/the-climate-transparency-report-2020
https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/the-climate-transparency-report-2020
https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/the-climate-transparency-report-2020
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edo agerikoak, eta inpaktuak epe luzekoak dira 
eta askoz ere globalagoak. Horrek ez du optimista 
izateko bide ematen, erreakzio politikoak egoerak 
eskatzen duen mailan egongo ote diren pentsatzeari 
dagokionez. Orain arte, esperientziak ezkorra izateko 
joera berresten du: ados egon gaitezke Parisko 
Akordioa aurreko egoerarekiko aurrerapauso bat 
delako iritziarekin, baina 
argi dago emisioak 
murrizteko herrialdeek 
beren gain hartutako 
konp romisoak  edo 
zehaztutako ekarpenak ez 
direla inola ere nahikoak 
emisioen kurba behar den 
neurrian eta azkartasunez 
beheratzeko14. 

Covid-19aren krisia 
eta krisi klimatikoa 
alderatzeaz gain, geure 
buruari galdetu beharko 
genioke zenbateraino 
lotu ote daitezkeen Covid-
19ak eragindako atzeraldi 
ekonomikoari emandako 
erantzuna eta larrialdi 
klimatikoari emandako 
erantzuna, elkar indartuz15. 
Ezer baino lehen, tentsioa 
dago kolapso ekonomikoa 
eragozteko egin beharreko 
ahaleginen eta ekonomia 
berregituratzeko epe 
luzeagoko proiektuen 
artean, gizarte jasangarriago bat lortze aldera (eta 
bereziki, karbono gutxiko gizarte bat lortzeko). 
Tentsioa dago, hain zuzen, pentsatzen delako 
ekonomia «leheneratzeko» errazagoa, azkarragoa 
eta arrisku gutxiagokoa dela jada finkatuta 
dauden eta alde batera uztea zailagoak diren 
sektoreei, teknologiei eta jardunbideei laguntzea 
(ekonomialariok lock in edo aldaketaren blokeoa 
esaten diogu horri). Hala ere, pentsa daiteke, halaber, 
Covid-19ak eragindako krisialdi disruptiboa —sekula 
imajinatuko ez genituzkeen egoerak bizi izan ditugu, 
hala nola aireportu askoren itxiera eta distantzia 

14. Hemen eskuragarri Nazio Batuen Ingurumen Programaren 
Emissions gap report 2019 txostena: https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf 

15. Ikusi Markard & Rosenbloom op. Cit. (2020) egileen arti-
kulu bikaina.

luzeko turismoaren geldialdi pentsaezina— unerik 
egokiena dela egungo produkzio- eta kontsumo-
ereduak errotik aldatzeko. Ikuspegi horren arabera, bi 
krisiak batera bideratu beharko lirateke, eta ikuspegi 
horren alde egiteko garrantzitsua da kontuan hartzea 
krisi klimatikoak eta ingurumenaren degradazioaren 
inguruko beste arazo batzuek ere neurri urgenteak 

behar dituztela, baliabideak 
mugatuak direla eta 
gaur egun azpiegituretan 
eta, oro har, ondasun 
iraunkorretan inbertitzea 
erabakitzen denak hurrengo 
belaunaldien etorkizuna 
baldintzatuko duela neurri 
handi batean. Horrekin ez 
dut trantsizio energetikoa 
soilik adierazi nahi, beste 
alderdi asko ere adierazi nahi 
baititut, hala nola elikadura-
ereduaren aldaketa (dietak 
eta teknologia), garraio-
ereduaren aldaketa eta 
neurriz kontsumitzeko 
joerarako aldaketa herrialde 
aberatsetan.

Europar  Batasunean, 
Covi-19ak sortu dituen 
kalte ekonomiko eta 
sozialei aurre egiteko 
moduari buruzko eztabaida 
trantsizio energetikoaren 
epe luzeko helburuarekin 
lotu da, eta, beraz, hasteko, 

nahiko itxura ona du (nahiz eta batzuek uste 
dugun, esan dudanez, akats handia dela hazkunde 
ekonomikorako estrategia gisa planteatzea). Hori 
guztia Next Generation EU izeneko tresnaren 
bidez gauzatu da; Europako bonoak baliatuko dira 
lehenbizikoz finantzatzeko, eta zenbait urteko epean 
750.000 milioi euro banatuko ditu EBko estatuen 
artean. Azken hilabeteotan inbertsio-lehentasun gisa 
Europan gehien agertu diren bi kontzeptuak trantsizio 
energetiko eta klimatikoa eta trantsizio digitala dira 
(nahiz eta ez dagoen argi bi kontzeptuek norabide bera 
duten; izan ere, digitalizazioak efizientzia energetikoa 
handitzeko aplikazioak ahalbidetzen ditu, baina 
horrek elektrizitate-eskaera handia ere eskatzen du, 
datu-zentroak eta sareen funtzionamendua elikatzeko) 

…Covid-19ak eragindako krisialdi 
disruptiboa —sekula imajinatuko ez 
genituzkeen egoerak bizi izan ditugu, 
hala nola aireportu askoren itxiera eta 
distantzia luzeko turismoaren geldialdi 
pentsaezina— unerik egokiena dela 
egungo produkzio- eta kontsumo-
ereduak errotik aldatzeko. Ikuspegi 
horren arabera, bi krisiak batera bideratu 
beharko lirateke, eta ikuspegi horren alde 
egiteko garrantzitsua da kontuan hartzea 
krisi klimatikoak eta ingurumenaren 
degradazioaren inguruko beste arazo 
batzuek ere neurri urgenteak behar 
dituztela, baliabideak mugatuak direla 
eta gaur egun azpiegituretan eta, oro 
har, ondasun iraunkorretan inbertitzea 
erabakitzen denak hurrengo belaunaldien 
etorkizuna baldintzatuko duela neurri 
handi batean. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf
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16. Ikusteko dago zer bilakaera izango duen Next 
Generation EU finantzaketa-tresnak, egun blokeatuta 
baitago, aho batez onartu zain, Hungariako eta 
Poloniako gobernu eskuindarrek ez dutelako onartzen 
zuzenbide-estatuaren arauak errespetatzeari buruzko 
baldintza politikoa17. Gainera, gobernu guztiek onartu 
eta gero, EBko estatu guztietako parlamentuek onartu 
behar dute. Horrenbestez, espero den diru-fluxua ez 
da berehalakoa izango.

Nolanahi ere, zenbait estatu jada ari dira neurri batzuk 
aplikatzen edo iragartzen ekonomia suspertzeko 
programetan; Europar Batasuneko herrialdeetan 
defizita eta zor publikoa mugatzeko arau fiskalak 
aldi baterako eten dira eta Europako Banku 
Zentralaren politika monetarioa malguagoa da18. 
Egungo ekonomiaren atzeraldi larriari eta nahitaezko 
«berregituraketa» ekonomikoari aurre egiteko (ez 
luke aurreko suntsitze-erritmoa «leheneratzea» izan 
behar), egokiena litzateke, alde batetik, errentei 
eusteko eta gastu soziala handitzeko programa sendoa 
edukitzea, eta, bestetik, inbertsio «berdeei» laguntzeko 
programa edukitzea, eta uko egitea erregai fosilekin 
lotutako jarduerak salbatzeari, baina ahalegina egitea, 
ahalik handiena, langileak eta haien mende dauden 
eskualdeak «salbatzeko».

G20 taldeko herrialdeetan ekonomia leheneratzeko 
abian jarritako politikei buruzko txosten bat egin du 
berriki Climate Transparency19 nazioarteko elkarteak, 
eta politika horiei buruzko oso balorazio negatiboa 

16. Energiaren Nazioarteko Agentziak digitalizazioaren gaiaz 
egindako txostenaren arabera, etorkizunari buruzko ziur-
gabetasuna oso handia da: «Energia-erabilerak epe luzean 
jarraituko du izaten datu-eskariaren gorakadaren eta efizient-
zian hobetzen jarraitzearen arteko borroka» (Digitalization 
and Energy, 2017, 1.8. or.: https://www.iea.org/reports/digi-
talisation-and-energy).

17. Artikulua 2020ko abenduaren 4an entregatu zuen egileak 
(argitaratzailearen oharra).

18. Europako Banku Zentralaren politika monetarioa malgua 
izan da, baina ez du egin, nire ustez, pandemiak eragindako 
hain egoera berezian komeniko litzatekeena: diru-sarreren 
beherakadak eta gastu sozialeko premien gorakadak era-
gindako defizit publikoaren zati bat monetizatzea. Bestalde, 
ezin da bermatu egungo arau fiskalen etenaldia bilakatuko 
ez denik austeritate fiskal publiko epe laburrean, behin krisi 
ekonomikoaren epe latzena pasatzean eta EBko herrialde 
batzuetan zorpetze-maila handiak dituztela egiaztatzean.

19. Ikusi Climate Transparency (2020), op. cit., 4. or. G20 tal-
deak 20 potentzia ekonomiko handi hartzen ditu, herrialde 
batzuk per capita errenta handikoak dira, eta beste batzuk 
«suspertzen» edo gora egiten ari diren herrialdeak, hala nola 
Txina, India, Indonesia, Brasil eta Hegoafrika.

egin du, klimaren ikuspegiari dagokionez. Txosten 
horretan jasotakoaren arabera, badira larrialdi 
klimatikora ondo bideratutako inbertsioak, baina 
honako hau ere azaltzen du: hamar herrialde ikatzaren 
sektoreari laguntzen ari dira, hamar herrialde gasaren 
sektoreari laguntzen ari dira, bederatzi herrialdek 
petrolioaren sektoreari lagundu diote, eta hamalau 
herrialdek hegazkin-konpainiak erreskatatu dituzte 
—nork bere herrialdean eta baldintzarik gabe—, eta 
zazpi herrialde automobilgintzari laguntza ematen 
ari dira baldintzarik gabe. Espainiari dagokionez, Air 
Europako konpainiari 450 milioi euroko baldintzarik 
gabeko laguntza publikoa20 ematea onartu da. 
Horrezaz gain, kopuru handiko programa publikoen 
berri ere eman dute; zehazki, 3.750 eta 10.000 milioi 
euro automobilgintzari laguntzeko21. Programa horiek 
garraioaren elektrifikaziorako inbertsio «berdeak» 
izenez ematen dira jakitera, eta ibilgailu elektrikoak 
kargatzeko beharrezko azpiegitura-hedapena ere 
hartzen dute beren baitan; baina horrezaz gaiz, 
automobil-parkea berritzeko zuzeneko laguntzak 
ere iragarri dituzte, eta oraindik ez dago garbi nola 
banatuko diren funtsak auto konbentzionalentzako eta 
auto elektrikoentzako laguntzen artean. Kontuan izan 
behar da —lehen ere esan dugunez— batetik bestera 
autoz joatea oso mugikortasun-aukera intentsiboa 
dela energiari eta materialei dagokienez, eta, gainera, 
ibilgailu elektrikoak erosteko zuzeneko laguntzak, 
ikuspegi sozialetik, erregresiboak direla, dirua familia 
aberats samarrei ematen baitzaie. n

 

20. https://www.eldiario.es/catalunya/rescate-air-europa-opor-
tunidad-desaprovechada_129_6411917.html 

21. Kopuru horietako bigarrenak Europako funtsak ditu. Ikusi 
albisteak hemen: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/
actividades/Paginas/2020/150620-sanchez-automocion.aspx 
eta Maroto asigna 10.000 millones de los fondos europeos a 
la automoción (lavanguardia.com) 

https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy
https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy
https://www.eldiario.es/catalunya/rescate-air-europa-oportunidad-desaprovechada_129_6411917.html
https://www.eldiario.es/catalunya/rescate-air-europa-oportunidad-desaprovechada_129_6411917.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/150620-sanchez-automocion.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/150620-sanchez-automocion.aspx
https://www.lavanguardia.com/economia/20201124/49662006642/fondos-automocion-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20201124/49662006642/fondos-automocion-coronavirus.html
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Artikulu honen luze-zabala hitz-kopuruak mugatzen 
duenez, bi helburu horien arteko lotura nagusiak baino 
ez ditut aztertuko. Lehenbizi, trantsizio energetikoak 
izan beharreko oinarrizko ezaugarriak planteatuko 
ditut; gero, ekoizpen-ereduaren aldaketarako zer 
eragin bertutetsu dituen azalduko dut; eta azkenik, 
eragin bertutetsu horiek eragotzi ditzaketen zenbait 
ziurgabetasun eta arazo aipatuko ditut.

1. Trantsizio energetikoaren 
oinarrizko lau ezaugarri

Energiaren inguruko erronka 
gehienek bidegurutze bera 
dute topagune: sistema 
e l e k t r i k o a .  B a l i a b i d e 
energetiko gisa hidrokarburoa 
ordezteko, elektrizitatea iturri 
berriztagarrien bidez sortu 
ahal izateko moduak garatu 
behar dira, aukera emango 
dutenak, ekoizpen-mailari eta 
transmisio-sareei dagokienez, 

jarduera ekonomikoek eta sozialek behar duten bezain 
beste energia segurua bermatzea. 

Hori hala izanik, lehenbiziko ezaugarria zera da: 
teknologia berriztagarrien hegemonia lortzearen 
aldeko apustua egitea, egungo energia-eskaintzaren 
mix horren barruan. Hori lortzeko, beharrezkoa da 
elektrizitatea ekoizteko modu hauen hazkundea 
bultzatzea: iturri eolikoak (lehorrean zein itsasoan), 
eguzki-energia (fotovoltaikoa eta termikoa), iturri 
hidraulikoa (ur lasterrak eta ponpaketak), eta, neurria 
txikiagoan, geotermikoa, marea-energia eta biomasa 
berriztagarriak, besteak beste. Bigarren ezaugarria 
da elektrizitatea eskala handian biltegiratzeko 
aukera emango duten metagailuetan berrikuntzak 
egitea, konpentsatzeko iturri berriztagarri horien 

A rtikulu honen goiburua osatzen duten bi 
terminoak askotan aipatzen diren eta gauzatzen 

oso zailak diren bi helburu ekonomiko dira. 
Trantsizio energetikoak esan nahi du, gaingiroki, 
amaiera eman behar zaiola erregai fosilak (ikatza, 
petrolioa, gas naturala) erabiltzea oinarri izan duen 
energia-ekoizpenaren eta -kontsumoaren garai 
historikoari, eta beste bati eman behar zaiola hasiera, 
zeinetan iturri berriztagarriak 
i z a n g o  d i r e n  e n e rg i a 
sortzeko eta erabiltzeko 
oinarri. Eta ekoizpen-eredua 
aldatzeak, berriz, esan nahi 
du kualifikazio txikiko 
lanak eginez eta prozesu 
intentsiboen bidez lortutako 
b a l i o  e r a n t s i  g u t x i k o 
ondasun eta zerbitzu ugari 
dituen ekoizpen-egitura 
eraldatzea, eta horren ordez 
produktibitate handiagoa 
eskainiko duten jarduera 
teknifikatuagoak eta lan-
kualifikazio handiagokoak 
oinarri izango dituen egitura 
berri bati bide ematea. 

Bi terminoak elkarren osagarri dira. Trantsizio 
energetikoak ekoizpen-ereduaren aldaketa bultzatzeaz 
gain, garrantzi handiko beste eragin bertutetsu 
batzuk ere ekarriko ditu berekin, hala nola partikula 
kutsatzaileen emisioa —batez ere berotegi-efektuko 
gasena— nabarmen murriztea, desagerrarazteraino. 
Horrezaz gain, ezin konta ahala alde on ere eragingo 
ditu, bai garraio-sistema jasangarria finkatzeko, eta 
bai, materialak kontsumitzeari eta hondakinak zein 
zaborrak sortzeari dagokionez, askoz ere neurritsuagoa 
izango den ekonomia zirkular baten funtzionamendua 
bultzatzeko. Ekoizpen-eredua eraldatuko bada, 
bestalde, sistema energetikoarekin lotutako aldaketez 
gain, funtsezko aldaketak egin behar dira esparru 
ekonomikoetan eta sozialetan.

TRANTSIZIO ENERGETIKOA ETA EKOIZPEN-EREDUAREN ALDAKETA 

Enrique Palazuelos Manso
Katedradun erretiratua, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea

…Trantsizio energetikoak esan 
nahi du, gaingiroki, amaiera 
eman behar zaiola erregai fosilak 
(ikatza, petrolioa, gas naturala) 
erabiltzea oinarri izan duen energia-
ekoizpenaren eta -kontsumoaren 
garai historikoari, eta beste bati 
eman behar zaiola hasiera, zeinetan 
iturri berriztagarriak izango diren 
energia sortzeko eta erabiltzeko 
oinarri. 
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aldakortasuna, fenomeno naturalen baitan baitaude 
(haizea, eguzkia, euria, mareak)1. 

Hirugarren ezaugarria da elektrizitatea garraiatzeko 
eta banatzeko azpiegituren premia; azpiegitura 
horiek bat etorri behar dute iturri berriztagarri horien 
bidez energia sortzeko moduarekin (aldizkakoak 
eta deszentralizatuak), biltegiratzeko jarriko diren 
gailuekin, eta elektrizitate-eskaerak etorkizunean 
izango dituen ezaugarriekin. Hain zuzen ere, eskaeran 
izango diren aldaketak dira 
trantsizio energetikoaren 
laugarren ezaugarria; 
izan ere, hidrokarburoak 
erabiltzeari uzten zaion 
neurrian elektrizitatearen 
kontsumoak gora egingo 
du garraioan (ibilgailu 
elektrikoak), etxeetan 
(airea girotzeko tresnak) 
eta energiaren erabilera 
intentsiboko fabrikazio-
prozesuak bal ia tzen 
dituzten industrietan. 

2. Trantsizio energetikoak 
ekoizpenean izango 
dituen eragin bertutetsuak

Aipatutako lau ezaugarri 
horiek elkarren segidako 
loturak eragingo dituzte 
atzerantz eta aurrerantz, 
ekonomiaren egiturazko eraldaketa bultzatzeko; izan 
ere, beharrezkoak izango dira beste tresneria batzuk, 
beste ekoizpen-prozesu batzuk, kudeaketa-teknika 
berriak eta beste mota bateko lan-kualifikazioak. 

Antolaketak atzerantz egingo du (sistema 
elektrikoarenak), energia sortzeari dagokionez, eta 
bi pizgarri-mota berritzaileren bidez gauzatuko da. 

1. Iturri berriztagarrien ekoizpen-aldakortasunak, era berean, 
nahitaezkoa egiten du eskaintza gutxi dagoenean abian 
jarriko diren sostengu-ahalmenak edukitzea; horretarako, 
ziklo konbinatuko instalazioak beharko lirateke, baliatuko 
lituzketenak gas naturala, zenbait biomasa eta intentsitate 
txikiko emisio kutsatzaileko beste iturri batzuk. Instalazio 
nuklearrak, hamarkada eta erdiko epean behin betiko itxiko 
direla gauza jakina izateaz gain, ez dute sostenguko xede 
hori betetzen, etenik gabe funtzionatzen badute soilik lort-
zen dutelako efizientzia teknikoa.

Bata, instalazio eoliko, fotovoltaiko eta gainerako 
iturri berriztagarrien instalazioetarako makineriaren 
eta osagaien fabrikazioa, ekoizpen-tresneria eta 
-metodo gero eta efizienteagoak (termino teknikotan) 
eta gero eta errentagarriagoak (kostuari dagokionez) 
ahalbidetuz. Eta bestea, elektrizitatea eskala 
handian biltegiratzeko gailuen hornidura, sistema 
elektriko eta energetiko oro aldaraziko dutenak. 
Gaur egun, metagailu horiek eraikitzeko prozedurak 
(mekanikoak, elektrokimikoak, elektromagnetikoak 

eta beste batzuk) ikerketa-fasean 
daude, eta gaurdaino ez da modu 
masiboan merkaturatzeko aukera 
ematen duen aurkikuntza tekniko 
bideragarririk lortu. 

Antolaketak aurrerantz egingo du 
(sistema elektrikoarenak), energia 
eskaintzeari dagokionez, eta 
elektrizitate gehien kontsumituko 
duten sektore eta jardueren gain 
izango duen eraginaren arabera 
gauzatuko da; batez ere, garraioaren 
gain izango duen eraginaren 
arabera, ibilgailu elektrikoen 
parkea hazten denean. Garraioaren 
elektrifikazioak berekin dakarren 
erronka erabakigarriena ibilgailu 
horietan instalatuko diren baterien 
garapena da, bai erabilera 
pertsonaleko ibilgailuentzako 
eta bai bidaiariak eta salgaiak 
garraiatzeko ibilgailuentzako 
bateriena. Bateria-mota berri horiek 
bateragarri egin behar dituzte elkarri 

lotuta dauden hiru faktore hauek: baterien iraupena 
areagotzea (ibilgailuen autonomia), ekoizpen-kostuak 
merkatzea eta kargatzeko azpiegiturak instalatzea, 
ibilgailu elektrikoen gorakadak eragingo duen kopuru-
premia eta ezaugarriak kontuan hartuta. 

Sistema elektrikoaren bi noranzkoko antolaketak, 
atzerantz eta aurrerantz antolatu beharrak, bideragarria 
egingo du elektrizitatearen eskaintzaren eta eskariaren 
arteko lotura etengabea eta aldiberekoa. Ikuspegi 
teknikoari dagokionez, goi- eta behe-tentsioko linea-
egitura zabalez osatutako transmisio-sareen bidez 
gauzatu izan da funtzio hori, bai eta transformazioko 
eta banaketako estazioen bidez ere, eta horiek 
bermatzen dute milioika kontsumo-puntuk (industriak, 
zerbitzuak, etxeak) behar duten energia uneoro eta 
modu seguruan edukitzea. 

Garraioaren elektrifikazioak berekin 
dakarren erronka erabakigarriena 
ibilgailu horietan instalatuko diren 
baterien garapena da, bai erabilera 
pertsonaleko ibilgailuentzako 
eta bai bidaiariak eta salgaiak 
garraiatzeko ibilgailuentzako 
bateriena. Bateria-mota berri 
horiek bateragarri egin behar 
dituzte elkarri lotuta dauden hiru 
faktore hauek: baterien iraupena 
areagotzea (ibilgailuen autonomia), 
ekoizpen-kostuak merkatzea eta 
kargatzeko azpiegiturak instalatzea, 
ibilgailu elektrikoen gorakadak 
eragingo duen kopuru-premia eta 
ezaugarriak kontuan hartuta.     
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Nolanahi ere, uneko garai honetan, funtzio hori 
sistema elektrikoaren barne-konexiora mugatzen 
ez den antolaera integralago baten zati izango da 
(ekoiztea, biltegiratzea eta garraiatzea). Funtzio horrek 
bere baitan hartu beharko ditu autokontsumorako eta 
etxeetan zein enpresetan gero eta ugariagoak diren 
tresna elektrikoen instalazioak, bai eta ibilgailuen 
bateriak eta bateriak kargatzeko instalazioak ere. 
Erronka multikonektibitate elektrikoa ahalik eta 
gehien bultzatzea da, hitz dotoreekin «smart grid» 
edo sare adimenduna esaten zaiona. 

Erronka horretan garapen 
teknologikoko esparru 
asko daude inplikatuta, eta 
bereziki digitalizazioarekin 
zerikusia dutenak, hau 
da, teknologia digitalak 
modu orokortuan eta 
antolatuan zabaltzearekin 
lotutakoak. Teknologia 
horiei esker, fenomeno 
elektromagnetikoen bidez 
sortzen diren seinaleen 
informazio analogikoa 
(testuak, soinuak, irudiak) 
mikroprozesadoreak 
erabil daitezkeen formatu 
bihurtzen da. Teknologia-
multzo hori egituratzea, 
b a t z u k  d a g o e n e k o 
eskuragarri daudenak eta 
beste batzuk sortzeko 
daudenak, erabakigarria 
izango da energia-iturri 
berriztagarri bakoitzaren 
ekoizpena hobetzeko eta 
guztiak koordinatzeko, 
biltegiratzeko ahalmen 
handiagoa duten gailuak 
sortzeko,  t ransmisio 
elektrikoko sareak antola 
daitezen bultzatzeko 
eta kontsumoko tresna 
e lek t r iko  askorek in 
interkonektibitatea ezartzeko2. 

2. Era berean, digitalizazioak eta, modu orokorragoan, «elek-
trikoa den ororen» interkonektibitatearen fenomenoak, es-
parru eta instituzio guztiei eragingo die, bai eta industria-jar-
duerari, osasun-arloari, irakaskuntzari eta administrazioaren 
funtzionamenduari ere.

Ate joka dugu 5G teknologiarekin iragartzen den 
aukera-eremu eskerga, hau da, bosgarren belaunaldiko 
mugikorren sareak, gailuen abiadura hamar aldiz 
edo gehiago azkartuko dutenak, erantzun-denbora 
(latentzia) nabarmen murriztuko dutenak eta elkarri 
konektatutako gailu-kopuru askoz handiagoa 
edukitzeko aukera emango dutenak. Digitalizazioaren 
bidez eta elektronikaren zein telekomunikazioen 
arloetako beste aurrerapen batzuen bidez 
(nanoprozesadoreak, sateliteak, hodei-konputazioa), 
«adimen artifiziala» izugarri hedatu ahal izango da; 

hots, gaur egun askotan 
modu mugatuan eta giza 
prozesamenduaren bidez 
imita daitezkeen portaerak 
mekanismo automatikoen 
bidez sortzen eta ustiatzen 
dituen informatikaren 
eremua.

3. Eragozpenak eta 
arriskuak zalantzazko 
etorkizunean

Orain arte azaldutakoa 
aurkezpen alegorikotzat 
har daiteke, baldin eta ez 
badira azaroak azaltzen; 
izan ere, haietako batzuk 
oso larriak dira, eta 
trantsizio energetikoa eta 
trantsizio horrek ekoizpen-
egiturarekiko dituen lotura 
bertutetsuak trenkatu 
ditzakete. Are gehiago 
COVID-19 gaitzaren 
zorigaiztoko ondorioak 
zoritxarrez oraindik ere 
nabariak direnean eta 
ondorio horiek Espainiako 
ekonomiaren gaineko 
ziurgabetasunen geruza 
puztea eragiten ari direnean 

2020. urtearen amaieran. Pandemiaren ondoriorik 
latzenak arintzeko baliatu beharreko giza baliabideak 
eta baliabide materialak berez dira zama handiko 
oztopoak. 

Lehen arazo-multzoa zenbait boterek sistema 
energetikoaren eta ekonomiaren (Espainiakoan, kasu) 

Batetik, elektrizitate eta gas konpainia 
handiek (Iberdrola, Endesa, Naturgy, 
Repsol, EDP) duten kontrol oligopolikoa 
dago, zeinaren bidez merkatuen eta 
agintariek erabakitzen dituzten arauetako 
askoren joera baldintzatzen den. 
Kontrol horrek, trantsizio energetikoaren 
helburuak lortzeari dagokionez, modu 
unilateralean desbideratu eta enpresen 
interesetara egokitzeko arriskua dakar. 
Eta bestetik, automobilak, bateriak eta 
bateria horiek kargatzeko azpiegiturak 
egiten dituzten nazioarteko fabrikatzaileak 
daude, eta haien esku dago trantsizio 
energetikoari buruzko erabakietako 
asko. Horrezaz guztiaz gain, kontuan 
hartu behar dira energiaren inguruko 
teknologia- eta finantza-alorrean gero 
eta lidergo handiagoa duten zenbait 
herrialdetako gobernariak, hala nola 
Txinakoak, Europako agintarien aldean, 
eta jakina, Espainiakoen aldean, 
erabakitzeko ahalmen eraginkorragoa 
baitute. 
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moldaeraren inguruan duten eragin erabakigarriaren 
ondorioa da. Batetik, elektrizitate eta gas konpainia 
handiek (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, EDP) 
duten kontrol oligopolikoa dago, zeinaren bidez 
merkatuen eta agintariek erabakitzen dituzten 
arauetako askoren joera baldintzatzen den. Kontrol 
horrek, trantsizio energetikoaren helburuak lortzeari 
dagokionez, modu unilateralean desbideratu eta 
enpresen interesetara egokitzeko arriskua dakar. Eta 
bestetik, automobilak, bateriak eta bateria horiek 
kargatzeko azpiegiturak egiten dituzten nazioarteko 
fabrikatzaileak daude, eta haien esku dago trantsizio 
energetikoari buruzko 
erabakietako asko. Horrezaz 
guztiaz gain, kontuan hartu 
behar dira energiaren 
inguruko teknologia- eta 
finantza-alorrean gero eta 
lidergo handiagoa duten 
zenbait  herrialdetako 
gobernariak, hala nola 
Txinakoak, Europako 
agintarien aldean, eta jakina, 
Espainiakoen aldean, 
erabakitzeko ahalmen 
eraginkorragoa baitute. 

Benetako botere horiek 
zai lago egi ten dute 
Espainiako instituzioek 
(gobernuak, parlamentuak) trantsizio energetikorako 
estrategia bat antolatzea, hots, gehiengoaren interes 
sozialak bermatuko dituzten helburuak eta neurriak 
(bideragarriak eta eraginkorrak) izango dituen 
estrategia antolatzea. Estrategia hori indar politikoekin 
eta erakundeekin (enpresa- eta lan-alorrekoak zein 
herritarrez osatutakoak) adostu beharrekoa da, aurre 
egingo bazaie interes-desberdintasun nabariari, 
aldaketarako arbuioei eta energiaren inguruan nagusi 
diren ziurgabetasunei.

Bigarren arazo-multzoak trantsizio ekonomikoak 
beharrezkoa duen inbertsio-bolumen andana 
finantzatzeko moduarekin eta finantzaketa hori 
gauzatzeko moduarekin du zerikusia. Ezbairik 
gabe, Europar Batasunak 2020ko udan adostutako 
baliabide-fluxuak (Nex Generation Berreskuratze 
Funtsaren bidez eta Europako beste funts batzuetako 
baliabideen bidez) inoiz ez bezalako inbertsio 
publikoa egiteko aukera emango du, eta proportzio 
handi batean bideratu ahal izango dira sustatzera, 
besteak beste, digitalizazioa, energia berriztagarriko 

teknologiak, ibilgailu elektrikoen parkea, bateriak 
kargatzeko instalazioak eta trantsizio energetikoaren 
beste lehentasun batzuk. Nolanahi ere, hasierako alde 
on horrek ezin du ezkutuan utzi inbertsio-bolumenak 
zein inbertsio-eskakizunek dezente zorrotzagoak izan 
behar dutela. Inbertsio publikoak ezin izango dira 
konpainia pribatuek egin behar dituzten inbertsioen ez 
subsidiarioak eta ez ordezkoak izan. Inbertsio publikoek 
enpresa-sare dibertsifikatu bat eratzearen aldeko 
apustua egin beharko dute, elektrizitatearen eta gasaren 
oligopolio-maila murrizte aldera tamaina ertaineko 
enpresak egon daitezen eta tokian tokiko ekimen 

xumeak susta daitezen. 
Era berean, inbertsioen 
z e n b a t e k o a k ,  n o l a 
publikoak hala pribatuak, 
askoz ere handiagoa izan 
behar du, eta inbertsioak 
etengabe egin beharko 
dira gutxienez hurrengo bi 
hamarkadetan. Inbertsio-
p r o i e k t u  n a g u s i a k 
ezinbestez koordinatu 
beharko dira egokiro, 
ekoizpen osagarriak 
sortzeko. Finantzako 
erakundeek (bankuak eta 
funtsak) eta mekanismoek 
konpromisoa bermatu 
beharko dute epe ertainera, 

eta alde batera utzi energiaren alorrean sor daitezkeen 
negozio berrien inguruko espekulazio-kontuak. 

Hirugarren arazo-multzoa teknologiaren ingurukoa da. 
Azken hamarkadetan aurrerapen teknikoen alorrean 
eta kostuak merkatzearen inguruan erdietsitako 
lorpenak ikusgarriak izaten ari dira. Ildo horri jarraituz, 
energiaren sektorean I+Grako finantza- eta material-
baliabide gehiago bideratzen badira, garrantzi handiko 
aurkikuntzak egingo dira. Hala ere, orain arteko 
ibilbideak eta baliabide-kopuru handia izateak ez 
dute bermatzen biltegiratzeko gailuak, bateria berriak, 
bateriak kargatzeko tresneria eta interkonektibitaterako 
baldintzak teknikoki eskuragarri izango ditugunik 
urte gutxi batzuen buruan, eta merkeagoak izateak 
merkaturatze orokorra lortzeko aukera emango 
duenik ere ez, eta trantsizio energetikoa azkartzeko 
behar diren aldaketa sozialak eta kulturalak gertatuko 
direnik ere ez. Hori hala izanik, Espainian nabaria 
den atzerapen teknologikoaren eragozpenak, eta horri 
gehituta konpainiek eta atzerriko zenbait estatuk 
duten kontrola eta oraindik ere dirauten ziurgabetasun 

Inbertsio publikoek enpresa-
sare dibertsifikatu bat eratzearen 
aldeko apustua egin beharko dute, 
elektrizitatearen eta gasaren oligopolio-
maila murrizte aldera tamaina ertaineko 
enpresak egon daitezen eta tokian 
tokiko ekimen xumeak susta daitezen. 
Era berean, inbertsioen zenbatekoak, 
nola publikoak hala pribatuak, askoz ere 
handiagoa izan behar du, eta inbertsioak 
etengabe egin beharko dira gutxienez 
hurrengo bi hamarkadetan.
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kritikoaren baitan izango da trantsizioa, eta masa 
kritiko horretarako erabakigarria izango da antolaketa 
sozialak, enpresa-sareak, ekoizpen-egiturak 
eta Espainiako ekonomiaren nazioartekotzeak 
erregistratuko duten egituratze-maila versus haustura-
maila. n
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arteko planak eta gobernuek onartutako beste proiektu 
batzuek, hala nola 2025 Agenda digitalak, adierazten 
dute botere publikoak noranzko egokian doazela. 
Hala ere, praktikan jarduera xumeak egin dira, eta 
ez dute politika energetiko berri horren ahalmen 
eraldatzaileari buruzko iragarpen seriorik egiteko 
bide ematen. Oso bestelako interes politiko eta 
ekonomikoak dituzten alderdi guztietakoek erabiltzen 
dituzte behin eta berriz trantsizio energetikoari eta 
ekoizpen-ereduaren aldaketari buruzko esloganak, 
eta, beraz, ahalegin handia egin behar da hitzen 
erreinua eta egitateen errealitatea bereizteko. 

Bide luzea dugu oraindik egiteko, eta bi ikuspegi 
osagarriren artean ebatziko da. Ikuspegietako batean, 
Espainiako gizartearen nahi edo xede komunak 
hedatzen dira, gizarte hori egungo eragozpenei aurre 
egingo dion etorkizun teknologiko eta instituzional 
bat eraikitzeko prest dagoen kolektiboa den aldetik. 
Eta bestean, lehian daude interes ekonomiko zein 
politikoak (estatuenak eta nazioartekoenak) eta 
aldaketa teknologiko eta instituzionalen lehentasunei 
eta aldaketen norainokoei buruzko proiektuak. 
Bi ikuspegien horien sintesian eratuko den masa 

https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019/electricity#abstract
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019/electricity#abstract
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Feb/IRENA_REmap_EU_2018.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Feb/IRENA_REmap_EU_2018.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29377-etude-valorisation-socio-economique-smart-grids-rte.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29377-etude-valorisation-socio-economique-smart-grids-rte.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29377-etude-valorisation-socio-economique-smart-grids-rte.pdf
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EKOIZPEN-EREDUAREN ALDAKETA, EKOIZPEN-KATE GLOBALEN ESPARRUAN

B ada aspaldi samar, baina orain gero eta 
intentsitate handiagoarekin, esaten dutela 

esparru ekonomikoko, akademikoko eta, batez ere, 
politikoko eragileek beharrezkoa dela Espainiako 
ekonomiaren ekoizpen-eredua aldatzea. Hurbileko 
historiak agerian utzi du zeinen egoera hauskorrean 
egotea eragiten dion 
gure ekonomiari —eta, 
beraz, gure gizarteari— 
higiezinen eta turismoaren 
sektoreekiko gehiegizko 
mendekotasuna 
edukitzeak. Laburbilduz, 
e t o r k i z u n a r i  b e g i r a 
adostasun handien lortu 
d u e n  i k u s p e g i e t a k o 
bat hau da: industriari, 
e t a ,  be r ez ik i ,  ba l i o 
erantsi handien duten 
jarduerei eman behar zaie 
lehentasuna Espainiako 
ekoizpenaren esparruan. 
Etorkizunaren inguruko 
i k u s p e g i  h o r i  a r g i 
badago ere,  lortzeko 
egin beharreko bidea 
ez da hain garbi ageri. 
Artikulu honen xedea, 
hortaz, prozesu horri 
buruzko zenbait galdera 
planteatzea eta prozesu horri heltzeko diagnosiari 
eta dauzkagun bitartekoei buruzko hainbat gogoeta 
plazaratzea da.

Subjektuei eta helburuei buruzkoak

Azken hamarkadetan nabaria izan da prozesu eta 
harreman ekonomikoen hedapen transnazionalaren 
fenomenoak indar handia izan duela. Begi bistan 
dago produktu jakin bat egiteko beharrezkoak diren 
ekoizpen-prozesuko jarduerak edo lanak gero eta 
gehiago bereizi eta sakabanatu direla geografian 

barrena. Ekoizpenaren prozesu bereizi edo banakatu 
hori, aldi berean, nazioarteko merkataritzaren bidez 
dago lotuta, eta horrek ekoizpen- edo balio-globalak 
esaten zaienak sortzea eragin du. Prozesu hori guztia 
batez ere enpresa transnazional handiek eta, bereziki, 
enpresa handien multzo benetan txiki batek diseinatu 

eta bideratu dute, eta 
horiek guztiek, halaber, 
jarrera oligopolikoak 
hartzen dituzte jarduera 
ekonomikoaren sektore 
o r o t a n .  E r r e a l i t a t e 
horretat ik  bi  arazo 
sortu dira, eta nabariak 
izanagatik ere, ez du esan 
nahi garrantzi handikoak 
ez direnik. Lehenbiziko 
arazoa da ekonomia-
n a z i o a  a z t e r t z e a k 
adierazgarritasuna 
galtzen duela, eta ekimen 
zein eragile pribatuak 
hartzen direla izaera 
transnazional garbia duten 
prozesu ekonomikoen 
protagonistatzat.  Eta 
bigarren arazoa da eragile 
pribatu horiek enpresa 
handiak direla eta, gainera, 
egoera pribilegiatuan 

daudela merkatuan mundu-mailan; horrek adierazten 
du prozesu eta harreman ekonomiko transnazional 
horiek hierarkian antolatuta daudela.

Abiapuntu gisa, horrenbestez, behar-beharrezkoa da 
Espainiako ekonomia testuinguru horretan kokatzea, 
zer toki betetzen duen jakiteko. Kausen balorazioa 
alde batera utzita, kontua da Espainiako ekonomia, 
eta, bereziki, industria, periferian dagoela Europako 
eskualde-eremuan, eta batez ere Alemaniak eta 
Frantziak eratzen duten grabitate-zentro ekonomiko 
eta politikoarekiko. Horrek esan nahi du alemaniar 
eta frantziar jatorriko enpresa handi transnazionalak 
direla batez ere —nahiz eta bakarrak ez diren— 

Begi bistan dago produktu jakin bat 
egiteko beharrezkoak diren ekoizpen-
prozesuko jarduerak edo lanak gero 
eta gehiago bereizi eta sakabanatu 
direla geografian barrena. Ekoizpenaren 
prozesu bereizi edo banakatu hori, aldi 
berean, nazioarteko merkataritzaren bidez 
dago lotuta, eta horrek ekoizpen- edo 
balio-globalak esaten zaienak sortzea 
eragin du. Prozesu hori guztia batez 
ere enpresa transnazional handiek 
eta, bereziki, enpresa handien multzo 
benetan txiki batek diseinatu eta bideratu 
dute, eta horiek guztiek, halaber, jarrera 
oligopolikoak hartzen dituzte jarduera 
ekonomikoaren sektore orotan.
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Europako eskualde-eremuan estrategikoki agintzen 
eta bideratzen dutenak ekoizpen-kate globalen, edo 
kasu honetan eskualde-mailako ekoizpen-kateen 
antolaketa eta garapena1.

Espainiako industria kanpoko inportazioen oso 
mendekoa da, batik bat nazioarteko proiekzio handien 
duten industria-adarrak. Hori da automozioaren, 
produktu kimikoen eta metalurgiaren kasua. Bai 
tarteko produktuak inportatzeko eta bai azken 
produktuak esportatzeko, merkataritzako gure kide 
nagusiak Europar Batasunean daude —Frantzia eta 
Alemania, nagusiki—, nahiz eta azken bi hamarkaden 
joanean gero eta garrantzi handiagoa duten Europar 
Ba tasunaz  kanpoko 
merkataritza-harremanek. 
Espainiako industria, 
hortaz, oso nazioartekotuta 
dago, Europako eskualde-
eremuko ekoizpen-kate 
horien barruan, baina 
ekoizpen-prozesuen eta 
merkataritza-fluxuen 
interkonexioan atzerriko 
enpresa transnazional 
handiek hartzen dute esku. 
Adibide paradigmatiko 
bat automobilgintza edo 
automozioaren industria 
da; izan ere, estatu-
mailako ekoizpenaren 
enpresa traktoreak jatorri 
atzerritarreko enpresen 
filialak dira, hala nola 
PSA taldea, Renault eta 
Volkswagen, besteak beste.

Hori hala izanik, ekoizpen-ereduaren aldaketari 
buruzko gogoetan, oso kontuan hartzekoa da 
galdera hau: nork gauzatuko dute aldaketa? Hau 
da, zer eragilek dituzten horretarako aginte-makila 
eta bitartekoak; edo beste modu batera esanda, non 
dauden botereguneak edo erabakiguneak ekoizpen-
kate global horietan. Espainiako industriako puntako 

1. Testu honetan, eta espazio-kontua tarteko, nolabaiteko 
sinplifikazioa egin dugu, Espainiako eta kontinentearen 
erdialdeko ekonomia handien arteko harremanak erdigu-
nea-periferia eskemaren esparruan kategorizatzean, horrek 
berekin dakartzan konnotazio teorikoak eta guzti. Hala ere, 
sinplifikazio hori bat dator, nolabait ere, ekoizpenaren eta 
merkataritzaren terminotan ekonomia horien artean dauden 
eta gauzatzen diren egiturazko asimetria handiekin, jada 
egiaztatuta daudenak.

enpresak nagusiki atzerriko kapitalaren esku daude, 
enpresa transnazional handien esku —eta haien 
filialen esku—, eta haiek botere traktore handia dute 
industriaren ekoizpen-ehunaren gain eta industriari 
lotutako zerbitzuen gain. Hortaz, sektore pribatu 
transnazionalari dagokio ekimena; baina sektore 
horren portaera-kodea lehia kapitalistaren dinamikari 
atxikita dago, eta jarduerak lehia irabaztera bideratzen 
dituzte, gero eta irabazi gehiago eta gero eta luzaroen 
lortu ahal izateko. Funtzionamendu-logika horrek, 
laburbilduz, ez du zertan bat etorri beste ekoizpen-
eredu baterako trantsizioa sustatzeko gobernu jakin 
batek dituen nahiekin. Aitzitik, enpresa transnazional 
handi horien jarduna ekoizpenean eta nazioarteko 

merkatuetan lider izatea 
eragiten dieten mekanismo 
berak  e r rep ika tzera 
bideratuta egon ohi da.

Orain arte azaldutakoaren 
a rabera ,  ondor ioz ta 
daiteke Estatuak apenas 
duela zuzenean jarduteko 
marjina. Baina Estatuko 
Administrazioa da, ordea, 
osotasunaren inguruan 
duen ikuspegiagatik eta 
plangintza estrategikorako 
duen ahalmenagatik, 
ekoizpen-ereduaren 
a ldake ta  sus ta tzeko 
estrategia koordinatu bat 
diseinatzeko eta abian 
jartzeko gai den eragile 
bakarra. Aldaketa hori 

sustatzeko borondate politikoa alde batera utzita, 
planteatu beharreko beste galdera bat da zer bitarteko 
edo tresna dituen Espainiako Estatuak, kasu honetan, 
bide horri ekiteko.

Estatuaren egitekoa, ekoizpen-ereduaren aldaketan

Espainiako ekonomiari dagokionez, estatuak azken 
hamarkadetan garatutako ekintzak, zeinak adostasun 
neoliberalaren eta integrazio europarraren babesean 
garatu dituen, ahalmen hutsa eman dio Estatuko 
Administrazioari industriaren inguruko politikaren 
alorrean; hau da, ez du izan politika ekonomikoan eta, 
bereziki, industrialean jarduteko aktibo baliotsurik 
eta tresna eraginkorrik, eta, gainera, hartu beharreko 
bidearen inguruko orientazio falta handia dago. Azken 

Espainiako industriako puntako enpresak 
nagusiki atzerriko kapitalaren esku daude, 
enpresa transnazional handien esku 
—eta haien filialen esku—, eta haiek 
botere traktore handia dute industriaren 
ekoizpen-ehunaren gain eta industriari 
lotutako zerbitzuen gain. Hortaz, sektore 
pribatu transnazionalari dagokio ekimena; 
baina sektore horren portaera-kodea lehia 
kapitalistaren dinamikari atxikita dago, 
eta jarduerak lehia irabaztera bideratzen 
dituzte, gero eta irabazi gehiago eta gero 
eta luzaroen lortu ahal izateko.
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bi urteotan, ordea, badirudi orientazio estrategiko hori 
bi elementu oinarri dituen bidetik doala; gainera, 
pandemiak eragindako egungo krisiaren testuinguruan, 
elementu horiek oraindik ere eragin handiago izan 
dute gobernuaren diskurtsoan zein ekintzan. Batetik, 
ekoizpena modernizatzeko ardatz estrategiko bat 
garatzen saiatzen ari dira digitalizazioaren bektorearen 
inguruan; eta bestetik, eta krisi klimatikoaren 
esparruan batez ere, trantsizio ekologikoa sustatzen 
ari dira. Estrategia hori sustatzeko ildo beretik, 
legegintzaldi honetarako Gobernuaren agendako 
gaien artean, besteak beste, Industriari buruzko lege 
berri bat onartzea dago —egungoa, 1992. urtekoa, 
ordezteko—, bai eta 2030erako Espainiako Industria 
Politika Berrirako estrategia-esparrua onartzea ere.

Egungo gobernuaren borondatea gorabehera, 
pixkanaka legegintza-kodean laburbiltzen ari diren 
dokumentu estrategikotan —ugaritan— adierazia, 
Espainiako industriaren egitura instituzionala 
benetan desegituratuta dago. Hain zuzen ere, egun 
Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa 
izena duen horretan, 2018. urtera arte ez zen zutabe 
industriala nomenklaturan jarri; horrek nahiko argi 
adierazten du zenbateko garrantzia eman izan dion 
azken urteotan Administrazioak sektoreari. Nolanahi 
ere, gune kudeatzaile horretatik apenas irteten dira 
industria sustatzeko palanka gisa finantza-laguntzako 
programak, eta programa horiek Industria eta Enpresa 
Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren mende 
daude eta berregituraketa eta berrindustrializazioa 
sustatzera bideratutako programaren barruan sartzen 
dira nagusiki. Horrezaz gain, industriari zuzenean 
eragiten dioten garrantzi handiko hainbat esparrutako 
eskumenak beste gune kudeatzaile batzuetan daude 
(ministerioak), eta haiek beren berezko agendak 
dituzte —Ogasun Ministerioa, Ekonomia Gaietarako 
eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa, Zientzia 
eta Berrikuntza Ministerioa, Trantsizio Ekologiko 
eta Erronka Demografikorako Ministerioa, Garraio, 
Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa, Lan eta 
Ekonomia Sozialeko Ministerioa—. 

Laburbilduz, egitura instituzionala eta eskumenen 
egitura nahiko deszentralizatuta dago, eta, testuinguru 
horretan, Industria Ministerioak ez du oinarrizko 
eskumenik, eta haren egitekoa, funtsean, zuzeneko 
dirulaguntzen eta maileguen bidez sektoreari funtsak 
bideratzean datza. Ekoizpen-ereduaren aldaketa, lehen 
ere esan dugunez enpresa transnazional handiek —
nagusiki atzerriko kapitala dutenak— agintzen duten 
sektore pribatu baten esku dago; sektore pribatu horrek 
berezko pilaketa-logikak ditu, eta badirudi Estatuko 

Administrazioak ez diola kontrapunturik jartzen, gai 
izango dena merkatuak berak ezartzen dituen dinamikak 
modu esanguratsuan berbideratzeko eta sustatzeko.

Egungo krisia, ekoizpen-
eraldaketaren katalizatzailea

COVID-19aren pandemiak eragindako krisi 
sozioekonomikoa akuilua izan dela dirudi trantsizio-
prozesu hori beste ekoizpen-eredu baterantz 
bultzatzeko, gutxienez Espainiako Estatuak 
trantsizioa gauzatu ahal izateko orain eskuragarri 
dituen baliabideei dagokienez. 2020ko uztailean 
Europar Batasunak Next Generation EU izeneko 
Berreskuratze Funtsa sortzea onartu zuen, eta tresna 
horren bidez itzuli beharreko maileguak eta zuzeneko 
transferentziak emango zaizkie, guztira 750.000 
milioi euroko zenbatekoa egiten dutenak, EBko 
estatu kideei2. Funts horiek mailaz maila banatuko 
dira datozen urteetan, eta proiektuak finantzatzera 
bideratuko dira; Espainiaren kasuan eta industriaren 
alorrari dagokionez, jada aipatutako digitalizazioaren 
eta trantsizio ekologikoaren zutabeen inguruan 
baliatuko dira.

Krisi ekonomikoari aurre egiteko gastu publikoa 
hedatu den testuinguru horretan —Europako 
instituzioek orain baimendutakoa—, 2018ko Estatuko 
Aurrekontu Orokorrak hainbat urtez behin eta berriz 
luzatu ondoren onartu diren lehenbiziko Estatuko 
Aurrekontu Orokorretan dagoeneko planteatuta daude 
ekoizpen-trantsizio horren jarraibide nagusiak. Nahiz 
eta tresnak apenas aldatu diren, gasturako ahalmena 

2. Next Generation EU funtsa, nagusiki, Suspertze eta Erresi-
lientzia Mekanismoak (SEM) eta REACT-EU programak 
osatzen dute. Europako funts horretatik, Espainiak 71.000 
milioi euro inguru jasoko ditu transferentzia moduan, da-
tozen urteetan. SEMren bidez, 59.168 milioi euro inguru 
dagozkio transferentziatan. Egikaritze-epea gehienez ere 
lau urtekoa izango da erreformen kasuan, eta sei urtekoa 
inbertsioen kasuan. Horrezaz gain, REACT-EU programari 
esker, Espainiak beste 12.400 milioi euro jasoko ditu trans-
ferentziatan. 2021eko Estatuko Aurrekontu Orokorretan, 
eraldaketa-proiektuetarako 26.634 milioi euro sartu dira, 
Berreskuratze funtsen kargura: 2.436 milioi REACT-EU 
programari esker eta 24.198 milioi Suspertze eta Erresi-
lientzia Mekanismoari esker. 26.364 milioi horietatik, 1.708 
milioi Industria, Merkataritza eta Turismo Ministeriora bi-
deratuko dira; hau da, aurrekontuaren zenbatekoak % 74 
egingo du gora, aurreko ekitaldiarekin alderatuta –zentro 
kudeatzaile horren gastu ez-finantzarioak % 338 egin du 
gora aurreko Estatuko Aurrekontu Orokorren aldean, kapi-
tal-transferentzien bidez, nagusiki–.
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orain askoz ere handiagoa da. Jarraibide nagusi horien 
artean, nabarmentzekoa da industriaren alorreko 
lehiakortasuna eta jasangarritasuna xede duten 
proiektu traktoreak sustatzeko programa; zehatz-
mehatz, estrategikotzat hartzen diren ekoizpen-kate 
globaletan balio erantsi gehien sorrarazten duten 
segmentuak bultzatzera eta sendotzera bideratutako 
proiektuak sustatzekoa. Horren adibide bat da 
hidrogenoari edo litiozko bateriei lotutako teknologien 
inguruko jardueretarako laguntza-programa; zehazki, 
200 milioi euro inguruko balioa duen aurrekontu-
zuzkidura biltzen du programak.

Berrindustrializazioko Jardueretarako Laguntzen 
Programa ere finantza-laguntzako beste palanka 
garrantzitsu bat zen, baina orain dezente aldatu da, 
beste bat sortu baita: Inbertsio Industrial Produktiboa 
Laguntzeko Funtsa. Aurrekoaren aldean, funts berria 
finantza-laguntzako tresna bat da, eta aukera ematen 
du urte anitzeko enpresa-proiektuak finantzatzeko, 
zenbait laguntza-formula erabiliz —ohiko maileguak, 
partaidetzako maileguak , formula mistoak, etab.—, 
eta helburutzat du produktuetan eta prozesuetan 
teknologia aurreratuak baliatzen dituzten eta enplegu 
kualifikatuak sortu eta ahalik eta balio erantsi gehiena 
ekarriko duten ekimenak sustatzea.

Europako plan pizgarri horien guztien inguruan 
egin beharreko galdera interesgarrienetako bat 
subiranotasunaren gaiaren ingurukoa da. Lehen 
aipatu dudanez, Espainiako ekonomia periferian 

Krisi ekonomikoari aurre egiteko gastu 
publikoa hedatu den testuinguru 
horretan —Europako instituzioek orain 
baimendutakoa—, 2018ko Estatuko 
Aurrekontu Orokorrak hainbat urtez 
behin eta berriz luzatu ondoren onartu 
diren lehenbiziko Estatuko Aurrekontu 
Orokorretan dagoeneko planteatuta daude 
ekoizpen-trantsizio horren jarraibide 
nagusiak. Nahiz eta tresnak apenas 
aldatu diren, gasturako ahalmena orain 
askoz ere handiagoa da. Jarraibide 
nagusi horien artean, nabarmentzekoa 
da industriaren alorreko lehiakortasuna 
eta jasangarritasuna xede duten proiektu 
traktoreak sustatzeko programa; zehatz-
mehatz, estrategikotzat hartzen diren 
ekoizpen-kate globaletan balio erantsi 
gehien sorrarazten duten segmentuak 
bultzatzera eta sendotzera bideratutako 
proiektuak sustatzekoa.
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Motzean adierazte aldera, gure egungo ekoizpen-
eredua eta trantsizioaren bidez lortu nahi den eredua 
ez dira bideragarriak epe ertain eta luzera. Mugak 
edo eragozpenak ez daude lotuta krisi klimatikoa 
larriagotzearekin bakarrik, baditugu-eta beste muga edo 
eragozpen saihestezin batzuk ere, beste problematika 
batzuen artean: baliabide energetikoen eta mineralen 
eskuragarritasunaren arazoa. Egoera halakoa izanik, 
gure ekoizpen-ereduak desmaterializatzeko asmoa 
ameskeria hutsa da. Ibilgailu elektrikorako trantsizioak 
edo ekonomiak digitalizatzeko prozesuak, besteak 
beste, haiek unibertsalizatzeko asmoari dagokionez 
batik bat, baliabide energetiko eta materialen gero 
eta kontsumo handiagoa dakarte funtsean, eta kasu 
askotan maila gorenera iristen ari dira, eta beste 
batzuetan jada iritsi dira.

Azken batean, une honetako eginkizun politiko 
garrantzitsuenetako bat, beharbada, presazkoa 
zer den eta garrantzitsuena zer den aztertzea eta 
neurtzea da; hau da, jabetu behar dugu ekoizpen-
eredua aldatzeko errotik berrantolatu behar ditugula 
gure lehentasunak gizarte gisa, baldin eta gure 
helburua gizarte izaten jarraitzea baldin bada. Gure 
lehentasunen berrantolaketa horrek, dagoeneko 
aurreikusi dezakegunez, egungo botere-harremanen 
osaeran izan behar du eragina —eta errotik aldatu, 
goitik behera—. Horrenbestez, eginkizun politiko 
hori bi noranzkotan bideratu behar da aldi berean: 
indarrak pilatu eta, era berean, beste etorkizun batzuk, 
aukera batzuk eskaini. n

dago ekonomia nagusiekiko. Ez da garrantzi txikiko 
kontua azpimarratzea nolakoa den erdigunea-periferia 
eskema horren harremana eta dinamika; edo, beste 
modu batera esanda, Alemaniako ekonomiak status 
nagusi hori izaten jarraitzeko, beste ekonomia batzuek, 
hala nola Espainiakoak, mendeko posizioan egoten 
jarraitu behar dute. Ekoizpen-kate globalen ohiko 
funtzionamendua, bai eta Europako gobernantza-
instituzioen funtzionamendua ere, oso zorrotza da, 
gauzen egungo ordena aldatzeari dagokionez. Hori 
hala dela egiaztatzeak botereguneak non dauden, 
boterea baliatzen dutenak zein diren eta haiek zer 
ahalmen dituzten ebaluatzera garamatza berriro. 
Kontuan hartu behar dira, halaber, zein diren jarduteko 
aukera ematen duten zirrikiturik emankorrenak.

Presazkoa zer den eta garrantzitsua 
zer den aztertzea

Eta azkenik, ezinbestekoa da abiapuntura itzultzea 
eta zer-nolako etorkizunerantz goazen baloratzea. 
Gure industria sendotu eta modernizatu egin behar 
dugulako ideiarekin laburbildu dezakegun adostasun 
nahiko zabal horrek talka egiten du aurrez aurre beste 
adostasun batekin, zabala baita ere, baina oraindik 
eraginik gabea termino politikotan: gure biosferaren 
muga fisiko larrien inguruan aurkezten dena. 
Ekoizpen-eredua aldatuko bada, nahitaezkoa da balio 
erantsi handiko proiektu traktoretan inbertsio handiak 
egitea, bai eta plangintza estrategiko bat egitea ere, 
zer gertatuko den jada denok dakigun hori gertatzen 
ez bada soilik imajinatu daitekeen etorkizunerantz 
joateko.
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Ekonomista eta estatistikaria
José Manuel Naredo

«ESPAINIAKO HIGIEZINEN EREDUAREN» AHULEZIAREN INGURUKO IKUSMOLDEAK ETA ALTERNATIBAK,  
ETA EGUNGO BIZILEKU-KRISIA1

E spa in i ako  h ig i ez inen  e r eduak ,  ze ina 
frankismoaren garaian ezarri eta gure koroadun 

demokrazian jo zuen goia azken higiezinen 
burbuilarekin batera (1997-2007), irabazia edo 
etekina lortzeko modua bermatzen duen beste 
esparru instituzional bat ezarri zuen; zehazki, 
alokairua kobratzetik lurzoruak birkalifikatu eta 
gainbalioak lortzera bideratu zuen. Lurzoruen jabeei 
lurrak eraikigarri egite hutsagatik gainbalio gisa 
zerutik erortzen zitzaien «mana» hori oso ezaguna 
egin zen; hain ezaguna non gure herrialdean 
izena jarri baitzitzaion, eta herritarrek «higiezinen 
pelotazoa» esanda ezagutzen dute. Hala, honako hau 
adierazteko erabiltzen da: asko eta azkar aberasteko 
modua, lurzoru jakin batzuen birkalifikazioa egiteko 
informazioa eta harreman onak edukitzearen baitan 
dagoena. Halakorik adierazteko ez dago antzeko 
esapiderik Pirinioez bestaldera dauden herrialdeetako 
hizkuntzetan, eta horrek agerian uzten du zeinen 
berezia den Espainiako higiezinen eredua. 
Eredu hori autonomia-erkidegoetan lurzoruaren 
eta etxebizitzaren inguruan onartutako lege ororen 
gainetik dago, eta desberdintasunak desberdintasun, 
txakurrak oin hutsik toki guztietan, nahiz eta leku 
batzuetan agerikoagoak edo ugariagoak diren.

Modu horretan egituratutako ereduan, eraikuntza izan 
da «higiezinen pelotazoa» gauzatzeko beharrezko 
elementua. Etxebizitza erabilerako ondasun gisa 
lehenetsi ordez inbertsio gisa lehenesteaz gain, ez da 
kontuan hartzen demografia eta etxebizitza-premia, 
eta espekulazio-burbuilen arabera eraikitzen da. 
Espekulazio horiek, halaber, hazkunde-patologiak 
sorrarazten dituzte lurren birkalifikazioan eta 

1. Testu honetan, gaiari buruzko nire azken argitalpenetako 
zati batzuk erabili eta eguneratu ditut: Naredo, J.M. (2019), 
«Diagnóstico del panorama inmobiliario actual. ¿Rebrota 
una burbuja inmobiliaria comparable a la anterior?», Pape-
les aldizkaria, 145. zk.; Naredo, J. M. (2020), «Entrevista a 
José Manuel Naredo sobre el panorama inmobiliario y ha-
bitacional en España», Papeles aldizkaria, 148. zk.; Naredo, 
J.M., eta Montiel, A. (2011), El modelo inmobiliario español 
y su culminación en el caso valenciano, Bartzelona, Icaria 
argitaletxea. 

etxebizitza-eraikuntzan, behar baino askoz ere 
gehiago eraikitzeraino, eta hori gutxi balitz bezala, 
neurri handi batean ez zaio etxebizitza-premiari aurre 
egiten, premia duten asko zorpetuta daudelako eta 
prezioak ordaintzeko adina ez dutelako. Are gehiago, 
etxebizitzen prezioak epe luzean soldatak baino askoz 
ere gehiago hazi direnean, langabeziak gora egin 
duenean eta aldi baterako lanpostuak zein lanpostu 
prekarioak ugaritu direnean. Hori gutxi ez, eta 
frankismoaren garaian eraikitako etxebizitza sozialen 
stock oparoa —publikoa eta pribatua, ez bakarrik 
premia zuten pertsonentzat, baizik eta, besteak 
beste, funtzionario eta militarrentzat, banketxeetako 
langileentzat, industria-sektoreko langileentzat, 
trenbideetako langileentzat— besterik gabe likidatu 
zen, eta horrek eragin zuen etxebizitza sozialen 
alorrean Espainia azkena izatea Europako zerrendan. 
Hala, bada, hona hemen paradoxa: etekina lortzeko 
grina espekulatiboak eraginda, aurreko higiezinen 
boom garaiko urteetan Frantzian eta Alemanian batera 
baino etxebizitza gehiago eraiki ziren (Espainiak 
duen halako hiru biztanleria eta halako bi lur-eremu 
dituzte), eta gero eta etxebizitza-premia handiagoa 
dago (eta bigarren etxebizitzen kopurua eta okupatu 
gabe daudenena oso handia da).

Azken espekulazio-burbuila zulatu ostean zer ari den 
gertatzen ulertzeko, jakitun izan behar dugu egungo 
higiezinen eredua kolapsatu egin duela, eta eredu 
horren arabera, etxebizitza eskuratzeko modurik 
egokiena etxebizitza erostea zela. Kolapso hori  
―isilean gorde ohi dena― nabaria da, burbuila zulatu 
ostean etxebizitza erosteko pertsona fisikoentzako 
kredituak ez baitu gora egin, baizik eta behera 
egiten jarraitzen du, eskuragarri dauden datuen 
arabera. Horretan zerikusi handia izan dute bankuek, 
adreiluaren eraginpean jartzeko gogo gutxiago 
baitute, baina bai eta etxebizitza-premia duten 
pertsona gehienen ―gazteak eta etorkinak― lansari 
murritzak ere, ezin baitituzte zorrak epe luzera eduki, 
eta, beraz, alokatu beste aukerarik ez dute. Hori hala 
izanik, etxebizitza-eskari handia dagoen eremuetan 
nabarmen egin du gora alokairuaren prezioak, eskaria 
bideratzeko modu berri horren ondorioz, eta presio 
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handia egiten du alokairuaren merkatu txikian; are 
gehiago, Interneteko sare eta atari berrien bidez 
jakitera ematen diren eta eraginkortasunez kudeatzen 
dituzten alokairu turistikoen pareko dira prezio asko.

Bestalde, porrot egin duten finantza-entitateak 
salbatzeko eta publifikatzeko Estatuaren 
interbentzionismo handiak, eta bankuek baztertutako 
higiezinak SAREBek erosi izanak ―Estatuko 
agentzia likidatzailea, gaizki izendatutako «banku 
txarra»― larriagotu egin du, arindu beharrean, 
herritar gehienentzat arrazoizko prezioko etxe 
gabeziarekin lotutako eskasia, askotan gertatzen baitira 
etxegabetzeak, lehenbizi kaudimenik ezagatik eta 
hipoteka-maileguak ordaindu ezin izanagatik, eta gero 
alokairuak ordaindu ezin izanagatik. Horixe da, izan 
ere, «funts putreak» esanda ezagutzen direnak bilatzen 
ari direna, bertako ikuskatzaileen laguntzarekin; hau 
da, txuleta ederrak erosteko aukera bila dabiltza, 
krisiak eragindako higiezin-harrapakinen artean. 
Horren adibide dugu, besteak beste, funts pribatuekin 
egindako etxebizitza sozialen erosketa Madrilen, Ana 
Botella alkate zela; Kontuen Auzitegiaren bidez izan 
genuen horren berri, baina halakoak ugari egin dira, 
askorik nabarmendu gabe. Zer ari da gertatzen entitate 
publikoen esku, hala nola salbatu eta publifikatutako 
aurrezki-kutxen eta SAREB edo «banku txarra» 
esaten zaionaren esku geratu diren ezin konta ahala 
etxebizitzekin? Blackstone funtsak, besteak beste, 
Aliseda, S. Testa eta Fidere entitateen bidez, banku eta 
aurrezki-kutxen milaka eta milaka etxebizitza erosi 
ditu. Zergen inguruko estatistiken arabera, pertsona 
juridikoak dira bi milioi etxebizitza ingururen jabe. 
Nire kalkuluen arabera, etxebizitzak jabetzan dituzten 
hamar entitate nagusien artean 300.000 etxebizitza 
inguru dituzte. Kontua orain ez da errealitate ilun 
eta tamalgarri horri buruzko xehetasunak ematea, 
zeinetan enpresa eta pertsona multzo bat higiezin-
harrapakinei esker bizi eta aberastu den, eta zeinetan 
«bertako ikuskatzaileen» artean banketean parte 
hartzen duten pertsona aski ezagunak eta kontaktu 
onekoak dauden, Manuel Gabarrek berriki argitaratu 
duen liburuan azaltzen duenez2. Gauza bat baino ez dut 
azalduko: negozio horretan parte hartzen duten enpresa 
handietako asko SOCIMI bilakatu dira (higiezinen 
merkatuan inbertitzeko sozietate kotizatu anonimo), 
zergak ez ordaintzeko; azken batean, mota horretako 
entitateek izan beharko luketen izaera soziala bertan 
behera geratu da, eta haien kontzentrazioa izugarri 

2. Gabarre, M. (2019), Tocar fondo. La mano invisible detrás 
de la subida de los alquileres, Madril, Traficantes de sueños 
argitaletxea.

hazi da (zergen inguruko estatistikek adierazten 
dutenez, 2016an, SOCIMI guztien % 10ek kapitalaren 
% 76 zuten3). Hona hemen paradoxa zinez lazgarria: 
Espainiako Konstituzioaren 47. artikuluak gobernuei 
esaten die «Espainiar guztiek etxebizitza duin eta 
egokia izateko eskubidea dute. Botere publikoek 
beharrezkoak diren inguruabarrak bultzatu eta 
bidezko arauak ezarriko dituzte, eskubide hori 
eragingarria izan dadin», eta orain arteko gobernuek 
ez dute mandatu hori bete, eta gutxi batzuen negozioa 
bultzatu dute, publifikatutako aurrezki-kutxen eta 
SAREBen esku dauden etxebizitza stock oparoa 
bidegabeki erabiliz. Uste dut merezi zuela errealitate 
ilun horri buruzko argibideren bat ematea, eta abian 
den higiezinen birmoldaketaren kostu ekonomiko eta 
sozialak arinduko dituzten politiken bidez orientatzea.

Etxebizitzen erosketa-prezioek izan duten gorakada 
moderatua eta lokalizatua aurrekoarekin alderatzeko 
moduko burbuila berri baten hasiera adierazten 
ote duen galderari, erantzuna ezezkoa da argi eta 
garbi; izan ere, burbuila hori puzteko beharrezkoa 
den finantzaketa falta da batez ere. Gainera, Covid-
19aren pandemiak eragindako egoera larri berriak 
berekin ekarri du berriro eragiketek eta prezioek 
behera egitea. Izan ere, burbuilatzat hartzen bada 
kredituen ondoriozko zorra-maila areagotuta egindako 
erosketek elikatutako aktibo baten prezioen gorakada 
espekulatiboa, pentsatzen delako garestitu egingo 
direla eta erosten direlako garestitzen dira, bada, 
espekulazio-burbuilak ez du askorik iraungo, zeren, 
lehen ere adierazi dugunez, etxebizitza erosteko 
kredituen kopuruak behera egiten jarraitzen du, eta 
hori bera baino askoz ere nabarmenago gertatzen 
ari da etxebizitzen sustapenerako eta eraikuntzarako 
kredituarekin. Eta aurreko burbuilak estatuaren 
aurrezkia jan bazuen, eta hipoteka-kreditua/BPG 
ratioa gure inguruko herrialde gehienek zutenaren 
azpitik egotetik haiek guztiek zutenaren gainetik 
egotea eragin bazuen, oraindik ere zorrak kitatu 
behar dira. Gainera, aurreko burbuila sekulakoa izan 
zen, muntari eta iraupenari dagokionez, eta hala izan 
zen berriro errepikatu ezin diren inguruabarrak izan 
zituelako abiapuntu: familien hasierako zorpetze-
maila nahiko txikia, euroan sartzea, zeinak tasarik 

3. Informazio gehiago eskuragarri hemen:  h t t p s : / / w w w .
agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tri-
butaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/
Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_
Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_
SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/
Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Socieda-
des.html 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/Notas_informativas/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades/Las_SOCIMI_declarantes_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.html
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gabeko kanpo-zorpetzea eragin zuen, interes-tasak 
behera egitea, epeak luzatzea…

Sortu daitekeen galdera da nor diren «inbertitzaile 
berriak», krediturako aukera gutxi izanda ere 
eragin dutenak etxebizitzaren inguruko eragiketek 
eta prezioek gora egitea aglomerazio handiko edo 
kostaldeko zonalde garestienetan. Batetik, krisiaren 
ondorioak arintzeko nazioartean sortu zen likidezia 
oparoa adreiluan inbertitzeko irrikaz dauden 
korporazio transnazionalek osatutako profila dago; 
profil horrek eragin zuen atzerriko inbertsioak, 
higiezinetan, ohiz kanpoko indarra hartzea Espainiako 
higiezinen merkatuan, eta horixe da neurri handi 
batean lehen aipatutako prezioen eta eragiketen 
gorakada lokalizatuaren arrazoia. Eta bestetik, 
bertako «inbertitzaile berrien» profila dago, likidezia 
sobera duten pertsonez eta entitateez osatua; horiek 
prest daude daukaten likidezia andana higiezinetan 
inbertitzeko, beste inbertsio-aukera batzuek 
errentagarritasun txikiagoa eta arrisku handiago 
dutela ikusita, eta aukera ez hain txartzat hartuta 
(nik egindako kalkuluen arabera, alokairuen goraldi 
handienaren ondorioz, etxebizitzan inbertitzeak 
eragindako batez besteko errentagarritasunak % 5 
baino gehiago egiten du).

«Inbertitzaile berriak» agertu izanak bultzatu 
du likidezia premia handien duten familien eta 
enpresen desinbertsioa higiezinetan (modu opaku 
eta desauratuan ari da gertatzen, banka eta SAREB 
direla-eta), bai eta higiezinen eredua alokairurantz 
bideratzea ere. Nola edo hala gertatu beharreko 
burbuila-osteko doikuntza bat da, baina aldarrikatzen 
zen bi prozesuak Espainiako higiezinen ereduaren 
krisiak eragindako kalte ekonomikoa eta soziala 
minimizatzera bideratutako politiken bidez kudeatu 
beharko liratekeela, eta agerian dagoenez, ez da 
hala gertatzen ari, etxegabetzeen gaiari oraindik 
ere konponbidea ez zaie eman eta. Azken batean, 
ez dira nahastu behar gertatzen ari den doikuntza 
eta aurrekoaren pareko beste burbuila bat, nahiz eta 
etxebizitzen inguruko eragiketek eta prezioek gora 
egin «inbertitzaile berrien» eraginez; bide batez, esan 
behar da beheranzko joera hartu dutela berriro, duela 
lau urtetik hasi baita gutxitzen atzerriko inbertsioa 
higiezinetan, eta horri gehitu behar zaio, gainera, 
Covid-19aren pandemiaren ondorioz oraindik ere bizi 
dugun krisi ekonomikoak higiezinen egoerari eman 
dion zaplaztekoa.

Nola aldatu daiteke egungo dinamika? Zein izan 
beharko lukete elementu giltzarriak lehen aipatutako 

arazo ekonomikoak eta bizileku-gabeziaren 
ingurukoak erregulazio bidez arintzea xede duen 
beste planteamendu bat egiteko? Gure gaitzak zein 
diren jakitea ezinbesteko baldintza da haiek sendatu 
ahal izateko edo, gutxienez, arintzeko, eta hortaz, 
konturatzea egungo diagnosiak baldintzatuko duela 
etorkizunaren errealitatea eta aldaketarako aukerak. 
Hortaz, gertatzen ari denari buruzko diagnosi on bat 
egitea da garrantzitsuena, eta ez jendeari nahasmena 
eragitea datuak partzialki erabiliz edo nahita faltsutuz; 
izan ere, hori ari da gertatzen, sinestarazteko, lehenbizi, 
ez zela espekulazio-burbuila izan, eta gero, beheraldia 
leuna izango zela… eta, orain, egoera hobetzen ari dela 
eta lehengora itzul gaitezkeela ezer gertatu ez balitz 
bezala, eta, beraz, ez direla beharrezkoak aldaketak, 
eta hori guztia ahantzaraziz edo ezkutatuz erreskate-
katea, diru edo babes publikoarekin egindako 
erosketak eta abalak, eta abian diren doikuntzak eta 
birmoldaketak. 

Lehenik eta behin, burbuila-osteko arazoei buruzko 
diagnosi ona egiteko, jakitun izan behar dugu arazoa 
aldatu egin dela; hau da, lehen, lurzoru urbanizagarri, 
azpiegitura eta etxebizitza gutxi zeuden, eta gero, 
horiei guztiei probetxu gutxiegi atera zaie, eta horri 
gehitu behar zaio familien eta enpresen gehiegizko 
zorpetze-maila eta/edo likidezia gabezia nabarmena, 
eta ase gabeko premiek eragindako egoera itogarria. 
Bigarrenik, lehen esan badugu ere aipatu beharrekoa 
da, burbuila-osteko doikuntza-unean gaude, eta 
likidezia premia handien duten familien eta enpresen 
desinbertsioak mesede egiten die «inbertitzaile 
berriei» bankaren eta SAREBen bidez, eta doikuntza 
horrek alokairurako bidea hartu du. Berriro 
adierazi nahi dugu ez dela onargarria esku-hartze 
publikoa hain handia izatea eta birmoldaketa modu 
opakuan eta desarautuan gauzatzea, harreman onak 
dituzten gutxiengo batzuen negozioak bultzatzeko. 
Birmoldaketa hori gardentasunez gauzatu behar da 
eta krisiak eragindako kalte sozialak eta ekonomikoak 
arintzera bideratu; horretarako, higiezinen eta 
esparru finantzarioaren egoera dibertsifikatu behar 
da, alokairuko entitate handizkariei bide emanez, eta 
baldintzatzat jarrita likidezia-arazoak zein ordaintzeko 
arazoak dituzten pertsonen eta erakundeen esku 
dagoen eta baliatu gabe dagoen stock-ari erabilera 
soziala ematea eta aldi berean irabaziak eskuratzeko 
aukera ematea, horrela lortuko baita ase gabeko 
premiak arintzea. Baina oso kontuan izan behar dugu 
birmoldaketa hori gauzatzeko eragozpen nagusia 
egun indarrean dagoen higiezinen eredua dela. Eta 
hirugarrenik, jakitun izan behar dugu, ezinbestean, 
ahulduta eta ustelduta dagoen higiezinen eta esparru 
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finantzarioaren eredu baten ondorioak jasaten ari 
garela, eredu horrek ez diela irtenbidea ematen 
estatuak dituen arazo nagusiei eta premiazkoa dela 
eredu hori birmoldatzea. Eta higiezinen eta esparru 
finantzarioaren eredua erreformatzea presazkoa 
dela, horrek lagunduko bailuke estatuaren ekonomia 
eta politika onbideratzea, Europako ereduekin 
parekatzea… Baina, horretarako, funtsezkoa da indar 
politiko gehienek adostutako egiazko Estatu-ituna, eta 
itun hori eredu horrekin lotutako interes zitalak eta 
aitorrezinak ez dituen orok sinatu beharko luke.

Eta kontua ez denez politikak eta tresnak hemen 
zehaztea, adierazi nahi dut konturatu behar dugula 
ereduaren birmoldaketak berekin dakarren onbideratze 
ekonomikoa eta politikoa sustatzea lortzeko, 
etxebizitza batean bizitzeko moldaerak sustatzea 
lortzeko, eta ondare higiezina eraginkortasunez erabil 
dadin sustatzea lortzeko, nahitaez bideratu behar 
ditugula esparru instituzionala eta kulturala egungo 
higiezinen ereduan dauden guztiz kontrako aldera. 
Zehazki, ezinbestekoa da: 

■n Etxebizitza inbertsio gisa hartzeari utzi eta erabi-
lerako ondasun gisa hartzea. 

■n Gainbalioak sortzeari utzi eta errentak kobratzea. 
■n Eraikitzeari utzi eta dagoeneko eraikita dagoen 

ondarea birgaitzea, berrerabiltzea eta okupatzea. 
■n Etxebizitza libreak jabetzan hartzera sustatu ordez, 

alokairua eta etxebizitza soziala sustatzea.
■n Udalen aurrekontu eskasia eta haien diru-sarrerak 

lurzoruen birklasifikazioarekin eta hiri-hazkundea-
rekin lotutako diru-bilketako figurak bertan behera 
utzi, eta hazkunde horrekin zerikusia ez duten fi-
gurak oinarri hartuta lortutako diru-sarrerak esku-
ratzea4.

■n Ustelkeriari amaiera eman eta politika onbidera 
eramatea. 

4. Ikusi Naredo, J. M. (2015), «Un tema clave: el modelo de 
financiación local y su relación con los distintos modelos 
inmobiliarios», Papeles aldizkaria, 129. zk., eta Sanz, B. 
eta Bustos, D. (2015), «Financiación local. Apuntes para un 
cambio de modelo», Papeles aldizkaria, 130. zk.

■n Opakutasuna utzi eta gardentasunari bide ematea. 
■n Despotismoari amaiera eman eta herritarren inpli-

kazioa eta parte-hartzea sustatzea…
Laburbilduz, bada garaia mundu guztia honetaz 
jabetzeko:

1. Higiezinen eta esparru finantzarioaren egungo ere-
dua ahulduta dago, ez du balio egungo krisia arint-
zeko, eta eredu horrek funtsik gabeko itxaropenak 
eta jardunbide ustelak sustatzen jarraitzen du.

2. Premiazkoa da eredua birmoldatzea, ez bakarrik 
gehiengoarentzako osasungarriagoak izango di-
ren politika-, lurralde- eta hirigintza-aukeretara 
bideratzeko, baizik eta hain beharrezkoa den 
desinbertsioa (higiezinetan) eta zorpetze-maila 
finantzarioak behera egitea ere bultzatzeko (eta 
horretarako, 1. ikasbidea: minusbalioak onartzea, 
ezkutatu ordez; erabiltzen diren tasazio-indizeak 
eta zerga-balorazioaren indizeak behera egiteak 
arbuioa eragiten baitu).

3. Birmoldaketa honek ondare gehiago eraikitzea 
baino beharrezkoagoa du gaindimentsionatutako 
higiezinen ondarea kudeatzea, birgaitzea eta be-
rrerabiltzea, bermatuko bada ondare horren era-
bilera eraginkorra, ikusita egungo abandonu- eta 
aurri-egoera (eta horretako, 1. ikasbidea: argitzea, 
saihestu ordez, zein den higiezinen stock-a eta zein 
diren premiak, biak batera kontuan hartzeko, eta 
bien arteko erlazioa jakinda, lurralde-, hirigintza- 
eta gizarte-mailako politikak baliatzea, eskuragarri 
dauden bitarteko eta tresna guztiak oinarri hartuta). 

4.  …Eta birmoldaketa hori gabe eta egungo obs-
kurantismoarekin jarraituz gero (zeina ez den 
aldatzen, burbuila-osteko higiezin-harrapakinen 
erabilera desarautuarekin lotutako negozio onak 
bultzatzen jarraitu ahal izateko eta ezkutuan edu-
kitzeko), krisi ekonomiko eta soziala luzatu eta 
latzagoa egingo da. n
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EKONOMIA FEMINISTA: PROPOSAMENAK PANDEMIA-GARAIAN

I raganeko beste krisi ekonomiko batzuetan 
ez bezala, ekonomia mundu-mailan hankaz 

gora jarri duen pandemiak sortutako krisi batean 
murgilduta gaude bete-betean une honetan, nahiz 
eta eraginak ez diren berdinak herrialde guztietan. 
Horrenbestez, oso bestelako krisi ekonomiko 
batean gaude, mugikortasun-murrizketak direla-
eta ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko langilez 
hornitu ezin izanak eragindakoa, eta horrek berekin 
ekarri du kapital-errentagarritasunaren krisia eta 
zenbait sektore ekonomikotan jarduerari aldi 
baterako edo behin betiko utzi behar izatea. Krisi 
honek aurreko krisiaren ondorioz sortu ziren eta 
oraindik ere konpontzeko zeuden arazoak are 
gehiago larriagotzea eragin du; gogora ekarri behar 
da aurreko krisiaren ondorioz, zerbitzu publikoetan 
eta prestazio sozialetan hamarkada batez murrizketak 
egin zirela, lan-arloan prekarizazioa orokortu egin 
zela, eta horiek guztiek desberdintasunak are 
handiagoak izatea eragin zutela.

Horrezaz gain, COVID-19 gaitzak sortutako osasun-
krisiari aurre egiteko biztanleria konfinatu izanak, 
agerian utzi ditu sistemak esparru guztietan (politikoan, 
ekonomikoan, sozialean eta ekologikoan) dituen 
ahuleziak eta gabeziak, baina, bereziki, zaintzen eta 
herritarrak zaintzeko bitartekoen esparruan dituenak. 
Krisi honek bete-betean eragiten die emakumezkoei, 
haiek baitira batez ere lan horiek beren gain hartzen 
dituztenak, izan ordainduta edo izan doan, eta 
lan horiek areagotu egin dira jarduera etetearekin 
batera. Agian aukera ezin hobea da bizitzaren 
sostengurako beharrezkoak diren lan horiek guztiak 
ezagutarazteko eta ageriko egiteko, bai eta zaintzen 
erantzukidetasunaz gizartea sentsibilizatzeko ere. 
Une aproposa da politika ekonomikoa birpentsatzeko, 
gizatiartuagoa eta hurbilekoagoa egite aldera, bizitzari 
benetan eragiten dioten arazoak aztertuz.

Idatzi honen helburua egungo osasun-krisiak 
emakumeen lanean, ordaindutakoan zein zaintzen 
arlokoan, eragin dituen ondorioak eta inpaktua 
aztertzea da, eta, gero, egoera hori leuntze edota 
gainditze aldera neurri eta politika posibleetako 
batzuk proposatzea.

Emakumeen lanean oso bestelako 
ondorioak ekarri dituen krisia

COVID-19 gaitzak sortutako osasun-krisiak are 
handiagoak egin ditu lan-arloan eta zaintzen 
arloan emakumezkoen eta gizonezkoen artean 
lehendik zeuden desberdintasunak. Lanpostu asko 
suntsitzearekin batera, pentsatzekoa da beste enplegu 
batzuk sortuko direla, eta beste batzuk eraldatu egingo 
direla ere bai, egoera berrietara egokitzeko, eta aldi 
berean, pertsonen zaintzarako zerbitzuek garrantzi 
handiagoa hartuko dutela; hau da, lana eta bizitza 
bateragarri egiteko neurriak hobetu egingo direla, 
eta horretarako, eragile guztien erantzukidetasuna 
sustatuko dela, eta lanean eta zaintzan eman beharreko 
denbora moldatuko dela, besteak beste.

Lan-merkatuan duten egoerak okerrera egiteko 
arriskuan daude emakumeak; izan ere, emakumeek 
dituzte, batez ere, enplegu ezegonkorrenak, 
prekarioenak, informalenak, okerren ordaintzen 
direnak, babes sozial txikien edo batere ez dutenak 
eta langabezian geratzeko arrisku handien dutenak, 
eta, horrezaz gain, haien gain daude zaintza-lanak, 
nola esparru pribatuan hala publikoan. 

Aurreko krisietan, ondorioek gehiago eragin zioten, 
hasiera batean, gizonezkoen lanari, eta, gero, 
gainerako ekonomiara hedatu ziren. Egungo krisiak, 
ordea, bereziki eragiten die emakumezkoei, haien bi 
zereginetan: zaintzaile diren aldetik, areagotu egin 
baita zaintza-lanaren zama, zerbitzu sozialak eta 
hezkuntzakoak erabat etetearen ondorioz; eta langile 
gisa, ondorioak baitakartza batez ere feminizatutako 
enpleguetan, nahiz eta ondorioak ez diren berdinak 
enplegu horien sektorea herritarren ustetan funtsezkoa 
izan edo ez-funtsezkoa izan.

Funtsezkotzat katalogatutako enpleguetako asko, 
osasun-krisiari aurre egiteko lehen lerroan dihardutenak, 
nabarmen feminizatuta daude: medikuak, erizainak, 
erizain-laguntzaileak, garbitzaileak, egoitzetako 
langileak, botiketako langileak, elikagai-dendetako 
langileak, supermerkatuetako apal-hornitzaileak eta 
kutxazainak, etxez etxeko arretako langileak, etxeko 
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zaintzaileak eta langileak… Enplegu horietako 
batzuetan aritzeko kualifikazio-maila handia behar 
da, egonkorrak dira, babestuta daude eta ondo 
ordaintzen dira, baina beste enplegu batzuetan, berriz, 
ez da prestakuntzarik behar, prekarioak dira, lanaldi 
partzialeko kontratuak edo kontraturik gabeak dira, 
babes sozial txikia edo batere ez dute, eta soldatak oso 
baxuak dira, pobreziatik irteteko aukera ere ematen ez 
dutenak. Enplegu horiek guztiak ezinbestekotzat eta 
funtsezkotzat hartu dira osasun-larrialdiko egoeran, 
eta enplegu horietako langileek kutsatzeko zein 
gaixotzeko arrisku handiagoa dute.

Osasun-alorreko profesional guztien % 70 emakumea 
da1; emakumea da erizainen % 85, botiketako 
langileen % 72, ospitaleetako eta osasun-zentroetako 
garbitzaileen % 100, egoitzetako zaintzaileen 
% 84, pertsonen zaintzako langileen % 92, etxeko 
lanetako langileen % 99, garbitasuneko langileen 
% 86, eta supermerkatuetako apal-hornitzaile eta 
kutxazainen % 85. Guztira, emakumeek betetzen 
dituzten enpleguen 1/3 funtsezkotzat katalogatutako 
sektoreetakoak dira, eta enplegu horiek krisi-garaian 
ez dute behera egin, aitzitik, gora egin dute kopuruan, 
osasun-premiak direla eta.

Pandemian ez-funtsezkotzat hartutako sektoreei 
dagokienez, berriz, emakumeek betetzen dituzten 
enpleguek telelanean aritzeko duten aukeren arabera 
baloratu behar dira ondorioak. Batetik, hezkuntzaren 
sektorean, lan-intelektualeko profesionalen, 
zientzialarien, kudeaketaren alorreko espezialisten 
eta administrari- eta kontabilitate-laguntzaileen 
enpleguetako sektoreetan, bai publikoan eta bai 
pribatuan, emakumeen enpleguari eutsi zaio, ia 
baldintza berberetan, telelanari esker. Beste sektore 
batzuetan, berriz, hala nola merkataritzan, ostalaritzan, 
sukaldaritzan edo turismoarekin lotutako jardueretan, 
zeinetan enpleguak prekarioagoak eta informalagoak 
diren, telelanean aritzeko aukera gutxi edo batere ez 
dute, eta jarduera eten beste aukerarik ez dute izan 
konfinamenduaren epealdi zorrotzonean; batzuek 
aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea ireki 
behar izan dute jarduerari berriro ekin arte, eta beste 
batzuek negozioa behin betiko itxi dute.

Sektore ez-funtsezko horietan, hezkuntza-alorreko 
enpleguen % 68 emakumeak betetzen ditu, eta 
kontabilitate- eta administrari-laneko, bidaia-
agentzietako laneko, telefonozainen eta harreragileen 
enpleguen % 67, jatetxe-arloko eta merkataritzako 

1. Biztanleria aktiboaren inkestako datuak, 2020 (INE).

enpleguen % 57, eta elikagai-prestaketako enpleguen 
% 70. Azken batean, emakumeen % 40 inguruk 
enplegu ez-funtsezkoa du, eta, beraz, pandemiaren 
zoriaren mende daude.

Aparteko aipamena merezi dute etxeko langileek, 
gehienak inolako gizarte-babesik gabeak; badira 
asegurua dutenak ere, oso prekarioa, langabezia-
sorospena jasotzeko ere iristen ez zaiena. Pandemia-
garaian, haietako asko ezin izan dira lanlekura joan, 
edo etxera itzuli, etxean bertan lo egiten dutenen 
kasuan; beste batzuk kaleratu egin dituzte, kutsatzeko 
beldurragatik, eta inolako diru-sarrerarik gabe geratu 
dira, eta non bizi ez dutela ere asko geratu dira. 
Emakume horietako asko migratzaileak dira, eta 
irabazten duten soldata jatorriko herrialdera bidaltzen 
dute, senideei laguntzeko. Enplegua galdu ez dutenen 
kasuan, lan-zama handiagoa izan dute, ikastetxeak 
edo enplegu-emaileen lanlekuak itxi egin zirelako. 
Datu ofizialen arabera2, etxeko langileen % 70 dago 
Gizarte Segurantzan alta emanda, baina, ziurrenik, 
askoz gehiago dira alta emanda ez daudenak, asegurua 
ez dutelako edo lan-baimenik ez dutelako. Emakume 
horiek betetzen dituzte gure sistemak dituen gabezietako 
asko; zehazki, zaintza-lanetarako bigarren baliabide 
erabiliena da, familien atzetik, baina zerbitzu publikoen 
eta itunduen aurretik dago, alde handiarekin3.

Eta azkenik, krisi honek kalteak eragin dizkien beste 
emakume batzuk ere aipatu behar ditugu, zehazki, 
gure herrialdean sartu ezinik geratu direnak, pandemia 
kontrolatzeko neurri gisa mugak itxi zirelako: zaintza-
lanak egiteko migratzen duten emakumeak, paperak 
dituzten edo ez dituzten emakumeak, emakume 
errefuxiatuak…

Krisi honen ezaugarri bereizgarriena da, beharbada, 
zaintzaren eremuari bete-betean eragin diola. 
Konfinamenduak etxeetako lana areagotu egin 
du: hezkuntza-alorreko egitekoak, etxeko lanak, 
mendetasuna duten, adinekoen, adingabeen eta gaixotu 
direnen zaintza-lanak; lan horiek guztiak, ikastetxeak 
eta arretarako zerbitzuak etetearekin batera, familien 
gain, eta, bereziki, emakumeen gain geratu dira. 
Gainkarga horrek ondorio kaltegarriak eragiten dizkie 
lan ordaindua egiten jarraitzen dutenei, batez ere 
telelana egiten dutenei edo funtsezko lanak dituztenei. 
Pandemiak iraun bitartean egindako azterlanen 

2. Biztanleria aktiboaren inkestak 2020ko hirugarren hiruhile-
koan jasotako datuen arabera, 529.000 etxeko langile daude, 
baina Gizarte Segurantzan 377.600 soilik daude etxeko lan-
gileen erregimenean afiliatuta urriaren amaieran.

3. Isabel Otxoa (2020).
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arabera4, gizonezko askok, nahiz konfinamenduan 
egon eta aldi baterako langabezian egon, apenas 
aldatu dute etxeko zein zaintzako zereginekiko jarrera, 
eta emakumezkoek hartu dituzte beren gain zeregin 
horietako asko, haien lan-egoera edozein izanda ere. 

Guraso bakarreko familiak kaltetu ditu gehien 
konfinamenduak; familia horietatik, emakumea buru 
den familien kopuruak % 80 egiten du, eta 15 urtetik 
beherako adingabeen % 10 dago haien kargura. Inoren 
laguntzarik gabe egin dute bai lan ordaindua eta bai 
zaintza-lana, baina kasu honetan, are zailagoa egin 
zaie egoera; izan ere, ikastetxeak itxita egoteaz gain, 
ezin izan dute zaintza informaleko sareetara jo, hala 
nola senideengana, lagunengana eta auzkokideengana. 
Hortaz, lana eta bizitza bateragarri egiteko aukera 
gutxi izan dute.

Laburbilduz, pandemia honek agerian utzi ditu 
sistemaren kontraesanak: zaintza-zereginen gainkarga, 
balioesten ez diren eta batez ere emakumeek egin 
dituzten zereginena; eta enplegu ordainduetan 
eragindako ondorioak, batik bat funtsezkotzat 
hartutakoetan, prekarioak asko eta asko, eta gizartean 
balioetsi gabeak.

Aldaketarako proposamenak

Une egokia izan daiteke zainketen gizarte-antolaketa 
hobetzeko; izan ere, antolaketa horrek sexuaren 
araberako lan-banaketa du oinarri, eta emakumeak 
sozialki eta ekonomikoki diskriminatzen ditu. Egitekoak 
beste modu batean, modu berdinzaleagoan antolatzea 
posible da, zaintzak erantzukidetasunez banatuta 
gizartearen artean, hau da, emakumezkoen, gizonezkoen 
eta kalitate oneko zerbitzu publikoen artean. 

Pertsonen bizi-kalitatea eta ongizatea hobetze aldera, 
ekonomiak zaintzen zeharkako planteamendu bat 
hartu behar du bere baitan; planteamendu horretan, 
emakumeek modu aktiboan hartu behar dute parte 
neurriak prestatzen, hau da, neurriak sortzen eta politika 
gisa ezartzen, genero-ikuspegia kontuan hartuz, 
emakumeen aldarrikapenei eta premiei erantzunez, 
gabeziak detektatuz eta hobetzeko proposamenak 
eginez. Horretarako, datuak sexuaren arabera bereiztea 
zeinen garrantzitsua den gogorarazi behar da oraindik 
ere, jakiteko politikek zenbateko desberdintasunak 
eragiten dituzten, eta, hala, atzean inor ez uzteko. 

4. Lidia Farré (2020).

Politika sektorialen bidez, jarduera zehatzak gauzatu 
daitezke, bereziki oso feminizatuta dauden esparruetan, 
lan-alorreko segregazioa desagerraraztera edo 
emakumeek beste sektore batzuetan lan egin dezaten 
sustatze aldera bideratuta, egungo genero-arrakalak 
murriztuko badira.

Enplegu-politikek emakumeekiko konpromisoa hartu 
behar dute, eta emakumeak lan-merkatutik botatzea 
eragozteko neurriak hartu. Aurretik izan diren beste 
krisi batzuek agerian utzi dute emakumeek arrisku 
handiagoa dutela langabezian geratzeko, haiek 
betetzen dituzten enpleguek suntsitzeko aukera 
handiagoa baitute, kalitate eskasekoak direlako. 
Enplegu-politika aktiboak bitarteko eraginkorrak 
izan daitezke emakumeen lan-baldintzak hobetzeko 
eta haien enpleguari laguntze aldera neurriak 
ezartzeko, horretarako emakumeen prestakuntza eta 
kualifikazioa hobetuta, enplegu egonkorrak eta kalitate 
onekoak sustatuta, kaleratze masiboak eragotzita, 
enplegu informalak erregulariza daitezen lagunduta, 
eta emakumezkoen eta gizonezkoen soldatak 
parekatuta… Neurri horiek guztiak emakumeak lan-
merkatutik atera daitezen eragoztera eta haien lan-
egoera hobetu eta parekatzera bideratuta daude.

Gizarte-babeseko sistemak herritar guztiak hartu behar 
ditu bere baitan eta guzti-guztiak babestu. Hori lortzeko, 
estaldura zabaldu behar du prestazioetako batzuk soilik 
onartzen zaizkien kolektiboak ere sartzeko sisteman, 
hala nola etxeko langileak; ezkutuko ekonomian 
jarduteagatik orain baztertuta dauden taldeak hartu 
behar ditu, hala nola lan-kontraturik gabe zaintza-lanak 
egiten dituzten emakume migratzaileak; eskaintzen 
diren prestazioak hobetu behar dira, batzuk ez baitira 
nahikoak, besteak beste, langabeziako prestazioa; eta 
premia handien duten pertsonen errentak osatzeko 
neurri gehiago behar dira, oraindik orain sortutako 
bizitzeko gutxieneko diru-sarrera kasu. Azken batean, 
genero-alborapenik gabeko sistema bat, agerian 
baitago egungo lan-merkatuan desberdinkeriak eta 
diskriminazioak jasaten dituztela emakumeek. 

Nola enplegu-politikek hala gizarte-babeseko 
politikek funtsezkoak izan behar dute egungo 
sexuaren araberako lan-banaketari aurre egiteko, 
eta hori lortuko bada etxeko lanak eta zaintza-lanak 
erantzukidetasuna oinarri hartuta beste modu batera 
antolatzea eta banatzea xede izango duten neurriak 
ezarri behar dituzte. Neurri horietako batzuk dira, 
besteak beste, zaintzarako baimen ordainduak, 
ordutegi malguak eta lanaldi murrizketak, eta, 
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horiekin batera, gizarte- eta laguntza-zerbitzu publiko 
eta kalitate onekoak eskaintzea, lortzeko zaintza-
lanak modu ekitatiboagoan banatzea emakumeen 
eta gizonen artean, eta nola ez Estatua, merkatua eta 
komunitatea erantzukidetasunez inplikatzea.

Eta azkenik, berebiziko garrantzia dute zaintzaren 
esparruko jardunek; izan ere, egungo krisiaren aurretik 
ere jada nabarmenak ziren gabeziak sektore horretan, 
murrizketa handiak egin baitira azken hamarkadan eta 
oso garrantzi gutxi eman baitzaio gure herrialdean. 
Zaintzak pertsona orok zaindua izateko eta nola 
zaintzea nahi duen erabakitzeko eskubidetzat hartzen 
badira, bai etxean bertan eta bai gizarte-zerbitzuetan, 
kalitate oneko zaintzen sistemak ezinbestez bermatu 
behar du estaldura egokia, pertsona orok bere 
bizitzaren joanean dituen premiak ahalik eta baldintza 
onenean asetzeko.

Hau da, haurrentzako zaintza- eta arreta-zerbitzuak, 
zeinak eskolaz kanpoko jarduerak izango dituen urte 
osoan zehar, zerbitzu mediku eta osasun-zerbitzua, 
premia bereziak dituzten pertsonentzako arreta-
zerbitzuak, adinekoentzako edo mendekotasuna 
duten pertsonentzako egoitzak, eguneko zentroak, 
etxez etxeko laguntza, indarkeria matxistaren biktimei 
laguntzeko zentroak… Horiek guztiak zaintzako 
azpiegiturak dira eta finantzaketa handia behar 
dute, baldin eta pertsonentzako arreta eta pertsonen 
ongizatea hobetzea lortu nahi bada.

Halako zerbitzuetan inbertsio publikoa egitea, gizarte-
onura alde batera utzita, krisiari irtenbidea emateko 
sinbolo klasiko bat da, enpleguaren sorrera sustatzen 
baitu, ez bakarrik eraikuntzaren sektorean (nagusiki 
maskulinoa), baizik eta zaintzen sektorean ere bai 
(nagusiki femeninoa). Zaintza-lanetan inbertitu 
behar da, berekin ekarriko baitu hobeto prestatutako 
eta ordaindutako langileak kontratatzea adinekoak, 
adingabeak eta mendekotasuna duten pertsonak 
zaintzeko; horrezaz gain, zaintza-lan ordaindua 
zein ordaindu gabea esparru guztietan balioestea eta 
egungo genero-arrakalak desagerrarazten laguntzea 
ere eragingo du.

Politika fiskalari dagokionez, behar adinako baliabide 
publikoez hornitu beharko luke gizarte-alorreko 
inbertsioa, gure gizarteak zaintzetan dituen gabezia 
handiak arintze aldera. Kreditu bigunak, iruzurraren 
zein ihes fiskalaren aurkako borroka, zerga-sistema 

bidezkoagoa eta progresiboagoa —zerga-erantzukizun 
berberak eskatzeko laneko errentei eta kapitalaren 
errentei, kapital multinazionala barne—; laburbilduz, 
esku-hartze publikoaren ahalmena areagotzea ekarriko 
dituzten neurriak.

Pandemia honek ageriko egin ditu, besteak beste, 
gure zaintza-ereduaren ahuleziak eta gabeziak, zeinak 
zerbitzu minimo nagusiki pribatuak oinarri dituen, 
eta zeinetan emakumeek modu prekarioan lan egiten 
duten. Lehentasuna izan behar du pertsonen ongizatea 
gailenduko den sistema publiko, unibertsal eta kalitate 
onekoa edukitzeak.

Horiek guztiak kontuan hartu beharko liratekeen ekintza 
eta neurri posibleetako batzuk baino ez dira, baldin 
eta helburua bada eredu ekonomiko bidezkoagoa, 
berdinzaleagoa eta jasangarriagoa lortzea. n
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MAILA ANITZEKO ETA ERAGILE ANITZEKO GOBERNANTZA, LURRALDE-ERRESILIENTZIARAKO:  
GIPUZKOAREN ETA DEBABARRENA, GOIERRI ETA UROLA ERDIA ESKUALDEEN KASUA

2. Lurralde-erresilientzia eraldatzailea 
lortzeko gobernantza

Erresilientzia kontzeptua moda-modakoa dugu gaur 
egun. Alabaina, zenbait ikuspegitatik interpretatu 
daitekeen kontzeptu bat da. Bada, une honetan gure 
gizartea bizitzen ari den egiturazko aldaketa sakonen 
testuinguruan, ikuspegi eboluzionista hartu behar 
dugu. 

Ildo horretatik, erresilientzia ez da pandemiaren 
aurretik geunden egoerara itzultzea, edo kanpo-eragin 
bat izango balitz bezala aurre egitea hari, besterik 
gabe. Gure eredu ekonomikoa eta ekoizpen-eredua 
etengabe eraldatzeko gai izatea da, bizitzen ari garen 
trantsizio nagusiek —digitala, berdea eta demografiko-
soziala— eskaintzen dizkiguten aukerak baliatu 
ahal izateko. Elkarrekiko lotura garbiak dituzten 
dimentsioak dira; adibidez, ezin da lehiakortasun 
ekonomikoa sustatu kontratu soziala kontuan hartu 
gabe, edo industriak digitalizatzeko edo jasangarriago 
bihurtzeko duen gaitasuna aintzat hartu gabe. Horrek 
guztiak agerian uzten du moldagarritasuna sustatzeko 
gai diren politikak oso garrantzitsuak direla.

Literaturan adierazten den eran (Geels et al., 2002; 
Geels eta Schot, 2010, besteak beste), trantsizio 
nagusiak eragile anitzeko eta maila anitzeko ikuspegi 
batetik egin behar dira. Hori horrela, susperraldiari 
ekiteko, lehendik zeuden harreman-egituretan 
(espezializazio adimenduna eta kluster politika, 
besteak beste) oinarritutako gobernantza-eredu bat 
antolatzeaz gainera, horiek sendotu eta birdefinitu 
egin behar dira, administrazio-mailen arteko 
kogobernantza-ereduekin, lurralde-eragileek paper 
garrantzitsua izan dezaten eraldaketarako gaitasun 
sistematiko bat sortzeko bidean. 

1. Sarrera 

COVID-19ren pandemiak eta hari aurre egiteko 
ezarritako neurriek krisialdi sozioekonomiko berezia 
eragin dute; izan ere, berezia da irismen globala 
duelako, oso larria delako, eta inpaktu sozialak eta 
ekonomikoak nahasten direlako. Krisialdi honek 
erronka berriak utzi dizkigu, ekonomia eta gizarte 
erresilienteak eraikiz joateko (Orkestra, 2020).

Erresilientzia diogunean, honako hau dugu buruan: 
aldatzeko, egokitzeko eta eraldatzeko gaitasuna, bai 
pandemiaren eraginei dagokienez, bai eta trantsizio 
digitalari, berdeari eta sozialari dagokienez ere, horiek 
zehaztuko baitute garapen iraunkorra datozen urteotan 
(Davoudi et al., 2013). Erresilientzia sustatzea epe 
luzerako lana da; ezin da egun batetik bestera sortu. 
Gainera, hainbat eragile eta beren gaitasunak antolatu 
eta koordinatu behar dira. Hori horrela, gobernantzak 
funtsezko papera izaten jarraituko du.

Hain zuzen ere, maila anitzeko eta eragile anitzeko 
gobernantzak lurralde-erresilientziaren sustapenean 
duen paperari buruzkoa da artikulu hau, eta, zehazki, 
tokiko gobernantzaren papera aztertzen du maila 
sakonagoan. Aztertutako kasua Gipuzkoako Lurralde 
Garapenerako Laborategiaren (EAE) proiektuaren 
esparruan eta Debabarrena, Goierri eta Urola Erdia 
eskualdeetan eraikitako maila anitzeko gobernantza-
eredua da. Kasu horiek agerian utzi dute oso 
baliagarria dela tokiko mailan jardutea, hurbiletik, 
trantsizio handiei aurre egiteko, betiere, prozesuen 
maila anitzeko antolaketa bat ziurtatuz gero. Halaber, 
eskualdeetako garapen-agentziek egungo krisialdi-
testuinguruan izan duten paper-bilakaerari buruz 
eztabaidatzeko zenbait elementu mahaigaineratuko 
ditugu. 

Itziar Abarisketa Goenaga Miren Estensoro García 
Iraurgi Berritzen (Urola Erdiko Garapen 
eta Berrikuntza Agentzia, Gipuzkoa)

Orkestra (Lehiaren Euskal Agintaritza) 

Xabier Pérez Dorronsoro Cristina Zumeta Azpitarte
Goieki (Goierriko Garapen 
Agentzia, Gipuzkoa) 

Debegesa (Debabarreneko Garapen 
Ekonomikorako Elkartea, Gipuzkoa) 
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Maila anitzeko gobernantza bat eraikitzeko, tokiko 
mailaren eta haren gobernantza-espazioen papera 
aitortu behar da. Elkarrekikotasun bat sortu behar da, 
lurralde-maila desberdinetatik —tokiko maila barne— 
sustatutako estrategien osagarritasunean oinarritua. 
Tokiko esparruaren ekarpena erabakigarria izan 
daiteke zenbait eragileren inplikazioa lortzeko, hala 
nola ETEena eta herritarrena, eta, orobat, estrategia 
jakinak sortzeko, testuinguruko baldintzetara modu 
zehatzagoan egokituta egonik, eraldatzeko ahalmen 
handiagoa izan dezaketelako. 

3.  Gipuzkoa: lurralde-garapenerako 
maila anitzeko gobernantza-eredua, 
eskualde-gobernantzan oinarritua

Gipuzkoako Lurralde Garapenerako Laborategia

Gipuzkoa EAEko probintzietako bat da, eta, hor, 
2009az geroztik, prozesu esperimental bat ari dira 
gauzatzen, maila anitzeko gobernantza bat sortzeko. 
Lurralde Garapenerako Laborategia (LGLab) izena 
du proiektuak, eta haren xede nagusia da lurralde-
garapenaren esparruarekin lotutako politiken 
efizientzia hobetzea, lurralde-mailen arteko 
harremanak hobetuz eta gobernantza kolaboratibo 
eta ireki bat sortuz, Foru Aldundiaren (GFA) eta 
eskualdeetako garapen-agentzien artean bereziki. 
Ikerketa-ekintza ereduaren oinarri metodologikoan 
dago (Karlsen eta Larrea, 2014).

LGLab-en baitan sortutako ikerketa-ekintzako 
proiektuetako baten xedea da garapen-agentziek 
bideratutako eskualdeko gobernantza bat sortzen 
laguntzea. Gobernuek, aldundiek edo eskualdeko 
gobernuek sustatuta lurralde-mailan sor daitezkeen 
eragile anitzeko gobernantza-guneez gainera, 
aipatutako eskualdeetako gune horien bidez nabarmen 
areagotzen da hainbat eragile inplikatzeko ahalmena. 
Ikerketa-ekintza proiektu honen xedea da: (1) 
ahalmenak garatzen laguntzea agentziei, dagozkien 
eskualdeetako gobernantza-guneetan eragile 
bideratzaile gisa jardun ahal izan dezaten, garapen 
sozioekonomikoa sustatzeko lanean; eta (2) gune 
horien eta GFAk bideratutako lurraldeko gobernantza-
guneen arteko maila anitzeko antolaketarako 
mekanismoak sortzea.

EAEko eskualdeetako garapen-agentzia gehienak 
1980ko hamarkadaren amaiera eta 1990eko 
hamarkadaren hasiera bitartean sortu ziren, une 
hartako krisialdi ekonomikoari (eta industrialari, 
batez ere) erantzun emateko. Gipuzkoan, zehazki, 
bailara bakoitzeko eskualde-nortasunarekin lotuta 
daude agentziak. 

Mende berriaren hasierara arte izandako bilakaeran, 
agentziek zenbait laguntza-zerbitzu eskaintzen 
zizkieten enpresa-sareari eta pertsona ekintzaileen 
kolektiboari. Nagusiki udal-gobernuetako ordezkariz 
osatutako administrazio-kontseiluetan oinarritutako 
gobernantza-ereduetatik abiatuta, esparru publikoaren 
eta pribatuaren arteko lankidetza-guneak eskualdeko 
garapena sustatzeko tresna nagusi bihurtu ziren 
(Estensoro eta Larrea, 2010; Estensoro, 2012). Eta, 
hain zuzen ere, joera hori sendotu egin da COVID-19k 
eragindako egungo krisiaren ondorioz. Hori horrela, 
zerbitzu-eskaintzaile izateko funtzio nagusi horrez 
gainera, lankidetza-guneak eskaintzeko funtzio hori 
ere badute. Gune horien xedea da erronka partekatuei 
aurre egitea, zenbait eragileren artean sortutako 
erantzunak behar dituzten erronkei, hain zuzen ere, 
eta, halaber, eskualdeko garapen-estrategiak zehaztea, 
dagokion ingurunean ekoizpen-eredu iraunkor berri 
baterantz iraganez joateko. 

Debabarrena, Goierri eta Urola Erdia eskualdeetako kasuak

Jarraian, Debabarrena, Goierri eta Urola Erdia 
eskualdeetako kasuak aurkeztuko ditugu. Hasteko, 
eskualdeen ezaugarriak azalduko ditugu laburki, eta 
hiru trantsizio nagusiekin lotutako erronkei aurre 
egitea xede duten proiektuak deskribatuko ditugu (1. 
taula). 

Debabarrena. Debegesa, Debabarreneko Garapen 
Ekonomikorako Elkartea, 1985ean jaio zen. 
Eskualdea zortzi udalerrik osatzen dute, eta 73.000 
biztanle inguru bizi dira hor. Hauek dira jarduera-
eremuak: pertsonak, hirigintza eta birgaitzea, garapen 
iraunkorra, turismoa eta industria-sektorearen 
lehiakortasunari laguntzea; eta guztien xedea da 
garapen iraunkorra sustatzea. Gaur egungo plan 
estrategikoaren esparruan, lehentasunezko lan-
ildoak dira eskualdeko gobernantza-eredu berri bat 
osatzea, berrindustrializatzea eta enplegu inklusiboa 
eta kalitatezkoa sortzea. BPTD-Basque Precision 
Technology District (www.bptd.eus) ekimena horren 
erakusgarri da. Izan ere, agerian utzi du eskualdeko 
gobernantza-eredu ireki eta partizipatibo baten bidez, 
lurraldeko posizionamendu-estrategia bat zehaztu eta 
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garatu daitekeela, bai eta nortasun juridiko propioa 
duen esparru publikoaren eta pribatuaren arteko 
lankidetza-ekimen bat ere (BPTD enpresa-elkartea).

Goierri. Goieki, Goierriko eskualdeko garapen-
agentzia, 1993an sortu zen, eskualdeko 18 udalerriek 
sustatuta (42.000 biztanle inguru). Goierri eskualdean 
garapen-politiken esparruan egindako ibilbidean, 
ardatz nagusiak izan dira, alde batetik, ETE 
industrialak dituen baina enpresa handi gidariak 
ere badituen sare industrial baten lokalizazioa, eta, 
bestetik, eskualdeko nortasun sendoa. Gobernantza-
eredua hiru ildo estrategiko nagusiren inguruan eraiki 
da: 1) Sustapen ekonomikoa. Goierri Valley elkartea 
sortu da, enpresa pribatuen, zenbait erakunderen eta 
garapen-agentziaren artean, eta hortik sustatzen da 
eskualdeko garapen ekonomikorako estrategia. 2) 
Esparru soziala. Esparru sozialeko zenbait eragileren 
eta Goiekiren artean, kolektibo zaurgarrien laneratzea 

ari dira sustatzen. 3) Energia. Udalen eta Goiekiren 
arteko lantalde batean, esparru horretako eskualdeko 
ildo estrategikoak zehazten eta lantzen dira.

Urola Erdia. Iraurgi Berritzen da Urola Erdiko 
agentzia; eskualdea 6 udalerrik osatzen dute (31.000 
biztanle). Elkartea 1988an eratu zen, eskualde 
berritzaile bat bultzatzeko xedez, balio erantsi 
handiko jarduerak eginez eta herritarren ongizate-
maila areagotuz. Gaur egun, agentziaren jarduera 
eta hark bultzatutako gobernantza-eredua zazpi 
esparru sozioekonomikotan egituratuta daude: 
lurralde-garapena, enpresa, hezkuntza, enplegua, 
ekintzailetza, turismoa eta merkataritza. Gobernantza-
eredu integratu horren erakusgarri, hainbat 
eragilek parte hartzen dute agentziaren kudeaketa-
kontseiluan eta trantsizio nagusiei aurre egiteko 
sortutako lankidetza-guneetan (Empresa Gunea-
trantsizio digitala edo UrolanEkin sarea, adibidez).   

1. taula. Hiru trantsizio nagusiei aurre egiteko eskualdeko proiektuak eta lankidetza-guneak

Trantsizio- 
mota Izenburua Deskribapena eta helburuak  Parte-hartzaileak Proiektua sustatzen  

duten gobernantza-guneak

Trantsizio 
berdea

UrEkozituz. 
Urola Erdian 
ekonomia 

zirkularraren 
aukerak 

partekatuz

1.   Enpresak ekonomia zirkularrera 
hurbiltzea eta hari buruz 
sentsibilizatzea, sektore-
hibridazioko lan-prozesuen eta 
berrikuntza-dinamiken bidez.

2.   Enpresa-eraldaketa sustatzea, 
iraunkorrak eta eko-efizienteak 
diren ekoizpen-jarduerak sortuz 

3.   Aukera-esparruak identifikatzea 
balio-kate bakoitzerako: 
makinen eta ekipoen fabrikazioa, 
eraldaketa metal-mekanikoa, 
altzarigintza, elikagaigintza eta 
eraikuntza. 

4. Eskualdeko enpresen artean 
lankidetza-ibilbide bat 
diseinatzea.

Enpresa industrialak, udalak, Gipuzkoako 
Foru Aldundia, Mondragon Unibertsitatea, 
B+I Strategy, IHOBE (Eusko Jaurlaritza) 
eta Iraurgi Berritzen.

Iraurgi Berritzenen Kudeaketa Kontseilua 
(enpresak, enplegu- eta prestakuntza-
erakundeak eta udalak).

Ekintzailetza 
ekonomia 

zirkularraren 
esparruan, 

Debabarrenan

Ekintzailetza berritzailea sustatzea, 
eta ekintzailetzari buruzko ikuspegi 
global bat eskaintzea, ekonomia 
zirkularraren kontzeptua zeharka 
landuz. 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saila, 
IHOBE, udalak, langileak, Bic Gipuzkoa, 
enpresa industrialak eta pertsona 
ekintzaileak eta Debegesa

Debabarreneko Ekintzailetza Foroa 
(udalak, Lanbide Heziketako zentroak, Bic 
Gipuzkoa eta Debegesa).

Goierriko 
energiaren 
eskualde-
mahaia

Eskualdeko energia-eredua zehaztea, 
honako hauetan oinarrituta: 
eskualdeko energia-plana eta 
mugikortasun iraunkorreko eredua. 
1. Eraikin publikoetan 

autokontsumorako energia 
sortzeko sistemak jartzea 
sustatzea. 

2. Eskualdeko mugikortasun-
eredua birzehaztea. 

3. Ibilgailuentzako kargaguneak 
eraikitzea udalerri guztietan.

Udalak, bi enpresa pribatu eta Goieki.
Goiekiko Administrazio Kontseilua (udalek 
eta agentziak berak osatua),
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Trantsizio- 
mota Izenburua Deskribapena eta helburuak  Parte-hartzaileak Proiektua sustatzen  

duten gobernantza-guneak

Trantsizio 
teknologiko-

digitala

Digitek: Urola Erdiko 
makina-erremintako 

enpresak 
digitalizatzea, 

lankidetzaren bidez.

1. Urola Erdiko makina-erremintaren 
sektorearen balio-katea aztertzea. 

2. Balio-katean parte hartzen 
duten enpresen diagnostiko 
teknologiko bat egitea, 
elkarreragingarritasunaren 
eta plangintza produktiboaren 
ikuspegitik.

3. Digitalizazioak makina-
erremintaren sektorearen 
balio-kateari ekar diezazkiokeen 
onurei eta abantailei buruz 
sentsibilizatzea.

Enpresak, Makina Erremintako 
Fabrikatzaileen Elkartea, GAIA klusterra 
eta Iraurgi Berritzen.

Enpresa Gunea: Urola Erdiko enpresen 
lankidetza-foroa.  

Debabarreneko 
ETEetan 

digitalizazio-
proiektuak eta 

4.0 industriakoak 
abiaraztea eta 

bizkortzea.

Enpresei (ETEak) laguntzea 
digitalizazio-proiektuak abiarazten, 
haien lehiakortasuna hobetzeko. 

Enpresa industrialak, start up direlakoak, 
udalak eta Debegesa.
Tresnak eta metodologia: Gipuzkoako 
Foru Aldundia, Gipuzkoako agentziak eta 
Orkestra.

LGLab-eko Eskualdearteko Mahaia.

Goierriko 4.0 
teknologien alorreko 
jardunbide egokien 

katalogoa.

1. Jardunbide egokien katalogo bat 
sortzea.

2. Enpresen lehiakortasuna eta 4.0 
trantsizioa bultzatzea, enpresen 
arteko lankidetzan oinarrituta. 

Empresas y Goieki.
LGLab-eko Eskualdearteko Mahaia 
eta Goiekiko Administrazio Kontseilua 
(udalek eta agentziak berak osatua).

Trantsizio- 
mota Izenburua Deskribapena eta helburuak  Parte-hartzaileak Proiektua sustatzen  

duten gobernantza-guneak

Trantsizio 
demografiko 

soziala

Urola Erdiko 
kolektibo zaurgarriak 
gizarteratzeko 
eta laneratzeko 
eskualdeko zerbitzu 
integratuak.

Gizarteratzeko eskualdeko zerbitzu 
integratuak abiaraztea, zenbait 
ekimenen bidez: prestakuntza-ibilbide 
integralak; baliabide-mapa; harrera-
planak; enpresen parte-hartzea; 
alfabetatzerako baliabideak. 

Hirugarren sektoreko elkarteak 
(Caritas, Gurutze Gorria, Loiola Center, 
Katealegaia, Gureak); LANBIDE (Eusk. 
Jaur.), udalak (Gizarte Zerbitzuak), 
prestakuntza-elkarteak (Sartu, EPA, KZ) 
eta Iraurgi Berritzen.

UrolanEkin sarea:
Gizarteratzeko eta laneratzeko 
prestakuntzaren eta enpleguaren 
eskualdeko foroa.

Emakumeak 
ehungintza-
sektorean 
laneratzeko enpresa 
bat sortzea Goierrin.

Emakumeen kolektibo zaurgarri 
bat laneratzea, honakoen bidez: (1) 
prestakuntza eta (2) kooperatiba 
sortzeko laguntza.

LKS, Sarea Fundazioa, Caritas, Goierri 
Eskola eta Goieki.

Gobernantza sozialerako gunea: Goieki, 
LKS next, Caritas.

Gizarteratzearen eta 
laneratzearen aldeko 
Debabarreneko 
sarea.

1. Zaurgarritasun-egoeran 
dauden pertsonen gizarteratzea 
eta laneratzea hobetzea, 
lan koordinatuaren eta 
kolaboratiboaren bidez.

2. Gizarteratzeko eta laneratzeko 
ibilbideak diseinatzea eta 
aktibatzea, esklusio-egoeran 
dauden gazteentzat eta 
emakumeentzat.

3. Laneratze-enpresak sortzen 
laguntzea.

4. Eragileen informazioa zabaltzea, 
jarduerei, prestakuntzei, lantegiei 
eta abarri buruzkoa.

Udalak (Gizarte Zerbitzuak, Immigrazioa, 
Enplegua), Euskal Enplegu Zerbitzua 
(Lanbide), Lanbide Heziketako zentroak, 
Helduen Etengabeko Prestakuntzako 
zentroak, 3. sektoreko elkarteak, 
gizarteratze-enpresak eta Debegesa.

Debegesako Administrazio Kontseilua 
(udalek eta agentziak berak osatua).
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4. Eztabaida eta ondorioak

Gipuzkoako kasuak, eta, zehazki, aztertutako hiru 
eskualdeetako kasuek, agerian uzten dute maila 
anitzeko eta eragile anitzeko gobernantzak potentzial 
handia duela eredu ekonomiko-produktiboaren 
eraldaketa eta lurralde-erresilientzia bera sustatzeko, 
eta horiek behar-beharrezkoak dira, hain zuzen ere, 
COVID-19ak eragindako krisialdi honetan.

Deskribatutako proiektuen emaitzak oraindik ezin 
badira aztertu ere, haien ezaugarriek agerian utzi dute 
eskualdeetako agentziek gero eta ahalmen handiagoa 
dutela gobernantza-eredu berriak sustatzeko. Ahalmen 
horrek, gainera, goranzko joera erakutsi du egungo 
krisialdi-egoera honetan. Enpresekin eta zerbitzu 
pertsonalizatuak jasotzen dituzten eskualdeetako 
gainerako eragileekin eraikitako harreman-sarean 
oinarrituta, agentziek lankidetza-prozesuak sustatu 
dituzte, trantsizio nagusiekin lotutako eskualdeetako 
garapen-erronka nagusiei aurre egin ahal izateko. 
Jarraian, ahalmen hori ahalbidetzen duten hiru 
dimentsio nagusiak zehaztuko ditugu. Egiaztatuta 
gelditu da lurralde-erresilientzia lortzeko, lurralde 
bakoitzeko erronka espezifikoak identifikatu behar 
direla (tokiko maila ere kontuan hartuta), eta, halaber, 
eragileen eta baldintzen arteko erlazio-ereduak 
birzehaztu behar direla, hori posible izan dadin.

Alde batetik, sektore sozioekonomikoen, esparruen edo 
kolektiboen ordezkari diren eragileak inplikatu behar 
dira, nahiz eta erronka berak izan, ez baitute izaten 
irtenbide partekatuak sortzeko gune edo mekanismo 
egokirik. Horrela, erronken konplexutasunari aurre 
egitea ahalbidetzen duten prozesuak dira; irtenbide 
posibleen irakurketa desberdin batetik abiatuta ere, 
eragileen arteko mendekotasuna aitortzen da, eta 
eraldaketa-prozesuak bideratzen dira, irtenbide 
partekatuak negoziatuz.

Beste alde batetik, proiektu horien eraldaketa-
ahalmena nabarmen areagotzen da, maila anitzeko 
antolaketarako mekanismoak dituztelako. 
Horretarako, mekanismo jakin batzuk izan behar dira, 
lurraldeko edo eskualdeko eragileak inplikatzeko, eta 
rolak finkatzeko, osagarritasunean eta partekatutako 
jolas-arauetan oinarrituta. Aztertutako kasuetan, 
zenbait modutan gertatzen da inplikazio hori: alde 
batetik, lurraldeko eragileek proiektuetan parte hartuz 
zuzenean, eta, bestetik, proiektuak sustatzen dituen 
gobernantza-guneetan inplikatuz. Lurraldeetako 
gobernuek maila anitzeko gobernantza-ereduak 
sustatzea (Gipuzkoako Lurralde Garapenerako 

Laborategia, adibidez), oso lagungarria da dimentsio 
horretarako.

Azkenik, prozesu horiek bideratze-ahalmen jakin 
batzuk behar dituzte, eskualdeetako garapen-
agentzietako lantaldeek landuak. Trantsizioak maila 
eta eragile anitzeko gobernantza baten bidez gauzatu 
ahal izateko, ahalmen horiek ikusarazi behar dira, eta, 
beraz, horretarako estrategia zehatz bat izan behar 
da. Estrategiak eta ondoriozko proiektuak zehazteaz 
harago, eskualdeetako garapen-agentzietako 
lantaldeak osatzen dituzten pertsonen ahalmenak 
birplanteatu behar dira. n

Erreferentziak

Davoudi, S., Brooks, E., eta Mehmood, A. (2013). 
Evolutionary resilience and strategies for climate 
adaptation, Planning, Practice and Research, 28(3): 
307-322.

Estensoro, M. (2012). Local networks and socially 
innovative territories. The case of the Basque 
region and Goierri county. Doktoretza-tesia. Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

Estensoro, M., eta Larrea, M. (2012). The evolution 
of local development agencies from service 
providers to facilitators in knowledge networks in 
the Basque Country: The role of academic expertise 
in the change process. Hemen: Bellini, N., Danson, 
M., and Halkier, H. (ed.). Regional Development 
Agencies: The Next Generation? Routledge

Geels, F.W. (2002). Technological transitions as 
evolutionary reconfiguration processes:  a multi-
level perspective and a case-study. Research Policy 
31 (8/9): 1257-1274.

Geels, F.W., eta Schot, J. (2010). The dynamics of 
transitions: a socio-technical  perspective. Hemen: 
Grin, John, Rotmans, Jan, eta Schot, Johan (ed.). 
Transitions to  sustainable development: new 
directions in the study of long term transformative  
change. Routledge: 11-104. or.

Karlsen, J., eta Larrea, M. (2014). Desarrollo territorial 
e investigación acción. Innovación a través del 
diálogo. Bilbo, Publicaciones Deusto.

Orkestra, 2020. Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lehiakortasunari buruzko 2020ko txostena. 
https:// www.orkestra.deusto.es/eu/ikerketa/euskal-
autonomia-erkidegoko-lehiakortasunari-buruzko-
2020ko-txostena 



41

Carlos Berzosa Alonso-Martínez

ez da hala. Estatua indar berritzaile eta aldaketarako 
sustatzaile gisa jarduten duela irizten dio, ez bakarrik 
«eragile pribatuei arriskua desagerraraziz», baizik eta 
bideari ausardiaz ekiteko lidergoa hartuz, ikuspegi 
argia eta ausarta duela, eta hori Estatuaz eman ohi den 

irudiaren guztiz kontrakoa 
da. 

Konklusio horretara 
iristeko zenbait enpresaren 
adibideak aztertu ditu, 
gehienak Ameriketako 
Estatu Batuetakoak, 
enpresa teknologiko eta 
farmazeutiko handiak, 
hala nola haize- eta eguzki-
energiaren sektorekoak. 
Enpresa horiek ez dute 
lortu dauden lekuan 
egotea ekimenerako 
gaitasuna dutelako, baizik 
eta Estatuaren laguntza 
izan dutelako batez ere. 
Laguntzarik izan ezean, 
oso litekeena baita beren 
sektoreetan puntakoak 
izateko beharrezkoa 
den ikerketa garatu ahal 
izatea.

Artikulu honetan gomendatzen dugun liburua, El 
valor de las cosas (hau da, Gauzen balioa), maila bat 
gorago dago, eta erabakigarria da ulertzeko egungo 
ekonomiaren moldaera, mahai gainean jartzen baitu 
ez direla gauza bera balioa sortzea eta balioa ustiatzea. 
Horrenbestez, ezbaian jartzen ditu ekonomista eta 
diziplina honetako eskuliburu gehienek erabiltzen 
dituzten kontzeptuetako asko. Ez dira nahasi behar 
Mazzucatok balioa ustiatzeari buruz duen kontzeptua 
eta Acemoglu eta Robinson egileek Por qué fracasan 
los países liburuan instituzio ustiatzaileei buruz 
adierazitakoa. 

GOMENDATUTAKO LIBURUA

M azzucatok El Estado emprendedor liburua 
argitaratu zuen 2014an; oso interesgarria 

izateaz gain, ideia apurtzaileak ere eman zituen, 
Estatuak ekonomia konbentzionalean duen egitekoari 
dagokionez. Ikuspegi ortodoxoak merkatuaren 
akatsen zuzentzaile gisa 
hartzen du Estatua. Jarrera 
heterodoxoenek ere aztertu 
dituzte Estatuak eskari 
efektiboaren erregulatzaile 
gisa eta tresna antizikliko 
gisa dituen egitekoak, 
b a i  e t a  o n g i z a t e -
estatuaren sustatzaile gisa 
dituenak ere. Horrezaz 
gain ,  enpresa-sektore 
publ ikoaren  zereg ina 
eta ondasun publikoen 
kudeaketa ere aztertu izan 
da. Baina bi kasuetan 
gutxitan hartu da Estatua 
ekintzailetzat.

H o r r e n b e s t e z ,  a l d e 
horretatik, liburu berritzailea 
da, Estatuaren oso bestelako 
ikuspegia ematen baitu; izan 
ere, ezin da merkatuak dituen 
akatsen zuzentzaile huts 
gisa hartu, beste funtsezko 
funtzio batzuk ere betetzen ditu-eta ekonomiaren eta 
ezagutzaren aurrerabidea bultzatzeko. Haren egitekoa, 
egileak azaltzen duenez, merkatuaren akatsak zuzentzea 
baino gehiago da. Bestalde, Estatuaz tradizionalki 
eta ekonomia heterodoxoan nagusitu den ikuspegia 
zabaldu egiten du.

Ekonomia konbentzionalak Estatua tresna 
burokratikotzat eta ekonomiarako zamatzat hartzen 
du, eta ekintzailetzarako ahalmena enpresa pribatuei 
esleitzen die, berrikuntzarako eta aldaketarako 
eragiletzat hartuta. Hau da, Estatua motela da 
mugimenduetan, eta enpresa eta merkatua, berriz, 
kementsuak eta dinamikoak. Baina egilearen ustez, hori 
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Ekonomia konbentzionalak Estatua 
tresna burokratikotzat eta ekonomiarako 
zamatzat hartzen du, eta ekintzailetzarako 
ahalmena enpresa pribatuei esleitzen 
die, berrikuntzarako eta aldaketarako 
eragiletzat hartuta. Hau da, Estatua 
motela da mugimenduetan, eta enpresa 
eta merkatua, berriz, kementsuak eta 
dinamikoak. Baina egilearen ustez, hori 
ez da hala. Estatua indar berritzaile eta 
aldaketarako sustatzaile gisa jarduten 
duela irizten dio, ez bakarrik “eragile 
pribatuei arriskua desagerraraziz”, baizik 
eta bideari ausardiaz ekiteko lidergoa 
hartuz, ikuspegi argia eta ausarta duela, 
eta hori Estatuaz eman ohi den irudiaren 
guztiz kontrakoa da. 
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Mazzucatok dio balioa, funtsean, ondasunen eta 
zerbitzuen ekoizpena dela. Balio ekonomikoa 
zehazteko gai giltzarritzat hartzen ditu honako hauek: 
nola ekoizten diren emaitza horiek (ekoizpena), nola 
partekatzen diren ekonomian (banaketa), eta zer 
egiten den ekoitzitakoak eragiten dituen etekinekin 
(berrinbertsioa). Erabakigarria da egilearen ustez, 
halaber, sortzen dena baliagarria den aztertzea; hau 
da, sortzen diren produktuek eta zerbitzuek ekoizpen-
sistemaren indarra areagotzea edo murriztea eragiten 
dute? Adibidez, ekonomikoki balio handia duen 
zerbait ekoizten ari den enpresa berri batek inguruan 
duen sistema suntsitzeko adina kutsatzen baldin badu, 
balio handia ez duela erabaki 
dezakegu.

«Balioa sor tzea» adierazten 
duenean, ondasun eta zerbi tzu 
berriak ekoizte aldera baliabi-
deak (giza baliabideak, fisikoak 
eta immaterialak) antola tzeko 
eta baliabide horiek elkarri 
eragiteko moduari egiten dio 
erreferen tzia. Eta «balioa 
ustia tzea» esaten duenean, be-
rriz, zera adierazi nahi du: jada 
dauden baliabideak eta pro-
duktuak mugi tzea xede duten 
jarduerak eta horiek merkatura-
tuta neurrigabe irabaztea. 

Ikuspegi hori oinarri hartuta, 
balioari buruzko teoriak men-
deen joanean zeinen desberdi-
nak izan diren plantea tzen du, 
Ekonomian jarduera ba tzuk 
«produktibo tzat» eta beste zen-
bait «ez-produktibo tzat» hartu 
izan direlako. Jarduera pro-
duktiboak «ekoizpen-muga» 
marka tzen dutenak dira. 
Mugaren barruan balioaren 
sor tzaileak daude; eta mugatik kanpo, berriz, ba-
lioaren onuradunak, probe txua atera tzen dutenak bai 
errentak eskura tzeko jardueren bidez ustia dezakete-
lako (hala nola monopolio baten kasuan), bai ekoi-
zpenaren alorrean sortutako aberastasuna birbana tzen 
delako (adibidez, ongizate-estatu modernoaren poli-
tiken bidez). 

Ekoizpen-muga hesi baten moduko tzat har daiteke. 
Hesiaren barruan jarduera produktiboak leudeke, eta 
hesitik kanpo, ez-produktiboak. Historikoki, mugako 

hesia ez da zehaztu. Haren forma eta tamaina era-
gin sozialen eta ekonomikoen araberakoak izan dira. 
Jendeak mugatik kanpo egiten dituen jarduerak be-
harrezkoak izan daitezke ekoi tzi ahal izateko; ba-
liteke haien lanik gabe jarduera produktiboak han 
balio tsuak ez izatea. 

Mazzucatoren ustez, balioaren teoria hainbat arrazoi-
rengatik da garran tzi tsua, eta horiek oinarri hartuta 
egituratu du liburua. Guztira, bedera tzi kapitulu ditu: 
1. Balioaren historia, labur-labur. 2. Beha tzailearen 
balio subjektiboa: marjinalisten gorakada. 3. Nazioek 
aberastasuna neur tzeko modua. 4. Finan tzak: koloso 

bat sortu da. 5. Kasinoko kapi-
talismoaren goraldia. 6. Ekono-
mia errealaren finan tzarizazioa. 
7. Balioa berrikun tzaren eko-
nomiaren bidez ustia tzea. 8. 
Sektore publikoaren infrabalo-
razioa. 9. I txaropenaren ekono-
mia.

1. eta 2. kapituluetan pen tsa-
mendu ekonomikoaren historia 
laburbildu du, eta oso lagunga-
rria da uler tzeko nola ekono-
mista ba tzuen ustez hazkundea 
jarduera produktiboak area-
gotuz eta jarduera ez-produk-
tiboak murriztuz lor tzen zen. 
Gizakiak betidanik bereizi izan 
du bere jarduera ekonomikoa 
bi modutan: produktiboa eta 
ez-produktiboa, bertutezkoa eta 
arbuiagarria, an tze tsua eta na-
gia. Oro har, zer jarduera-mo-
tak eragiten zuen guztion ongia 
areago tzea izaten zen froga-ha-
rria. xvii. mendeaz geroztik gai 
hori land  u duten ekonomistak 
ditu arda tz egilearen analisiak.

Lehenbizi, merkantilismoaren aldekoak aztertzen 
ditu, eta, gero, Petty-ren ekarpen garrantzitsua 
azaltzen du, hura izan baitzen aitzindaria, King-ekin 
batera, nazio baten ekoizpena kalkulatzeko kezkari 
dagokionez. Pettyren ekarpena erabakigarria izan 
zen, hark azaldu baitzuen nazio-mailan diru-sarrerak 
gastua adinakoa izan behar duela. Pettyk merkatariak, 
baserritarrak, artisauak, marinelak eta soldaduak 
produktibotzat hartzen zituen; eta jauntxoak, 
elizgizonak, funtzionarioak, abokatuak eta eskaleak, 
berriz, ez-produktibotzat. 

Ikuspegi hori oinarri hartuta, 
balioari buruzko teoriak mendeen 
joanean zeinen desberdinak izan 
diren planteatzen du, Ekonomian 
jarduera batzuk «produktibotzat» 
eta beste zenbait «ez-
produktibotzat» hartu izan 
direlako. Jarduera produktiboak 
«ekoizpen-muga» markatzen 
dutenak dira. Mugaren barruan 
balioaren sortzaileak daude; 
eta mugatik kanpo, berriz, 
balioaren onuradunak, probetxua 
ateratzen dutenak bai errentak 
eskuratzeko jardueren bidez 
ustia dezaketelako (hala nola 
monopolio baten kasuan), bai 
ekoizpenaren alorrean sortutako 
aberastasuna birbanatzen 
delako (adibidez, ongizate-estatu 
modernoaren politiken bidez). 



43

Fisiokratek gauzatu zituzten, ordea, Quesnay 
ekonomistaren ekarpenari esker, balioaren teoria 
formala lortzeko lehenbiziko ahaleginak. Klase 
produktiboa lehen sektorean zegoen haren ustez, 
batez ere nekazaritzan, baina meatzaritzan ere bai. 
Ekonomiaren gainerako sektoreak —gobernua, 
zerbitzuak eta industria ere bai— sektore ez-
produktibotzat hartzen zituen. Quesnayen sailkapena 
iraultzailea izan zen; izan ere, balioa sortzea 
ekoizpenarekin lotu zuen, merkantilistek ez bezala, 
horien ustez merkataritza eta merkataritzaren bidez 
irabazitakoa —urrea— baitziren balioa sortzeko 
modua.

xviii. eta xix. mendeetan garatu 
zen ekonomia klasikoa, eta 
ekonomia horren aldekoek, 
batez ere Smith eta Ricardo 
nagusitu ziren, industria 
jarduera produktibotzat hartu 
zuten, fisiokratek adierazitako 
jarduerez gain, garai horretan 
hasi  baitzen zabaltzen 
industriaren sektorea. Marxek 
ideia hori sakondu, eta ondasun 
materialen ekoizpeneko 
sektoreak hartu zituen balio-
sortzailetzat, horiek sortzen 
zutelako benetan gainbalioa. 

Neoklasikoak xix. mendearen 
bigarren erdian sortu ziren, 
eta klasikoek eta Marxek 
defendatzen zuten balio-
lanaren teoriarekiko haustura ekarri zuten. Horren 
ordez, baliagarritasunaren kontzeptua hartu zuten 
oinarri. Baliagarritasun marjinalaren teoriak, lehenik 
eta behin, baliagarritasunaren eta eskasiaren nozioak 
ditu oinarri, eta subjektiboa da: kontsumitzailearentzat 
duen baliagarritasunaren arabera neurtzen du gauzen 
balioa. Eta bigarrenik, baliagarritasuna galdu egiten 
du, eskuratu edo kontsumitzen den zerbait horren 
kopuruak gora egiten duen neurrian. Pentsamendu 
marjinalaren arabera, jarduera produktibotzat hartzeko 
merkatuan prezioa eduki behar du (legalki). 

3. kapituluan, nazioen errenta eta aberastasuna 
kuantifikatzen hasi zireneko garaiak aztertzen 
ditu, bai eta haren garapena ere. Baliagarritasun 
marjinalak erabateko eragina izan zuen errenta 
eta aberastasuna neurtzeko moduan, eta, beraz, 
merkatuan prezioa duen hura balioesten da. BPGa 
gauzei balioa emateko moduaren arabera neurtzen 

da. Gobernua gastuekin soilik lotzen da, eta, beraz, 
definizioz "ez-produktibotzat» hartzen da, zehazki, 
ekoizpen-mugatik kanpokotzat. Mazzucatok hori 
ez dela horrela egiaztatzen du 8. kapituluan. Nazio 
baten kontabilitateak muga asko ditu, ez baita kontuan 
hartzen gerora begirako inbertsio-ahalmena, etxeko 
lana, prostituzioa, kutsadura eta ezkutuko ekonomia. 

Kapitulu hori oso da interesgarria, primeran 
azaltzen baitu zeinen zaila den jarduera jakin batzuk 
kuantifikatzea, nahiz eta zenbaitetan hori zuzentzen 
saiatu diren urteen joanean. Baina egilearen ustez, ez 
da nahikoa kontuen egoera kuantifikatzeko modua 
zuzentzea. Nolanahi ere, egilearen ustez, nazioetako 

kontuak, planteatuta dauden 
moduan, ezer baino hobea 
da ezbairik gabe, eta daukan 
gauza on bat da, besteak 
beste,  aukera ematen 
duela alderaketak egiteko 
herrialdeen artean eta 
denboraren joanean. Baina 
Nazioetako Kontuen Sistema 
garatzeko ahalegin handia 
egin bada ere, ez du azpiko 
balioaren teoria koherente 
eta zorrotza. 

Hurrengo kapituluetan, 
b a l i o a r e n  t e o r i a r e n 
printzipioa aintzat hartuta 
garatzen du analisia, eta 
horrek esan nahi du klasikoen 
kontzeptura itzuliko dela, 

baina, hori bai, harrezkero ekonomian gertatu diren 
aldaketetara egokituta. Ekoizpen-muga zabaldu egiten 
du, baina, aldi berean, azterlan nagusietan adierazten 
duten baino ahalmen produktibo gutxiagoko 
zenbait jarduera mugatzen ditu, hala nola finantza-
jarduerak eta berrikuntza teknologikoko jarduerak, 
eta gobernuari Nazioetako Kontuen Sistemak ematen 
dion baino garrantzi handiagoa ematen dio.

Finantzen arloari hiru kapitulu eskaini dizkio, eta 
ez da gutxiagorako, historian inoiz ez bezala hedatu 
baita finantza-sektorea 90eko hamarkadaz geroztik. 
4. kapituluan, bankuen hedapena du aztergai, bai 
eta nazioetako kontuetan haien balioa aitortzeko 
hartutako erabaki politikoak ere (eztabaida eragin 
zuten ekonomia-nozioak oinarri hartutako erabakiek); 
izan ere, erabaki horiek eragin zuten araugabetzea, 
eta, azken batean, horrek bultzatu zuen bankuen 
hazkunde neurrigabea. Hurrengo bi kapituluetan, 

BPGa gauzei balioa emateko 
moduaren arabera neurtzen da. 
Gobernua gastuekin soilik lotzen 
da, eta, beraz, definizioz «ez-
produktibotzat” hartzen da, zehazki, 
ekoizpen-mugatik kanpokotzat. 
Mazzucatok hori ez dela horrela 
egiaztatzen du 8. kapituluan. Nazio 
baten kontabilitateak muga asko 
ditu, ez baita kontuan hartzen gerora 
begirako inbertsio-ahalmena, etxeko 
lana, prostituzioa, kutsadura eta 
ezkutuko ekonomia. 
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hazkunde horren eta ekonomiaren finantzarizazioaren 
arteko lotura aztertzen du. 

Aktiboen kudeaketak izugarrizko garrantzia hartu du, 
kapitalismo modernoaren ezaugarri bereizgarrietako 
bat izateraino. Hala ere, aktiboen kudeaketako 
jardueretako askok balioa ustiatzen dute, sortu 
ordez. Horrezaz gain, zorioneko gutxi batzuentzako 
konpentsazio bidegabeek berekin ekarri dute klase 
sozialen arteko aldea areagotzea eta mendebaldeko 
zati handi batean desberdintasunak nabarmenagoak 
izatea. Finantzak, azken batean, ez dira haiek adierazi 
bezain produktiboak.

7. kapituluak berrikuntzaren esparrua du ardatz, hau 
da, asmatzaile inspiratuez eta ekintzaile ausartez 
osatutako glamour handiko eremua, zeina ez den esaten 
den bezain «aberastasun-sortzailea». Berrikuntzak 
berebiziko garrantzia du hazkunde ekonomikoan, 
baina egokiro bideratu behar da, baldin eta bermatuko 
bada ekoizten denak eta ekoizteko moduak balioa 
sortzen duela, eta ez balioa bereganatzea bultzatuko 
duten finantza- eta zerga-ingeniaritzako trikimailuak. 

8. kapituluan gobernua du aztergai; egilearen arabera, 
aitortu izan zaiona baino gehiago egin duen eragilea 
da, eta balioa sortzeko duen ahalmena larriki gutxietsi 
izan da, eta horrek bide eman du beste eragile batzuek 
gobernuari irmotasunez eskatzeko aberastasuna 
sortze aldera ahalegin handiagoa egiteko. Balioa 
sektore pribatuan sortzen delako ideia nagusitu da, 
eta sektore publikoak, kasurik onenean, «balioa 
ahalbidetzen» duela. Eta hori ez da horrela inondik 
inora, Mazzucatok irmotasunez egiaztatzen duenez. 
Azken kapituluan, ikuspegi optimista bat plazaratzen 
du, itxaropenaren ekonomia esaten dionaz baliatuta.

Laburbilduz, liburu aparta, oso baliagarria egungo 
ekonomia hobeto ulertzeko; gainera, argi eta garbi 
azaltzen du jarduera jakin batzuek balioa sortzeko 
edo balioa ustiatzeko duten moldaera. Horri esker, 
hobeto uler daitezke bai gauzatu diren aurrerabideak 
eta bai bizi ditugun krisiak, tentsioak, desberdinkeriak 
eta gabeziak. Ekarpen erabakigarria dossier honek 
aztergai dituen gaietarako. n
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Con la colaboración de:

Argitalpen hau Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako 
Agentziaren (AECID) finantza-laguntzarekin egin da, «Ekonomia 

eta GIH laborategia: agenda 2030 Unibertsitatetik kokatuz (2019/
PRYC/000143)» proiektuaren kargura. Argitalpen horren edukia egileen 
erantzukizuna baino ez da, eta ez du nahitaez AECIDen iritzia islatzen.
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